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 روز قدس در کالم رهبر انقالب
 شرق: روز قدس روزی مختص به مردمان سرزمین های اشغالی نیست بلکه روزی متعلق 
به همه مسلمانان و آزادی خواهان جهان است و روز مقابله مستضعفین با مستکبرین و 
مقابله ملت ها با ابرقدرت هاست. روزی است که باید به همه قدرت ها هشدار دهیم که 
اســالم دیگر تحت سیطره شما و عمال خبیث شما نیست. روز حیات اسالم است. روزی 
است که اســالم را باید احیا کرد. از این رو طی سالیان گذشته حضرت آیت اهلل خامنه ای 
رهبر معظم انقالب اســالمی در رابطه با »چرایی«، »اهمیت« و »نتایج« حضور مردم در 
راهپیمایی روز جهانی قدس ســخنانی بیان کرده اند که بخشــی از نکته نظرات ایشان را 

می شود به عنوان نقشه راه در اهمیت و توجه به روز قدس مورد بازخوانی قرار داد.
روز قدس نماد صف بندی حق در مقابل باطل

»چقدر ســعی کرده اند در طول این ســال ها روز قدس را که نمــاد صف بندی حق 
در مقابل باطل اســت، تضعیــف کنند. روز قدس نشــان دهنده صف بندی حق و باطل، 
صف بندی عدل در مقابل ظلم اســت. روز قدس فقط روز فلســطین نیســت؛ روز امت 
اســالمی است. روز فریاد رسای مســلمانان علیه سرطان کشنده صهیونیزم است که به 
وسیله دست متجاوز اشــغالگران، مداخله کنندگان، قدرت های استکباری به جان امت 
اسالمی افتاده است. روز قدس چیز کوچکی نیست. روز قدس یک روز جهانی است. یک 
پیام جهانی هم دارد. نشــان دهنده این است که امت اسالمی اواًل زیر بار ظلم نمی رود، 
ولو این ظلم از پشتیبانی بزرگ ترین و قدرتمندترین دولت های عالم برخوردار باشد. چقدر 
ســعی کردند روز قدس را تضعیف کنند و امســال بیش از همیشه تالش کردند؛ اما روز 
قدس در ایران اســالمی، در تهراِن باعظمت به همه دنیا نشــان داد که عقربه انقالب و 
ملت ایران به کدام ســمت و کدام جهت است؛ نشــان داد که اراده ملت ایران چیست؛ 
نشان داد که ترفند ها و حقه ها و پول خرج کردن ها و خباثت های سیاسی آنها بر روحیه 

ملت ایران اثری ندارد«. )۲۹ شهریور ۱۳۸۸(
  متوقف کننده حذف فلسطین از نقشه جغرافیای جهانی

»روز قدس، یک روِز به معنای حقیقی کلمه، بین المللِی اســالمی است؛ روزی است 
که ملت ایران می تواند با کمک ملت های مشتاق دیگر، که امروز خوشبختانه تعدادشان 

هم متعدد و زیاد شده، یک حرف حقی را فریاد کند که برای پنهان کردن آن حرف حق و 
خاموش کردن آن فریاد، شصت سال است که دستگاه استکبار دارد سرمایه گذاری می کند 
- البته حداقل شصت سال است، یعنی از زمان تشکیل دولت غاصب؛ واال از مقدماتش 
شاید صد سال هم بیشتر است - شصت سال است که دارند سعی می کنند فلسطین را از 
نقشه جغرافیای جهانی حذف کنند. البته تا حدود زیادی هم موفق شده بودند. انقالب 
اســالمی زد توی دهن اینها. ایجاد نظام جمهوری اســالمی و اعالن روز قدس و تبدیل 
سفارت رژیم غاصب به سفارت فلسطین در تهران، حرکت هشداردهنده و متوقف کننده 
و مهاجمی بود که در مقابل این نقشــه استکباری ایستاد. امروز خوشبختانه این حرکت، 

