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 مقدمه  .1

اذمد.  ازجون آن مسسییییژ م جع ی اس اسیییوابیگ ا بواوامن ااتیا ات نخبخ  تن یییت    أبیش از هفت دهه از ت   

سخل از تن ت      ، توزدهمیا تن ت "بنیخمیا ت ختیخهو" شت بیش از ده  سوابیگ، بخ اذ ازجون خود همچنخن ازجو ا

داعیه بهدس ت اوف ا قدم  دم اجا م جع ما دامد. ص هیوتی  تهخ دم حختس بوان دامیابخم دم س خل میالدن یخمن 

ش خن داد  س وابیگ )کن  ت( پخن ص نداقهخن مأن مف ند که ت خجج ت بوان ات نخب تمخجنداخن خود دم پخمتمخن م جع ا

هیچکدام از دا حوب اص اس تیکود ا آبس- س فید موفق به ک  ب اکثوجت پخمتمختس تش ده ا تش کیگ داتت اب الفس 

دابخمه مطوح اودجده اس ت. ت خجج ات نخبخ  اخیو، م جع صهیوتی  س ما به دام یدجدن از هعسوجس ا جکپخمچگس 

احواب مقیب دم بحث سیییخسییت خخمیس هداجت مسکند. اکنون بحث دشییمنس حخکع میخن امدااخه سییکوالم ا 

مذهبس، اخ الفخ  داخاس احواب ا تأمیا امنیت، اس وابیگ ما اامد جکس از دش وامتوجا دامههخن تخمجخ خود کوده 

اس ت. هوچند به تظو مسمس د اوجنه امنیت ماس بهعنوان مهعتوجا ااتوجت دم س یخس ت خخمیس اس وابیگ، بخ کخس  ا 

از طوح اخ الف خ  داخاس، هوج ک از دا حوب مقی ب ما دم تحقق شییی  خمه خ ا اع دهه خن ات نخبختسشیییخن به تحو 

مطاوبس جخمن مس ختد. اوامش اجژه حخض و، حخص گ تش   ت تنص ص س اس ت که مؤس   ه آجندهپژاهس یهخن اس الم 

س س بخ هدف  ش نخ ص هیوتی  ع س وابیگ ا  ش د حوزه ا ش نخس ام ض ون" کخم س امخن م ض وم ینخب آقخن دک و " بخ ح

 امزجخبس ات نخبخ  پخمتمختس اسوابیگ بواوام کود. 

 

 نحوه برگزاری انتخابات و ورود احزاب به داخل کنست  .2

صهیوتی     سس تدامد  م جع  سخ سس عمگ مس     ،س قختون ا سخ شبه قختون ا دتیگ آن  ؛کندباکه بو مبنخن قواتیا پخجه ج نس 

هخ اجا اخ الف که بنخن هخ ا البیکسییخل پیش بیا مذهبس 07هع اجا اسییت که از همخن اب دان کخم ج نس حداد 

 تهخجت داشییت. دم ت ایودمبنخن حخکمیت دجا بو دات اجا قختون اسییخسییس بو یداجس دجا از داتت بخشیید جخ بو

سس کنند.        سخ شکگ، قواتیا پخجه ما یخجگوجا قختون ا شد که بوان مفع اجا م صمیع بو اجا    قختون بیهش  پخجه قختون ت
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سخسس   سوابیگ حداد   .دامد شدن  کع ا اضخفه  تصوف،  ا دخگ اح مخل که تفخا  اجا بخ است،  ا قختون  31جخ  31ا

سخل جک     پخجه داتت ا غیوه دامد. بویماه قختون پخجه کن ت، قختون   پخجه از سخس قختون پخجه کن ت هو چهخم  بخم ا

ست. ات نخبختس   ات نخبخ  کن ت بواوام مس  دم طس  شود ا دمان احواب بواوام مس تیوشود که تظخمش پخمتمختس ا

