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مقدمه

 هفته قبل نیروی هوایی رژیم صهیونیستی به بهانه پاسخ به شلیک چند موشک از نوار غزه 

به اراضی اشغالی، چندین مرتبه مناطقی را در این باریکه، هدف حمله قرار داد. آن درگیری ها 

که مقارن با سرکوب راهپیمایی های بازگشت بود، تلفاتی را در میان فلسطینی ها برجای گذاشت. 

فرماندهان  از  یکی  العطا  ابو  بهاء  منزل  صهیونیستی  رژیم  جنگنده های  نیز  هفته  این  سه شنبه  

گروهان های قدس شاخه نظامی جنبش جهاد اسالمی در غزه را بمباران کردند که طی آن این 

فرمانده فلسطینی و همسرش به شهادت رسیدند و در حمله ای دیگر ارتش رژیم صهیونیستی، منزل 

اکرم العجوری عضو دفتر سیاسی این جنبش را در شهر دمشق بمباران کرد که در این حمله دست 

کم دو نفر از جمله یکی از فرزندان العجوری به شهادت رسید. این حمالت و پاسخ گروه های 

فلسطینی احتمال وقوع جنگ دیگری علیه مقاومت در نوار غزه را تشدید کرده است. در این 

نوشتار، امکان وقوع چنین جنگی در آینده ای نزدیک بررسی می شود.

مرور تنش های اخیر و سطح این تنش ها

ساکنان نوار غزه به ویژه از زمان آغاز تظاهرات هفتگی مسالمت آمیز ساکنان این منطقه 

که سال هاست تحت محاصره ای همه جانبه و در معرض چندین جنگ شدید قرار دارند هدف 

ضربه های گاه و بیگاه ارتش رژیم صهیونیستی قرار گرفته اند. اخیراً سطح این درگیری ها، نسبت 

به معمول باالتر رفته است به طوری که ارتش صهیونیستی در ادعای واکنش به پرتاب موشک 

از نوار غزه، بامداد روز جمعه اول نوامبر، این منطقه را هدف حمله هوایی و توپخانه ای قرار داد 

و یکی از پایگاه های گردان های قسام شاخه نظامی جنبش حماس در شرق غزه را منهدم کرد.]۱[
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عالوه بر این، ارتش رژیم صهیونیستی در ادامه روند فعالیت های خصمانه خود علیه نوار 

غزه، در سرکوب هشتاد و دومین تظاهرات مسالمت آمیز بازگشت، 6۹ فلسطینی را زخمی کردند 

که ۲۹ نفر در نتیجه اصابت با گلوله و بقیه در اثر خفگی مجروح شدند.]۲[ 

گفتنی است که تظاهرات بازگشت از ۳۰ مارس سال گذشته آغاز شده و به رغم گذشت 

بیش از یک سال و نیم، ساکنان نوار غزه همچنان بر ادامه این تظاهرات تا شکستن محاصره غزه 

و حذف طرح صلح آمریکا موسوم به معامله قرن اصرار دارند. تاکنون در این تظاهرات ها ۳۲7 

نفر به شهادت رسیده و هزاران نفر دیگر زخمی شدند که حال صدها نفر از آنان وخیم است.]۳[

اظهارات و واکنش های مقامات رژیم صهیونیستی پس از درگیری های هفته قبل تند 

بود؛ این رژیم سکوهای جدیدی برای سامانه گنبد آهنین را در اطراف غزه مستقر کرد و کابینه 

امنیتی این رژیم نیز برای بررسی آن تنش ها تشکیل جلسه داد و گفته شد که در این جلسه مساله 

ترورهای هدفمند در باریکه غزه مورد بحث و بررسی قرار گرفت. همچنین برخی از وزرای 

اسرائیلی پیشنهاد حمله گسترده ی نظامی به غزه را مطرح کردند.