روزبه روز توسعه پیدا کرده است«. )۲ شهریور ۱۳۹۰(
»روز قدس مخصوص ایران نیست؛ روز دنیای اسالم است و لذا در همه دنیای اسالم، 
مســلمانان حضور خود را برای دفاع از برادران فلســطینی خود نشان دادند. مسلمانان 
در این روز اراده عمومی خود را برای مقابله با ترفند های آمریکا و اســرائیل در فلسطین 
مظلوم و خونین بروز دادند؛ اما ملت ما در این زمینه پیشتاز بوده است و امسال به شکل 

نمایانی این پیشتازی و عظمِت اراده ملی را در ایران نشان داد«. )۵ آذر ۱۳۸۲(
روز خنثی کردن توطئه فراموشی مسئله فلسطین

روز قدس، از روز های بســیار مهم و تعیین کننده است. سال های متمادی است 
که ســعی می شود مســئله قدس فراموش شــود. روز قدس، درست تیری است 
به قلب این توطئه؛ حرکتی اســت برای خنثی کــردن این توطئه خباثت آمیزی که 
استکبار و صهیونیسم و طرفداران و همکارانشان دست به یکی کرده اند تا به کلی 
مســئله فلسطین را به دست فراموشی بسپارند. روز قدس را بزرگ بدارید. این روز، 
مخصوص ملت ایران هم نیســت؛ در خیلی از نقاط عالم، مردم مؤمن و پرشــور، 
با محدودیت هایی که در کشــور های خــود دارند -، چون حکومت ها خیلی جا ها 
اجــازه نمی دهنــد- روز قدس را گرامی می دارند- به هــر حال جمعیت هایی که 
می توانند این کار را می کنند- ان شاءاهلل امیدواریم امسال هم در مقابل توطئه های 
ناجوانمردانه ای که علیه ملت فلســطین شــده اســت، روز قدس بتواند مشــت 

محکمی به دهان دشــمنان ملت فلسطین و دشمنان دنیای اسالم بزند. )۱۸ دی 
)۱۳۷۷

  روز قدس جا افتاده است
جمعه  آخر ماه رمضان که جمعه آینده اســت، به عنوان روز جهانی قدس از سوی 
امام امت و جمهوری اســالمی از ســال ها پیش شناخته شده و مطرح شده، و در دنیای 
اسالم در میان ملت ها البته، این روز جا افتاده است؛ و بهانه ای است و فرصتی است برای 
روح های عالقه مند به مسئله فلسطین و دل های پرشور جوانان و قشر هایی از ملت های 
مســلمان، که در مثل چنان روزی در جمعه آخر ماه رمضان، از مردم فلسطین حمایت 
کنند و دفاع کنند؛ و به خصوص در این دو ماه رمضان اخیر -امســال و ســال گذشــته- 
چون در داخل اراضی اشــغالی، ملت فلسطین خودشان بدون چشمداشت به دولت ها 
و حکومت ها قیــام کرده اند، این حمایت یک معنای دیگری پیدا می کند و شــور و حال 

بیشتری برای ملت ها دارد. )۸ اردیبهشت ۱۳۶۸(
  روز قدس نمی گذارد فلسطین فراموش شود

امروز ملت ایران کاری که می تواند بکند که از همه کار ها هم مهم تر است، تظاهرات 
-مثل همین تظاهرات امروز- اســت. این کار بســیار مهمی است. از هدف های اینها این 
اســت که نام فلسطین را به دست فراموشی بسپارند. کاری کنند که اصاًل فراموش شود 
که چنین چیزی وجود داشت؛ اما شما نمی گذارید؛ روز قدس نمی گذارد؛ امام بزرگوار ما 

با تدبیر خودش نگذاشت. این کار بزرگی بود. )۱۰ دی ۱۳۷۸(
  روز قدس یکی از برجسته ترین یادگار های امام عزیز ماست

روز قدس یکی از برجسته ترین یادگار های امام عزیز ماست؛ نشانه دلبستگی انقالب و 
دلبستگی ملت ما به ماجرای قدس شریف و ماجرای فلسطین است. به برکت روز قدس، 
این نام را ما توانســتیم هر ســال در دنیا زنده نگه داریم. خیلی از حکومت ها و خیلی از 
سیاست ها می خواستند، مایل بودند، تالش کردند، پول خرج کردند که مسئله فلسطین 
فراموش شود. اگر تالش جمهوری اسالمی نبود، اگر ایستادگی جمهوری اسالمی با تمام 
قوا در مقابله این سیاســت خباثت آلود نبود، بعید نبود که بتوانند مســئله فلســطین را 