بس ن حوهمیا شکگ ات نخبخ  دما شوتد. همه احواب به ات نخبخ  داخگ احواب، افواد از بخال به پخجیا مشنص مس 

 ت ییا ازجو، مبیژ یمهوم ا ...کنند. اجا ات نخبخ  سییواسییون ا پخمتمختس اسییت ا از دل آن، تن ییتبواوام مس

سس به   اودتد. هومس شده، ت دادن کو ست مس جک از احواب بخ ات نخبخ  اتجخم  آامتد. تکخ  مهمس دم امتبخط بخ د

دهند ا اشنخص دم اجا موضوع ن مسأفقط به حوب مدهنداخن اسوابیاس نأتن ت آتکه م  ؛ات نخبخ  ایود دامد

صخب     هیچ یخجگخهس تدامتد. دام اجنکه احوابس مس شوتد که حد ت صد ما بیخامتد که   52/1تواتند اامد کن ت  دم

ااقع آن حدتصییخب  دسییت بیخامد دمهکوسییس ب چهخمبنخبواجا ااو حوبس کم و از  ؛شییودکوسییس مس چهخمحداد 

، اتددست آامده دست تیخامده است. احواب ب  ه به میوان دمصدن که از کگ آماء به    دمصدن ما به  52/1حداقاس 

سس کن ت    ست مس به ما کو صد آماء ما از میخن   17بوان مثخل، ااو حوبس  ؛آامتدد ست ن بهأم 3777دم بیخامد،  د

 ایود.کوسس کن ت به آن حوب ت اق مس 13ج نس 

شنصیت       هخن کننده دم تمخم ات نخبخ  موضوع غخفاگیو  ست که اتب ه  سقوط احواب م  دد ا سوابیگ، ظهوم ا  هخ ا

شخمان از یماه م   ثیواذام ه  ند. بوان تموته مس أت تیو شخمه کود.  شخمان ا حوب کخدجمخ ا ب س یا حو  ؤتوان به 

سخل    ست امخ دم  شینس از غوه، ت ختیخهو ا چند تفو از دجگو اعضخن حوب تیکود   بخ آغخز بحث عقب 5772تیکود ا ت

خمان منختفت کودتد. شییخمان بوان پیشییبود طوح خود از حوب تیکود بیوان مفت ا حوب کخدجمخ ما ماه  بخ شیی

تفو تیو بخ اا  هجدهکوسس کن ت ما دم اخ یخم داشت امخ بخ بیوان آمدن شخمان       چهگاتداخت. دم آن زمخن تیکود 

خدجمخ آمدتد. کخدجمخ دم آن دامه بخ اواهخ ا خختع تیبنس همه به سییمت کبیوان آمدتد. شیییمون پوز از امدااخه چ 

شد. کخدجمخ دم آن          شخمان، اجهود ااتمو آمد ا ات نخبخ  ب دن بواوام  ضخع  شدن اا شخمان پیش مفت. بخ اخیع 

 خومد.کوسس حوب اال شد امخ اکنون هیچ اثون از کخدجمخ دم کن ت به چشع تمس اهشتبی تزمخن بخ 

ان بخ سییوان تک تک احواب بواوام  ات نخبخ ، مبیژ یمهوم یا ییه تک ه دجگو اجا اسییت که ب د از بواوامن  

واب اح تیوکنند. دم ات نخبخ  اخیو ازجون خود ما به مبیژ یمهوم م وفس مسکند ا احواب، کختدجدان تن تمس

سییفید ا احواب دسییت ماسیی س همچون جمینخ ااتس یس ا  -هخ حوب آبساتحخد دموکواتیک چ ، کخماو ا عوب

شکیگ جک    ود ما کختدجدان خود م وفس کودتد. مبیژ یمهوم هوشخس، حوب تیک  شختژ ت کدام از احواب ما که 

شد )    3+37اب الف بخ  ش ه بخ صت   ما دا سس( م  اجکش شکیگ کخبینه خواهد کود. ااوچه حوب تیکود ا  أکو موم ت