این تنش ها این هفته با ترور بهاء ابو العطا یکی از فرماندهان گروهان های قدس شاخه ی 

نظامی جنبش جهاد اسالمی به همراه همسرش در غزه و حمله به منزل اکرم العجوری عضو دفتر 

سیاسی این جنبش را در شهر دمشق که منجر به کشته شدن فرزند وی و یک نفر دیگر شد تشدید 

شده است.
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وضعیت سیاسی داخل رژیم صهیونیستی و امکان جنگ علیه غزه

در عرصه سیاست داخلی رژیم صهیونیستی اکنون از یک سو مناقشات برای تشکیل کابینه 

همچنان ادامه دارد و از سوی دیگر اختالفات میان جریان های سیاسی چنان گسترده است که 

عماًل اجماعی برای اقدامات مشترک از جمله در قبال غزه وجود ندارد. در همین زمینه باید گفت 

که فرصت های تشکیل حکومت وحدت میان طرف های صهیونیست کاهش یافته )اگرچه هنوز 

کاماًل از بین نرفته و احتمال آن وجود دارد( و احتمال برگزاری انتخابات سوم قوت یافته است.

 به طور کلی چند مشکل مهم در این زمینه وجود دارد: برخورد سکوالریسم و تدین 

یهودی، شخص نتانیاهو و نیز منافع شخصی و حزبی که عدم امتیازدهی به طرف مقابل را در پی 

داشته است.

حریدی  احزاب  با  ما،  خانه ی  اسراییل  حزب  رییس  لیبرمن«  »آویگدور  سو  یک  از   

)متدینین افراطی یهود( مشکل دارد. او که خواهان برخورد عادالنه تر با دانش آموزان مدارس 

مذهبی موسوم به »یِشیوا«هاست، مطالبه ی بسیاری از افراد جامعه صهیونیستی را عنوان می دارد 

که نباید این دانش آموزان، هم از معافیت سربازی استفاده کنند و هم بدون ورود در بازار کار، 

بودجه های دولتی برای مخارجشان به آنان اختصاص داده شود. این امر که قداست یشیواها را از 

بین می برد، به مذاق احزاب حریدی خوش آیند نیست. حزب »یش عاتید« به ریاست »یئیر الپید« 

که اکنون شخص شماره دوی »ائتالف آبی سفید« محسوب می شود، با لیبرمن هم راستاست. از 

سوی دیگر، نتانیاهو با احزاب حریدی هم پیمان است و به عنوان اهرم قدرتی برای خود، در صدد 

حفظ یک پارچگی جناح راستگرای هوادار خود است که قرارداد نپیوستن به ائتالفی تحت رهبری 

“بنی گانتز” را امضا کرده اند. در این میان، هر یک از نتانیاهو و گانتز، خواهان نخست وزیری خود 
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می باشد که البته راه حل های میانه ای هم برای آن داده شده که فعال هیچ یک، با موافقت کامل 

روبرو نبوده است و رایزنی ها در این مورد ادامه دارد.]۴[

نیز، آینده ی سیاسی مبهمی پیش رو دارد. در  نتانیاهو  اتفاقات، شخص  این  به موازات 

زمانی که مقامات قضایی در حال رسیدگی به پرونده های فساد مالی او هستند، نتانیاهو عنوان 

اما  ادامه خواهد داد  به نخست وزیری خود  نیز وی  ارائه دادخواست  کرده که حتی درصورت 

احزاب دیگر اعالم کرده اند که با لیکودِ بدون نتانیاهو وارد ائتالف خواهند شد زیرا نمی توانند 

ُپست نخست وزیری را به دست فردی بسپارند که در حال مراجعه به دادگاه و ادامه روند دادرسی 

امور. مقامات قضایی اعالم کرده اند که احتمال زیادی وجود  اداره  شخصی است و نه مشغول 

دارد نتانیاهو حداقل در پرونده هزار )دریافت هدایای گران بها( به اتهام کالهبرداری و خیانت 

در امانت، محاکمه شود.  در پرونده های دیگر از جمله دو هزار )مربوط به توافق نتانیاهو با ناشر 

روزنامه یدیعوت احرونوت(، هنوز اتفاق نظری میان مسئوالن قضایی وجود ندارد و نظر »آویخای 

مندلبلیط« مشاور قضایی حکومت که در عین حال، منصب دادستان کل را هم عهده دار است و 

حرف نهایی را درباره صدور دادخواست علیه نتانیاهو عنوان می کند، مشخص نیست.]5[

به هرحال، این نکته را نیز نباید از یاد برد که در مقطع کنونی، دولت حاکم بر رژیم 

صهیونیستی، یک دولت انتقالی است و به ندرت اتفاق می افتد که چنین دولت هایی، تصمیم هایی 

مهم درباره آغاز جنگ داشته باشند هر چند که در ادبیات صهیونیستی، حساب عملیات های به 

اصطالح دفاعی، از جنگ تمام عیار جداست.