به تدریج به زاویه بکشــانند؛ اصال فراموش کنند. االن هم خود دســتگاه استکبار و خود 
صهیونیســت های خبیث معترف اند، معتقدند و ناراحت اند از اینکه جمهوری اسالمی 
پرچم فلســطین را برافراشته اســت و نمی گذارد که با سازشکاری هایی که می خواهند 
انجام بدهند، مســئله فلســطین را از دور خارج کنند. روز قدس، روز زنده کردن این یاد و 
این نام اســت. امســال هم به توفیق الهی، به هدایت الهی، ملت عظیم ما در تهران و 
در همه شهرســتان ها روز قدس را گرامی خواهند داشــت، راهپیمایی خواهند کرد. در 
کشــور های دیگر هم بسیاری از مســلمانان در روز قدس از ملت ایران تبعیت می کنند. 

)۲۰ شهریور ۱۳۸۸(
  روزی که مردم مظلوم فلسطین احساس می کنند ملت ها پشت سرشان هستند

روز قــدس را گرامی بدارید و آن را بزرگ بشــمارید. البته تبلیغات جهانی منعکس 
نمی کنند؛ نکنند. آن کسانی که در زندان های فلسطینی هستند، به ما گفته اند که از شعار 
شــما و حضور شما و مشت گره کرده شما -که حاکی از نیت و عزم صادقانه شماست- 
احســاس قوت و قدرت می کنند و ایستادگی می نمایند. آن کسی که در پشت دیوار های 
زندان فلسطینی است، باید احساس تنهایی نکند، تا بایستد. آن زن و مردی که در کوچه ها 
و خیابان های بیت المقدس و نوار غزه و شــهر های دیگر فلسطین اشغالی مورد تهاجم 
اراذل و اوباش صهیونیست است، باید احساس کند که شما پشت سرش هستید، تا بتواند 

مقاومت کند. )۱۶ فروردین ۱۳۷۰(
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  ســال ۲۰۲۱ و قبل تر از آن در سال ۲۰۲۰ شــاهد وقوع اتفاقاتی کم سابقه و حتی   .
می توان گفت بی سابقه ای در تاریخ تحوالت سیاسی اسرائیل بودیم؛ برگزاری چهار 
دوره انتخابــات پارلمانی پی در پی که نهایتا با شکســت ائتالف هــای پارلمانی برای 
تشــکیل کابینه روبه رو می شــد. عاقبت امر در چهارمین دوره انتخابات این دوگانه 
نفتالی بنت - یائیر الپید در ماه می   ســال گذشته با تشــکیل ائتالفی شکننده متشکل 
از حزب آبی و ســفید، حزب کار، اســرائیل خانه ما، حزب امید نو، حزب میرتس به 
همراهی حزب یامینا و لیست متحده عرب )راعم( توانست کابینه ای شکننده تر را که 
در اسرائیل نمونه آن وجود ندارد، تنها با اختالف یک کرسی شکل دهد و به ۱۲ سال 
نخســت وزیری بنیامین نتانیاهو پایان دهند؛ اما این پایان کار نبود و با استعفای ۱۷ 
فروردین/ ۶ آوریل عیدیت سلیمان، عضو کنست از حزب یامینا وابسته به بنت عمال 
شکنندگی ساختار سیاسی اسرائیل پررنگ تر شــد. ارزیابی شما از دلیل یا دالیل این 

میزان از شکنندگی ساختار سیاسی اسرائیل چیست؟
 برای پاسخ به این سؤال شــما باید نگاه ریشه ای و عمیق تر به ساختار اجتماعی 
در اسرائیل داشــت. به هر حال جامعه فعلی در سرزمین های اشغالی یک جامعه 
متکثر اســت؛ بنابراین ساختار سیاسی در چنین جامعه متکثری چاره ای جز انتخاب 
ساختار پارلمانی ندارد؛ چون جوامعی که دارای یک بافت متکثر قومی و اجتماعی 
هســتند، سیســتم پارلمانی را انتخاب می کنند تا بتوانند رأی تمام جامعه را داشته 
باشــند. در اســرائیل نیز هویت های مختلفی جامعه صهیونیســتی را تشکیل داده 
است. در این بین سیستم رأی گیری در سرزمین های اشغالی هم مزید بر علت است.