صت   جک به آن سفید هیچ -حوب آبس ست تیخف ه    اجکش سس د سون م اتد، اجاکو ژ یمهوم بیبخم تیو ت ختیخهو از 

سفید  -کوسس ا حوب آبس اجکسسمجموع حوب تیکود  موم تشکیگ کخبینه اودجده است. دم اجا ات نخبخ  دمأم
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است(  کوسس مسیده  اپنجپنجخهدست آامده است ا مخبقس احواب تیو جخ از حوب تیکود )که به   کوسس به  اسه سس 

ست( ح     پنجخه ا هفتسفید )که به  -جخ از حوب آبس سیده ا سس م سمت ا  کوده مخجتکو اتد. اکنون تیبوما به هو 

سوجس که بواد، آن طوف شختژ بیش ون بوان پیوازن خواهد داشت. چند اح مخل ایود دامد: جکس اجنکه تیبوما 

ات نخبخ  بواوام شییید.  به سیییمت تیکود بواد که اتب ه چون اجا کخم ما دم ات نخبخ  اذشییی ه اتجخم تداد، مجدداً

سفید بخ حوب تیکود است. مبیژ یمهوم کنوتس تیو دم پس آن است که   -الف حوب آبساح مخل دجگو تشکیگ اب  

 بخ اب الف اجا دا حوب، ات نخبخ  به دام ب دن کشیده تشود.

 

 ی دهندگان و شعارهای انتخاباتی احزاب أمیزان مشارکت ر  .3

صد یم یت بوده  2/36شوکت کننداخن دم اجا ات نخبخ  حداد   ش خمهخن     اتد که ت بت تقوجبخً دم ست.  بخالجس ا

س وام است. ش خم         ش ه بخشد، بو ات قخد از احواب مقیب ا حوب "ات نخبختس احواب بیش از آتکه ینبه سخزتداس دا

ست:   "تیکود ض یف   »اجا ا ست، قون؛ ینخح چ ، الپید ا اخت و   . هوچند تک ه قخبگ تویه اجا«ت ختیخهو، ینخح ما

 -خواهند بگوجند حوب آبسهخ ا امثختهع مستدامد باکه تیکودنسفید ادعخن اواجشخ  چ     -است که حوب آبس 

 ن دهند. أهخ مهخ تبخجد به آنت یجه دست ماس س سفید اواجشخ  چ  دامد ا دم

بوده است ا بخ همواهس بنس اخت و ا دا  تیوبه مهبون الپید که دم اذش ه ازجو داماجس ت ختیخهو  "آجنده مخ"حوب 

وب اتد( بخ جکدجگو حا موشه ج اون که دم مجموع هو سه مبیژ س خد مش وک بوده توال دجگو )اخبس اشکنخزن 

کید أت ا تازجو داماجس بوده اس کید بو تقطه ض ف الپید که قبالًأاتد. حوب تیکود بخ تسفید ما تشکیگ داده -آبس

 خماکب اجهود )منظومن دادجع أهخ اف ه است آخوجا بخمن که به جک  توال از حوب چ  مبو تقطه ض ف اجا  توال

 شد( آغخز ات فخضه شخمان، از ان شک ت بخ 5773 سخل دم ا مسید ازجونتن ت به 5777 سخل دم که است

گ، حوب ن داد. دم مقخبأحخل تشکیگ داتت ه  ند ا تبخجد به آتخن م هخ دمهخ بخ عوبات فخضه اوف یع؛ پژ اجا  توال

 دهد. ایود امخ آبس سفید اجا پول ما پژ مسپید از مودم پول مسسفید بخ ات شخم اجدجوجس بیخن داشت که ال -آبس

س ب»هخن شوقس تبخم است، اجا بود: هخ ج نس مذهبسکه جک حوب مذهبس طوفدام سفخمدجع "حوب شخس"ش خم 

هخ از م حدجا طبی س ت ختیخهو . آن«بس )ت ختیخهو( به جک شیو قون )آمجه دمعس، مبیژ حوب شخس( اح یخج دامد