در همین شرایط، عالوه بر پیچیدگی های سیاسی موجود درباره تشکیل ائتالف حکومتی و 

نیز درخواست های شروع جنگ شدید علیه حماس درمیان برخی وزرا بویژه “یووال اشتینیتز” وزیر 
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انرژی این رژیم، ارتش رژیم صهیونیستی هم شرایطی خاص را تجربه می کند و ترجیح می دهد 

که در مقطع کنونی به جای تمرکز نظامی بر روی غزه، بر روی تهدید بزرگتر برای این رژیم 

در شمال اراضی اشغالی یعنی حزب اهلل متمرکز شود. »آلون بن داوید« تحلیلگر نظامی کانال ۱۳ 

تلویزیون رژیم صهیونیستی دغدغه مهم این رژیم درباره غزه را جهاد اسالمی دانست و گفت که 

پیشنهاد ارتش، اعطای فرصت به سرویس اطالعاتی مصر و جنبش حماس برای مهار جهاد اسالمی 

در عین آمادگی برای درگیری احتمالی بوده است.]6[

بنابراین، درحالی که هر کدام از جناح های سیاسی از لیکود گرفته تا آبی و سفید  به 

طور مداوم خواستار مقابله شدید با گروه های مقاومت غزه هستند و دائمًا با سبقت از یکدیگر، 

افراط گرایی را چاره کار می دانند، بر از سرگیری سیاست ترور علیه سران مقاومت و حمله ی 

کوبنده ضد این منطقه، تاکید دارند.

به همین علت است که نتانیاهو، در مقطع کنونی، چاره را در انجام اقدامات امنیتی مخفیانه 

دیده]7[ و به نظر می رسد که شروع عملیات علنی در دستور کار نباشد که البته در صورت نیاز، 

صهیونیست ها از آن ابایی ندارند. جالب آنجاست که حتی »نفتالی بنت« وزیر سابق آموزش و 

عضو کنست از حزب »راست جدید« که به تازگی توسط نتانیاهو به سمت وزارت جنگ منصوب 

شده است، علی رغم همه اظهارنظرهای افراطی و خشن خود علیه زنان و کودکان نوار غزه، گویی 

حساب گرتر شده و با فاصله گرفتن از تفکرات قبلی عنوان کرده که »هم اکنون واکنش قوی علیه 

نوار غزه فایده ندارد زیرا این امر باعث یک دوره عملیات نظامی کوچک می شود که فعاًل نیازی به 

آن نیست. ما نیازمند درمان ریشه ای در غزه هستیم و چنین امری به سرعت، امکان پذیر نیست«. 

»بتسائیل اسموتریخ« وزیر دادگستری از حزب خانه یهود نیز که شخصی بسیار تندروست در 

این رابطه گفت که ما مسئوالنه و با حساب گری شدید، موضوع غزه را بررسی می کنیم. ما تالش 
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می کنیم مسائل امنیتی اطراف خود را به طور صحیحی مدیریت کنیم. این که به سرعت بگوییم 

بیایید حمله کنیم، ساده ترین کار ممکن است.]8[

بگیرد.  علیه غزه صورت  اقدام گسترده ای  موقعیت کنونی  در  نمی رسد که  نظر  به  لذا 

بنابراین، تحرکات نظامی در قالب اقدامات موضعی برای مشغول داشتن مقاومت به مسائل امنیتی 

به جای برنامه ریزی برای انتخابات آتی فلسطین و نیز انحراف افکار عمومی از وضعیت بحرانی 

سیاسی و اقتصادی رژیم صهیونیستی صورت می گیرد.

ــر  ــراق ب ــان و ع ــامل اعتراضــات لبن ــه ش ــت سیاســی منطق ــر وضعی تاثی
ــه غــزه ــکان جنــگ علی ام

درباره تاثیرات وضعیت منطقه بر سیاست های رژیم صهیونیستی در قبال غزه دو دیدگاه 

افکار  مقاومت و  این وضعیت و معطوف شدن جبهه  این عقیده اند که  بر  برخی  مطرح است. 

عمومی به مباحث منطقه می تواند زمینه ای مناسب برای اقدام نظامی صهیونیست ها علیه غزه و حتی 

توسعه طلبی در کرانه باختری و قدس باشد و عده ای نیز بر این عقیده اند که سایش سیاسی در منطقه 

به ویژه در مناطقی همچون عراق و لبنان که برای جبهه مقاومت مهم هستند، خود بخشی از راهبرد 

صهیونیست ها علیه مقاومت و فلسطین است و در این شرایط نیازی به اقدام نظامی مستقیم نمی بینند 

بلکه تالش می کنند با مدیریت این تحوالت اهداف خود را محقق سازند.