  چرا؟  .
 چون یک سیســتم منحصر به فرد اســت که مشــابه آن در هیچ کجای دنیا دیده 
نمی شــود. هر اســرائیلی، چه در داخل ســرزمین های اشــغالی و چه خارج از آن 
می تواند فقط به یک لیســت و حزب رأی بدهد. ضمــن اینکه همه این هویت های 
مختلف آرای مشــخصی برای لیســت های مشــخص دارند؛ بنابراین در اســرائیل 
این گونه نیســت که شــما یک انتخابــات پارلمانی برگزار کنیــد و دور بعد نتایج آن 
تغییر پیدا کند؛ چرا که خاســتگاه احزاب تقریبا همگی هویتی و قومی هستند. برای 
مثال یهودیان ســکوالر راســت گرایی که تقریبا هویت روسی دارند، به حزب لیبرمن 
یا اســرائیل خانه ما رأی می دهند؛ اما راســت های نسبتا ســکوالر همیشه به حزب 
لیکود یا اعراب اســرائیل به حزب راعــم و... بنابراین تقریبا منبــع و میزان آرا برای 
هر کدام از احزاب صهیونیســتی مشخص است. در چنین شرایطی چون هیچ حزبی 
در ســاختار سیاسی اسرائیل توان کسب آرای حداکثری را برای تشکیل  کابینه ندارد، 
ناگزیر به ائتالف سیاسی با دیگر احزاب می شود و چون در سال های اخیر هیچ حزبی 
نتوانســته اســت ائتالف برتر و اکثریت را تشــکیل دهد یا در صورت تشکیل ائتالف 
اکثریت شــاهد یک ائتالف شکننده بوده ایم، نتیجه آن برگزاری چهار دوره انتخابات 
پیاپی در ســرزمین های اشغالی بوده است که به قول شما تازه پایان کار نبود؛ بلکه 
اکنون با استعفای ســلیمان از حزب یامینا دوباره زمزمه فروپاشی کابینه و برگزاری 

انتخابات مجدد پارلمانی برای پنجمین بار مطرح شده است.

 بــه چه دلیل در این دو ســال اخیــر هیچ حزبی توان تشــکیل ائتــالف برتر و   .
تثبیت شده ای را نداشت؟

 اوال چون شــدت تکثر این احزاب در سرزمین های اشغالی بسیار باالست. مضافا 
تعدد احزاب با تناقض و تضاد رویکرد در حوزه سیاســت، فرهنگ، بهداشت، امنیت 
و... همراه شده است؛ پس هر کدام از احزاب انتقادات جدی به عملکرد دیگر احزاب 

دارد.

    با این شــرایط شکننده برای ساختار سیاسی عمال اســرائیل در یک دور باطل از   .
انتخابات قرار گرفته اســت؛ چون اگر نهایتا شــاهد برگزاری پنجمین دوره انتخابات 
پارلمانی باشــیم، چه بنیامین نتانیاهو یا بنت ائتالف اکثریت را داشــته باشند، کامال 

متزلزل و شکننده خواهد بود.
 نکته شــما تا اندازه ای درست اســت؛ چون حتی اگر مســئله برگزاری پنجمین 
انتخابات پارلمانی هم مطرح نباشد، انتقال قدرت از بنت به الپید در ماه های پایانی 
ســال جاری میالدی خود یک مســئله و چالش جدی برای کابینه فعلی اســت که 