تواتیع اب الف خوبس بخ ت ختیخهو داش ه بخشیع. دا حوب دجگون که اکنون تحت عنوان اوجند مخ مسه  ند ا مس

که جک یوجخن  "حوب مف خل"ا  "خخته جهود"ماست یدجد ا اتحخد احواب ماست یدجد مطوح ه  ند، دم اذش ه 

تو دمصد کنخم هع آمدتد تخ جک حوب بومگ 52/1امدن حد تصخب دست آمذهبس است، بودتد ا بوان به-ماس

وسس کسیوده دتیگ جکس شدن به بخم بهتد، اجاددست آامههخ که دم دامه قباس ده کوسس بتشکیگ دهند. عوب

 مسیدتد.
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آموزش،  ، ازجو"تف ختس بنت"همواه تو ازجو دادا  ون بوده ا خیاس هع افواطس است بهکه پیش" آجات شخکد"

هخ هخ ا اهگ توهیا به فا طینساز یماه افواطس هخدست آامدتد. آنبه تیوحوبس ما تشکیگ دادتد ا هفت کوسس 

، سوبخز قختگ صهیوتی  س، که جکس از فا طینیخن مجواح مان زمیا اف خده ما بخ شایک "آزامجخ اِتو"ه  ند که از 

واب اتحخد اح محکومیت اجا فود اع واض کودتد.تفنگ شهید کود، حمخجت ا به حکع داداخه اسوابیگ مبنس بو 

ست که م  هد به موامد بیش ون ه  ند ا بو اجا ا شود، ش خمشخناف ه مس تیوهخ ااتس یس ماست یدجد که به آن

کید دامتد. آتخن همچنیا بخ أسخزن تموامدن همچون سوزمیا اسوابیگ، امنیت، مس گخمن م نون، عداتت ا شهوک

گو هخ ا تحت فشخم قوام دادن آتخن ه  ند. حوب دجدتبخل تض یف ا حماه به فا طینسش، بهکید بو تقوجت امتأت

ست: حخمس اجا حوب است. ش خم اسوابیگ بی نخ اجا ا است ا تیبوما اقایت ماس تبخم جهودن عمدتخً "اسوابیگ بی نخ"

 هخن مذهبس است. همچنیا ازخل ماستکند که همیشه دتب. ان از ت ختیخهو ات قخد مس«اسوابیگ ما دابخمه عخدن کنید»

هخ بوده ا دم پس آن است که جک داتت احد  ماس بخ حضوم خود تشکیگ کند که حخمس عوباخت و ات قخد مس

 هخن افواطس بخشند. هخ دم کخبینه ا ته مذهبسکه ته داست دامد عوب بدهد؛ چوا

شکیگ دهد ا   که زمختس مس "حوب کخم" شواجط کنوتس تنهخ موفق به ک ب     توات ت به تنهخجس کخبینه ت ش ش دم 

ست،      شده ا سس  شوم جهودن، دموکواتیک ا اما بخ موزهخن         کو شت به م یو ا زتداس دم جک ک ش خمش بخزا

شی خمش اجا اسیت:    تیوکه به حوب اتحخد دموکواتیک پیوسی ه   "حوب میوتژ"مشینص ا امتش قون اسیت.   

ست » ش خم  «چ ؟ اجا خود میوتژ ا ست  خواهد بگوجد تمخجنده تخم ا تمخم چ مس. حوب میوتژ بخ اجا  اواهخ ا

شهوک  ضمیا حقوق    ا از اججخد عداتت ای مخعس، حذف  شوتت داخاس، یداجس دجا از داتت ا ت هخ، مقخباه بخ خ

دم  است که  "حوب کالتو"اواجخته دامد. حوب دجگو اواجش چ  تیوکند. دم مبخحث اق صخدن  اقایت حمخجت مس