 با توجه به شرایط نابسامان رژیم صهیونیستی در عرصه سیاسی که بی ثباتی حکومت را 
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برای آن به همراه داشته و نیز نتایج مثبت بحران های جاری در منطقه از جمله در عراق و لبنان برای 

اهداف منطقه ای صهیونیست ها این مسئله از دو زاویه قابل تبیین است. از یک سو صهیونیست ها 

از این شرایط برای توسعه اشغال اراضی قدس و کرانه باختری بهره می گیرند که طرح ساخت 

مسجداالقصی  و  ابراهیمی  حرم  علیه  که  تحرکاتی  و  باختری  کرانه  در  مسکونی  واحد   ۲۳۰۰

صورت می گیرد نمودی از آن است. از سوی دیگر صهیونیست ها اکنون ضرورتی برای اقدام 

نظامی گسترده علیه غزه نمی بینند چرا که با توجه به روحیه ضدصهیونیستی مردم لبنان و عراق 

این تهدید برای صهیونیست ها وجود دارد که اولویت عراقی ها و لبنانی  ها از اعتراض های خیابانی 

به حمایت از فلسطین معطوف شود لذا احتمال جنگ گسترده علیه غزه دور از ذهن می نماید هر 

چند که حمالت پراکنده و به صورت مدیریت شده طبق روند گذشته همچنان ادامه خواهد یافت.

ــا  ــه قــرن ی ــرای معامل ــه ســازی ب  امــکان شــروع جنــگ در جهــت زمین
ــا حمــاس تفاهمــات جدیــد ب

آنچه درباره معامله قرن مطرح است برگرفته از اقدامات آمریکا برای سازش کشورهای 

عربی با رژیم صهیونیستی است چنانکه نشست معامله قرن در بحرین با همین محوربرگزار شد؛ 

نشستی که با طرح آمریکا برای امضای توافق میان تل آویو با کشورهای عربی مبنی بر عدم 

تعرض به یکدیگر کامل تر شده است. رژیم صهیونیستی به دلیل شرایط نابسامان سیاسی اصاًل در 

موقعیتی قرار ندارد که بخواهد به دنبال توافقات جدید با حماس یا سایر گروه های فلسطینی باشد. با 

توجه به این مولفه ها می توان گفت که احتمال آغاز جنگ برای تحقق معامله قرن و یا تفاهم جدید 

با حماس چندان مطرح نیست و نمی توان آن را از گزینه های صهیونیست ها در قبال غزه دانست.
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موانع بروز جنگ

از جمله موانع بروز جنگ می توان به این موارد اشاره کرد: نابسامانی اقتصادی و عدم وجود 

دولت منسجم در رژیم صهیونیستی، آمادگی گروه های مقاومت در غزه، ضعف نظامی ارتش رژیم 

صهیونیستی )به طوری که آنها حتی نتوانسته اند با تظاهرات جمعه های بازگشت مقابله کنند(، 

توان موشکی حزب اهلل و ایران )در این راستا، سران نظامی صهیونیست ها بارها اذعان کرده اند که 

ورود به هر جنگی هزینه های جبران ناپذیری برای این رژیم خواهد داشت(، معطوف بودن رژیم 

صهیونیستی به حمایت از تروریست ها و استمرار بحران در سوریه که موجب می شود این رژیم 

وارد جبهه جدیدی نشود، عدم تمایل آمریکا برای ورود به مناقشات نظامی منطقه )چنان که حتی 

کنگره نیز به دنبال طرح هایی برای محدود کردن کمک های آمریکا به این رژیم است(، بحران 

در کشورهای لبنان و عراق که صهیونیست ها تالش می کنند از آن برای اهدافشان در منطقه از 

جمله علیه مقاومت به جای راهبرد نظامی بهره گیرند و … .