بســیاری معتقدند این انتقال قدرت شــکل نخواهد گرفت؛ پس بــه نظر من لقب 
شکننده ترین کابینه در تاریخ اسرائیل به کابینه بنت باز می گردد. همان طور که گفتم 
در اواخر امســال )۲۰۲۲( بنت باید کنترل دفتر نخســت وزیری را به یائیر الپید، رهبر 
حــزب چپ میانه یش عتید واگذار کند. در کنار آن حتی اگر این انتقال قدرت هم به 
الپید شکل بگیرد، وضعیت در حوزه سیاسی، اقتصادی، امنیتی و... به قدری بحرانی 

است که احتمال فروپاشی کابینه بسیار باالست.
 امــا نکتــه ای که در این بین باید به آن اشــاره کرد این اســت که اگــر انتخابات 
زودهنگام برگزار شود و بنیامین نتانیاهو پیروز شود، اگرچه او هم توان ایجاد ائتالف 
قاطع و کابینه قوی را ندارد، اما این توانایی را خواهد داشــت که در ســایه برگزاری 
انتخابــات زودهنگام قدرت خود را اســتمرار ببخشــد، کمااینکــه در ادوار مختلف 
بنیامین نتانیاهو از همین حربه برای تداوم نخســت وزیری خود اســتفاده کرده بود. 
پس اگر بار دیگر نتانیاهو به قدرت برسد، مسئله برگزاری انتخابات نمی تواند چالش 
جدی برای او باشــد. چون اتفاقا این دســت مســائل از حربه های او برای استمرار 
نخســت وزیری اش بوده اســت؛ برای مثال ســال ۲۰۱۶ و ۲۰۱۷ هر زمــان نتانیاهو 
اختالفی با برخی از احزاب راست پیدا می کرد، سریع دست به انحالل کابینه می زد و 
دوباره با برگزاری انتخابات زودهنگام پارلمانی قدرت را بدون دردسر و بدون رقیب 

در اختیار می گرفت و نهایت امر کابینه مدنظر خود را تشکیل می داد.

    اکنون که نتانیاهو از قدرت کنار رفته اســت و ســایه پرونده های فساد خودش و   .
همســرش )سارا نتانیاهو( از ۱۰۰۰ و ۲۰۰۰ گرفته تا ۳۰۰۰ یا همان دلفین، ۴۰۰۰ و ...، بر 
آینده سیاسی وی ســنگینی می کند و اخیرا هم مصونیت سیاسی از نتانیاهو برداشته 
شد، می تواند چالشی برای بازگشت او به عرصه قدرت باشد؟ آیا بنت برای جلوگیری 
از بازگشــت نتانیاهو توان استفاده از پرونده های فســاد او برای رقم زدن سرنوشتی 

چون موشه کاتسا، ایهود اولمرت، نائومی بنومنتال، یحیل حزان و... را دارد؟
 نتانیاهــو قطعا می تواند به قــدرت بازگردد. حتی اگر نتانیاهــو نتواند به قدرت 
بازگردد فروپاشی ائتالف و کابینه شکننده بنت بسیار بسیار محتمل است. همان گونه 
که شــما در سؤال نخســت اشــاره کردید ائتالف پارلمانی که منجر به تشکیل این 
کابینه عجیب و غریب شده اســت، جریانی متنوع، متکثر، متشتت و حتی متضاد از 

جریان های راست رادیکال صهیونیستی تا اعراب را در خود جای داده 
اســت. پس این ائتالف بسیار شکننده است؛ بنابراین احتمال فروپاشی 
آن بســیار زیاد اســت. با این حال به دلیل جایگاه دســتگاه قضائی در 
ســرزمین های اشــغالی، آینده سیاســی نتانیاهو به دلیل پرونده های 
فســاد او قدری مبهم است. یعنی شــورای عالی قضائی در اسرائیل 
مســتقل  عمل می کند. مگــر اینکه رقبای نتانیاهــو بخواهند از طریق 
کنســت و تصویب قوانینی مانند اینکه افرادی دارای ســابقه فساد و 
محکومیت نمی توانند به انتخابــات ورود پیدا کنند جلوی نتانیاهو را 
بگیرند، وگرنه هیچ محدودیتی برای ورود نتانیاهو به انتخابات وجود 
ندارد. تا اینجای کار نتانیاهو توانســته است شــرایطی را رقم بزند که 
بــا تأخیرهای مداوم و مکرر در برگزاری جلســات دادگاه، هم خودش 
و هم خانــواده اش را از محکومیت قضائی نجــات دهد؛ بنابراین اگر 