هخ بخم به حوب تیکود پیوسیی ه اسییت که بو اجا بخامتد ماسییت عخقگ جخ تیکود ااق س آن کن ییت قباس بود امخ اجا

ش و حمخجت از حقوق     دست آامده کوسس به  سیوده هخ ه  ند که اجا دامه  عوب ه  ند. تهخج خً  شخن بی ش خم اتد ا 
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 سفید از حزب لیکود-پیشی گرفتن حزب آبیدالیل  .4

توان به چند تک ه موبوط    سیییفید دم ات نخبخ  اخیو از حوب تیکود پیشیییس اوفت ا اجا امو ما مس      -حوب آبس

ضوع           ست که اجا مو شکیگ کخبینه دم کن ت قباس ا شکیگ کخبینه جخ تختواتس ت ختیخهو دم ت دات ت؛ تک ه اال عدم ت

دس ت آامده که اجک کوسس به . دم ات نخبخ  اخیو ت ختیخهو جخ حوب تیکود سس بخعث تض یف ت ختیخهو شده است   

س ت ج نس  س ت. تک ه دام تقوجت احواب ما س س تیو بهدتیگ همواهس حوب کالتو بخ حوب تیکود ا س یوده کو اجا 

آجات ش خکد ا بنت اس ت که دم ات نخبخ  اذش  ه حدتص خب 1/52 دمص دن اماد به کن  ت ما بهدس ت تیخامدتد 
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ش مخمن  س ت،  ش ت که ینخح ما ش دهاتد. بخجد تویه دا ص خب  امخ اجابخم بهدتیگ اب الف، موفق به ک  ب اجا حد ت

آمان سییواودان دامد ا شییمخمن آمان ثخبت. آمان ثخبت مشیینص اسییت: تیکود، ماس– مذهبس، تیبوما. آمان 

س مت  ش خکد ا جکبخم تیو م مخجگ به  س مت  س ت مسچوخد: جکبخم م مخجگ به  س واودان تیو داخگ همیا طیف ما

س ت  س س بهد س ت که بخم قبگ ده کو س وم به تقوجت یخجگخه عوبهخ ا فا  یطینسهخن 16 موبوط ا ت ختیخهو. تک ه 

ش دن مأن دهنداخن به عوب  ض خفه  س یدتد. دتیگ آن تیو تخحدادن بهدتیگ ا س س م آامده بودتد ا اجابخم به 31 کو

 16 است؛ اتب ه بنشس از همخن اعواب تیو به چ اواهخ جخ ماستاواهخ مأن مسدهند.

سوابیگ، حوب آبس    شد دم ات نخبخ  اخیو ا سس    -تمخمس اجا دالجگ بخعث  ش ون ت بت به ح   سفید کو وب هخن بی

 دست بیخامد ا ااضخع ت ختیخهو اکنون ت بت به ات نخبخ  اذش ه بدتو شده است. تیکود به

 

 المللی ای و بینهای داخلی، منطقهاختالفات داخلی احزاب اسرائیل در خصوص سیاست .5

سوابیگ ما مس     سس م جع ا سیخ سه ب د داخاس، منطقه اخ الفخ  احواب  ه اتمااس مالحظه کود که بان، ا بیاتوان دم 

 شوح زجو است: 

 

 در بعد سیاست داخلی 

 ازجو اشخمه مسکنند: داخاس به چند مومد از تقخط ض ف تن تمقیبخن ت ختیخهو ا من قدان ان دم عوصه 

ت یجه بوسختد  هخ بهشخن ما دم بحث فا طینساتف. مقبخ بو اجا اع قخدتد که ت ختیخهو ت وات  ه است آمزاهخ ا منوجخ 

 هخ تدامد.ا بخزدامتداس یدن دم بوابو فا طینس

شکیگ کخبینه مس   ماز 15ب. پژ از ات حخبخ ، مبیژ یمهوم جک بخزه  شکیگ داتت بوان ت دهد ا ااو ه به مأموم ت

از  اوجند. دم ات نخبخ  اذشیی ه، ت ختیخهو پیشفود من نب ت وات ییت کخبینه ما تشییکیگ دهد، فود دجگون ما بومس 

شواف به اجا موضوع که تمس    15اجنکه آن دامه  تواتد کخبینه ما تشکیگ بدهد ا همچنیا به  مازه تمخم بشود ا بخ ا

شد ا پخمتمخن      اج شوم  شنص من نب دام هع اخت و بود، بوان تنوجب ان بخ احواب دم کن ت اامد  ا دتیگ که 

 ما منحگ کود تخ ات نخبخ  یدجدن بواوام شود. 