ــرای  میــزان آمادگــی حمــاس و ســایر گروه هــای مقاومــت فلســطینی ب
مقابلــه بــا اســراییل

گروه های مقاومت فلسطین در غزه از جمله حماس و جهاد اسالمی به مناسبت های مختلف 

مثل سالگرد کشتار صبرا و شتیال، سالگرد اعالمیه بالفور، مراسم تشیع پیکر فرماندهان مقاومت 

که اخیراً به شهادت رسیده اند و .. بر آمادگی کامل برای دفاع از غزه تاکید کرده اند. حماس و 

جهاد از آمادگی 7۰ هزار نیروی مقاومت در غزه و آماده بودن هزاران موشک برای مقابله با 

متجاوزان خبر داده اند. اقدام مقاومت در سرنگونی پهپاد صهیونیستی بر فراز نوار غزه و رزمایش 
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آمادگی های گروه های مقاومت در غزه خود نمودی از تالش مقاومت برای آمادگی در برابر 

هرگونه تجاوزی است. ]۹[
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نتیجه گیری

با توجه به آن چه درباره ی شرایط داخلی رژیم اسراییل، وضعیت درونی مقاومت غزه، 

تحوالت منطقه و شرایط حاکم بر نظام بین الملل ذکر شد  در پاسخ به این پرسش که با توجه به 

تشدید حمالت ارتش صهیونیستی به غزه، آیا جنگی جدید در راه است یا خیر؛ می توان گفت که 

مولفه های موجود نمی تواند گواه آغاز جنگی همه جانبه باشد. در شرایط کنونی رژیم صهیونیستی 

در عرصه داخلی با چالش عدم ثبات سیاسی و به اذعان مقامات ارشد نظامی و کارشناسان نظامی 

و امنیتی، با عدم آمادگی نظامی مواجه است که عماًل مانع از آغاز جنگی گسترده علیه غزه و 

یا کشورهای منطقه از جمله سوریه و لبنان می شود. نمود عینی این وضعیت را در نوع عملکرد 

این رژیم در برابر سرنگونی پهپادهایش در لبنان می توان مشاهده کرد که عماًل به جنگ روانی 

گفتاری مبنی بر آمادگی برای پاسخ گویی و البته بدون پاسخ نظامی عملی بسنده کردند.  

در حوزه ی فلسطین نیز با توجه به حرکت سراسری فلسطینی ها در برگزاری راه پیمایی های 

حق بازگشت که هر جمعه برگزار می شود و نیز اعالم آمادگی گروه های مقاومت در برابر هر 

تجاوزی، عماًل قدرت ریسک رژیم صهیونیستی برای عملیات نظامی گسترده علیه غزه کاهش 

می یابد به ویژه این که این رژیم تجربه سه شکست سنگین در برابر غزه در جنگ های ۲۲، 8 و 

5۱ روزه غزه را دارد و در آخرین عملیات نظامی نیز ظرف ۴8 ساعت مجبور به درخواست آتش 

بس با شروط مقاومت غزه شد.

لبنان و عراق در بحران  در عرصه ی منطقه ای نیز صهیونیست ها در شرایط کنونی که 

تلقی  این کشورها  بحران  را گرفتار  ایران  و  تبع آن سوریه  به  و   مردمی می بینند  اعتراضات 

می نمایند، تمایل دارند تا روند تحوالت منطقه به همین ترتیب ادامه یابد و این امر را فرصتی برای 
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تضعیف مقاومت در سایه ی بحران های منطقه و انحراف افکار عمومی از چالش های درونی رژیم 

صهیونیستی و البته تشدید اشغال گری آن در قدس و کرانه باختری می دانند.

با توجه به این مولفه و البته عدم همراهی اروپا به پذیرش همراهی همه جابنه با جنگ افروزی 

این رژیم و درگیر بودن آمریکا در مبارزات انتخاباتی که عماًل انسجام در حمایت آمریکا از 

این رژیم را تحت الشعاع قرار می دهد، می توان گفت که در کوتاه مدت احتمال جنگ گسترده 

علیه غزه دور از ذهن می نماید و منطقًا چنین جنگی در نخواهد گرفت. البته سناریوی محوری 

صهیونیست ها همواره بر این اصل است که غزه نباید روی آرامش ببیند لذا حمالت مقطعی با 

مولفه های کوتاه مدت بودن، برق آسا بودن و کم هزینه بودن همچون گذشته ادامه خواهد یافت 

اما سناریوی جنگ گسترده در مقطع کنونی با شرایط ذکر شده اجرایی نخواهد شد هرچند که 

می تواند با تغییر شرایط کنونی، امری محتمل تر از حال حاضر باشد. 
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