نتانیاهــو بتواند تا زمان برگزاری انتخابات و پیروزی احتمالی این رویه را ادامه بدهد 
و نهایتا دوباره به عنوان نخست وزیر اســرائیل انتخاب شود، دیگر بعید است به این 
زودی ها پرونده فسادش در سیستم قضائی بررسی شود، چراکه او نفوذ بسیار زیادی 
برای به تأخیرانداختن بررسی این پرونده ها خواهد داشت. البته در چند سال گذشته 
رقبــای نتانیاهو به دنبال تصویــب قوانینی در پارلمان اســرائیل بوده اند که حداقل 
افرادی که دارای پرونده فساد و محکومیت قضائی هستند نتوانند به انتخابات ورود 
پیدا کنند، اما نکته اینجاســت که فعال پارلمان اسرائیل آن چنان یکدست نیست که 
بخواهد به این طرح مدنظــر رقبای نتانیاهو رأی مثبت بدهد. ولی به جایش رقبای 
نتانیاهو در فضای سیاســی، اجتماعی و رسانه ای به دنبال حمله و تخریب نتانیاهو 
هستند تا اینکه فضای داخلی برای نتانیاهو سنگین و سمی شود که نهایتا مقبولیت 
و محبوبیتی در میان صهیونیســت ها برای وی باقی نماند. پس اکنون سایه سنگین 

جنگ قدرت و گســل سیاســی از بنت تا نتانیاهو بر کل ســرزمین های اشغالی سایه 
انداخته است.

    در ۲۰ روز گذشته شاهد یک بحران امنیتی به دلیل چهار عملیات در سرزمین های   .
اشــغالی بوده ایم. به چه دلیلی سرریز امنیتی این سلســله عملیات ها به شکنندگی 

ساختار سیاسی در اسرائیل دامن می زند؟
 این مســئله متأثر از فضای کابینه فعلی اســرائیل است. همان گونه که در سؤال 
نخســت اشــاره کردید، تمام احزاب مخالف و اپوزیســیون بنیامین نتانیاهو صرفا با 
هدف ساقط کردن کابینه وی یک ائتالف شکننده را در سال گذشته تشکیل دادند که 
در طول حیات سیاسی رژیم صهیونیستی بی سابقه است. این ائتالف آن قدر شکننده 
بود که بیشــتر تحلیلگران و ناظران امر معتقد بودند ســقوط کابینه  ائتالفی نفتالی 
بنت - الپید قطعی است، چون گرد هم آمدن حزب آبی و سفید، حزب کار، اسرائیل 
خانه ما، حزب امید نو، حزب میرتس به همراهی حزب یامینا و لیست متحده عرب 
)راعم( این سیســتم شکننده را شــکل می دهد. ضمن اینکه مســائل امنیتی مانند 
حمله صهیونیست های تندرو به مسجد االقصی شرایطی را شکل داد که کابینه بنت 
برای حفظ اعراب و حزب راعم دست به مخالفت با اقدامات جریان راست رادیکال 
بزند. این اقــدام طبعا انتقاد این طیف را به دنبال دارد بنابراین فضا برای فشــار به 
کابینه شــکننده الپید – بنت رقم خورد؛ ازاین رو اکنون جریان راست نمایندگان خود 
در کنســت را مجبــور کرده اند که از همراهــی با چنین کابینــه ای کناره گیری کنند؛ 
بنابراین چون طیف وسیع، گسترده و در عین حال متنوع، متعدد و حتی متضادی در 
این کابینه شکننده وجود دارد خود به خود احزاب ناراضی هم شکل 
خواهند گرفت. از این حیث اســتعفای عیدیت ســلیمان هم متأثر از 

چنین فضایی است.