 ای های منطقهدر بعد سیاست 

ست    سیخ ض    هخن منطقهاز ب د  سؤال مف ه که اتب ه اجا مو سط احواب منختف زجو  ع وان تیو ت ختیخهو تخ حدادن تو

ست      سیخ ست.  ست. دم ااقع    هخن منطقهکخمالً دا طوفه بوده ا ش ه ا ان ت ختیخهو تأثیون بو میوان مأن دهنداخن تدا

ست       07تخ  37مأن دهنداخن به حوب تیکود بیا  سیخ صد ثخبت ه  ند ا بدان تویه به  ان ت ختیخهو هخن منطقهدم

صخد ا امنیت ما دامتد؛ مگو اج    ش و دغدغه تأمیا مفخه، اق  سس به   بی سیخ همواه نکه تحوال  منطقه جک تأثیو یدن 
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س ت  س وابیگ بهد ش وم ا س یطوه زجخدن دم ک س خل اخیو  ش د. دم مجموع بخجد افت ااوچه ت ختیخهو طس ده  ش  ه بخ دا

س ت بخ تیکود  ض و ا س ت. دم اجا امتبخط، تیبوما اف ه حخ ش  ه ا آامده امخ به تحخظ عماکودن موفقیت چنداتس تدا

اامد اب الف شییود امخ بخ تیکود بدان ت ختیخهو. اخت و هع دم اجا زمینه اف ه اسییت حخضییوجع داتت احد  ماس 

 تشکیگ دهیع اتس بدان ت ختیخهو. اجا بدجا م نخ است که شنص ت ختیخهو دم حخل حخضو م ئاه شده است. 

 

 المللیدر بعد سیاست بین 

 امریکا

عنوان حخمس اال اس وابیگ اس ت، میخن احواب من اف اتفخق تظو ایود دامد؛ همچنیا دم اجنکه دم اجنکه اموجکخ به

اسییوابیگ تحتاتحمخجه همیشییگس جک قدم  خخمیس بوده ا اجا قدم  بومگ دم تظخم کنوتس اموجکخ اسییت تیو 

اشیی واک تظو ایود دامد. امخ دم امتبخط بخ اجا موضییوع که اسییوابیگ بخجد بخ کگ اموجکخ ته بخ جکس از احواب کنخم 

بی خج د، ق دمن اخ الف تظو ایود دامد. از یما ه تموت هه خن ات ق خد ب ه ت  ختی خهو دم بح ث اموجک خ تحوه ت  خم گ ان ب خ 

اابخمخ بوده است. احواب دجگو بهاجژه چ اواهخ از اجا موضوع که ت ختیخهو بدان دعو  اابخمخ بوان سننواتس به 

کنگوه مف ه اسییت، ات قخد مسکودتد. من قدان چنیا مف خمهخجس ما عخمگ اجا مسدات یی ند که دم هف ه آخو مجخسییت 

 یمهومن اابخمخ، شهوکسخزن بخ مأن مم نع اموجکخ دم شومان امنیت سخزمخن ماگ تصوجب شد.