    اما عیدیت ســلیمان از حزب یامینا بود، پس چرا شاهد استعفای   .
وی بودیم؟

 چون ســرریز امنیتی شــرایط فعلی در ســرزمین های اشغالی به 
شکنندگی ســاختار سیاسی صهیونیســت ها دامن زده است. پس در 
چنین فضایی منتقدان و جریان اپوزیســیون کابینــه بنت با محوریت 
حزب لیکود و شخص بنیامین نتانیاهو فرصت خوبی را برای افزایش 
فشار به برخی چهره ها برای استفاده و کناره گیری از پارلمان و کابینه 
به دســت آورده انــد. چنانی که بــه اعتراف خود خانم ســلیمان در 
ماه های گذشــته تهدیدهای امنیتی جدی بــرای وی و خانواده اش به 
دلیل همراهی با بنت شــکل گرفت. بنابراین برای حفــظ امنیت خانواده مجبور به 
استعفا شده است؛ همچنانی که خود بنت هم مسئله تهدید خانم سلیمان را تأیید 
کرده است. در کنارش این ادعا هم مطرح است که بنیامین نتانیاهو قول دادن پست 
و حضور مؤثر در کابینه اش را به خانم سلیمان یا هر فردی که از ائتالف بنت - الپید 

کناره گیری کند، داده است.

    اکنون با اســتعفای عیدیت ســلیمان چه وضعیتی برای کابینه بنت رقم خواهد   .
خورد؟ آیا در اولین جلســه پارلمان این ائتالف مجددا رأی اعتماد کنست را خواهد 
داشت یا شــاهد برگزاری پنجمین دوره انتخابات خواهیم بود. هرچند احتمال آنکه 
رئیس جمهور اســرائیل فردی دیگر را مأمور تشکیل کابینه کند، وجود دارد که در این 

بین قوی ترین نامزد و گزینه شخص بنیامین نتانیاهو است؟
 برای پاســخ به این سؤال شما باید ببینیم بعد از پایان تعطیالت در سرزمین های 
اشــغالی و آغاز به کار کنســت، چه تصمیمی برای کابینه بنت خواهند گرفت. بنت 

اکنون در مرحله ای است که خروج خانم سلیمان ائتالف اکثریت از ۶۱ کرسی دوباره 
به ۶۰ کرســی تنزل پیدا کرد. مضافا بنیامین نتانیاهو این فشار و فضاسازی سیاسی را 
در دستور کار قرار داده است که زمینه برای خروج یک نفر دیگر از ائتالف بنت شکل 
بگیرد؛ کما اینکه چند روز پیش بنیامین نتانیاهو این ادعا را مطرح کرد که در روزهای 
پیش رو یک نفر دیگر از این ائتالف بنت خارج می شود. اگر شاهد خروج و استعفای 
یک نفر دیگر به جز خانم ســلیمان باشیم، امکان برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی 

برای پنجمین بار وجود خواهد داشت.

    با توجه به اوج گیری درگیری ها بین صهیونیست ها و اعراب ساکن سرزمین های   .
اشغالی وضعیت حزب راعم در کابینه بنت چگونه خواهد بود؟

  این مســئله تا حد زیادی به نگاه محمود عباس بستگی دارد. حزب عربی راعم 
برای آنکه نفوذ خود را در میان اعراب ســاکن سرزمین های اشغالی حفظ کند، فعال 
اقدام به تعلیق حضور در ائتالف بنت کرده اســت ولی چون محمود عباس فردی 
اســت که به دنبال امتیازگیری اســت، با وجود برخی فشارها از سوی اعراب ساکن 
ســرزمین های اشــغالی فعال تصمیمی برای خروج رســمی از کابینه بنت ندارد تا 

امتیازات بیشتری از نخست وزیر بگیرد.

   چرا در این مدت سرریز امنیتی عملیات های پیاپی در سرزمین های اشغالی تا به   .
این اندازه پررنگ و شدید بوده است؟

این نکته بیشــتر متأثر از نفوذ بنیامین نتانیاهو در ساختار رسانه ای اسرائیل است. 
به هر حال وی قریب به ۱۵ ســال نخســت وزیر اســرائیل بوده است و در این مدت 
توانســته نفوذی جدی در رسانه های اسرائیل داشــته باشد. یعنی یکی از مهم ترین 
ابعاد قدرت بنیامین نتانیاهو به سایه سنگین وی در رسانه های اسرائیلی بازمی گردد؛ 
بنابراین انجام این سلســله عملیات ها در ســرزمین های اشــغالی یک بحث بود و 
دمیدن رسانه ها و شکل گیری انتقادات گسترده از ناکامی های امنیتی کابینه بنت هم 
چالش را برای صهیونیســت ها به مراتب پررنگ تر کرد. یعنی فضا آن قدر ســنگین و 

امنیتی شده است که هرلحظه امکان فروپاشی کابینه بنت وجود دارد.

   پیمان ابراهیم در ۲۵ سپتامبر سال ۲۰۲۰ به عنوان آخرین یادگار بنیامین نتانیاهو   .
در عرصه سیاســت خارجی اســرائیل ســبب شــد که نقطه عطف جدی در خروج 
اســرائیل از انزوای دیپلماتیک منطقه ای شــکل بگیرد. به هر حال بعد از این توافق 
شاهد مجموعه سفرها و دیدارهای مقامات اسرائیلی با کشورهای منطقه به خصوص 
بحرین و امارات بودیم. با این حال چرا اسرائیل نتوانست است این فضای مثبت در 

مناسبات منطقه ای را به داخل سرزمین های اشغالی تعمیم بدهد؟
این مســئله متأثر از تداوم سیاست خارجی اسرائیل در قبال کشورهای منطقه 
با هدف تقابل در برابر جمهوری اســالمی ایران بوده اســت. یعنی چون با تغییر 
 کابینهها از کابینه بنیامین نتانیاهو تا بنت تغییری در سیاست خارجی و دیپلماسی 
رژیم صهیونیستی در منطقه شکل نگرفت و اولویت آنها اتحاد با کشورهای عربی 
حاشــیه خلیج فارس در برابر تهران بود، عمال سیاست خارجی رژیم صهیونیستی 
مانند سیاســت داخلی با تنش و تشــتت همراه نبود. پس یک سیاســت خارجی 
یکدســت طی این سال ها از ســوی رژیم غاصب صهیونیســتی در منطقه وجود 
داشــته اســت. به همین دلیل فضای مثبتی در دیپلماســی آنها وجــود دارد اما 
صهیونیســت ها از تمام امتیــازات منطقه ای خود اســتفاده کرده اند و دیگر هیچ 
امتیاز جدیــدی در منطقه وجود ندارد که بخواهند آن را در داخل ســرزمین های 
اشــغالی خرج کنند. پس کابینه بنت نمی تواند از سیاســت خارجی برای مدیریت 

داخلی وام بگیرد.

 بررسی سایه سنگین جنگ قدرت و گسل سیاسی از بنت تا نتانیاهو درگفت وگو با محسن فائزی 
 تحلیلگر ارشد مسائل اسرائیل 

آینده شکننده رژیم صهیونیستی
علی موسوی: وضعیت امنیتی شکننده، ساختار سیاسی متزلزل، احتمال برگزاری انتخابات پارلمانی برای پنجمین بار متوالی، تداوم و تشدید درگیری ها 
و اعتراضات هر روزه، فشارهای امنیتی چه در داخل و چه بیرون از مرزها و... همگی حکایت این روزهای اسرائیل است. با این شرایط به نظر می رسد 
اســرائیل در یکی از حســاس ترین برهه های خود قرار گرفته است که می تواند به انسداد کامل سیاســی و امنیتی منجر شود. از این منظر »شرق« در 
گفت وگویی با محسن فائزی، تحلیلگر ارشد مسائل اسرائیل، سعی کرده اســت واکاوی دقیق تری درخصوص وضعیت کنونی سرزمین های اشغالی، 
دالیل پدید آمدن این بحران ها و آینده مبهم صهیونیست ها داشته باشد. در ادامه چالش های مربوط به کابینه بنت به خصوص احتمال سقوط کابینه 

و تبعات ناشی از برگزاری احتمالی انتخابات زودهنگام پارلمانی برای پنجمین بار متوالی هم مورد ارزیابی قرار گرفته است که در ادامه می خوانید.