 اروپا

هخن سخزمخن ماگ، بحث حقوق بشو ا بحث توام   هخ دم مابطه بخ ماه حگ دا داتت، بحث تویه به قط نخمهاماپخجس

سوابیاس  شکگ دامتد. تویه اماپخجس هغوه بخ ا سوابیاس  هخ به اجا م خبگ بخعث مس خ م ما  هخ، آتخنشود که دم مجموع ا

سخل      ضیه داداخه الهه ا مأن آن عایه دجوام حخبگ دم   5771دم م خبگ خود بخزن تدهند؛ بوان مثخل دم امتبخط بخ ق

یخ به داداخه الهه ا دابخمه به مجمع عمومس بواشت. ت یجه اجا موضوع به مجمع عمومس مفت ا از آن 5772ا 

اجا بود که اماپخجسهخ عایه اسییوابیگ مأن دادتد ا اجا موضییوع منجو به تنش تقوجبخً کعسییخبقهان بیا اسییوابیگ ا 

ش  مگ بو 177 هوام تفو دم تندن  س وابیگ بخ یم ی س م ش د. دم ینگ 55 مازه، بومگتوجا تظخهوا  عایه ا اماپخ 

س وابیگ اس ت. اجا  بواوام ش د. ینبش SDB )اخ ص خم س ه کامه بهم نخن بخجکو ، عدم س ومخجهاذامن ا تحوجع ا

ینبش دم س خل 5772 ف ختیت خود ما توس ط 303 س خزمخن غیوات فخعس فا  طینس آغخز کود( که عمدتخً ش خمگ اماپخ 

 ا کختخدا است تیو بو اجا دشمنس مسافواجد.

طوم کاس، کش ومهخن اماپخجس دم موض عایون دم بوابو اس وابیگ به س ه دس  ه تق  یع مسش وتد: کش ومهخن من قد، به

ش ومهخن  س وبیژ ا ... . از ک ش خمگ اتگایژ، آتمخن، فوات  ه؛ مم نعهخ تخ حدادن اج ختیخ ا  مم نع ا حخمس. من قدان 

ش ود که ت ختیخهو تیو  س وابیگ جخد مس س  خن بهعنوان حخمیخن ا ش وقس همچون چک، ته   خن، ممختس ا مجخم اماپخن 
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اواجش ب یییخمن به اجا کشییومهخ دامد. هوچند اجا کشییومهخن اماپخن غوبس ه یی ند که تقش اال ما دم ت ییا 

 سیخستهخ دامتد.

 منطقه

ست که هو دا طیف )چه چپس    ضوعس ا س س بحث امنیت ماس مو هخ( بو آن تأکید دامتد. اخت و دم بخب هخ ا چه ما

ش ینس از باندنهخن یوالن تی  ت. ان بخ تأکید بو شهوک هخن مج مع س ت که هواو دم پس عقبت ش یا اف ه ا ت

ابدن بودن قدس بهعنوان پخج نت اسییوابیگ مساوجد سیی س مسکند که بخ فا ییطینسهخ به توافق ا صییاح بوسیید. 

همچنیا تأکید مسکند که دمه امدن )ج نس همخن بنشس که بحث اتحخقش توسط ت ختیخهو پیش از ات نخبخ  مطوح 

ش د( ما حفظ مسکند. از اجا یهت تفخا  چنداتس دم موض عایون ت ختیخهو ا اخت و ایود تدامد زجوا ت ختیخهو تیو 

ش ه آن،  ش خم تق س وابیگ ماحق مسکند. ان بخ ات  ش ود، دمه ماد امدن ما به ا دم اجا زمینه افت ااو تن  ت ازجو 

اف ه اس ت اجا ما به اماض س 16 ماحق مسکند که اتب ه هعاکنون تیو بهعنوان منطقه C ش نخخ ه مسش ود. ش خجخن ذکو 

ش هوهخن فا  طینس مثگ  ش خمگ   A س ت که عبخمتند از: منطقه ش ده ا س ه ق  مت تق  یع  س ت که کواته بخخ ون به  ا

ش کیال  خوداودان  س س بخ ت س یخ س ت. مدجوجت امنی س اق ص خدن  اتنایگ، بیت اتحع، تخباوس، مام اهلل، ینیا ا ... ا

ش خمگ موامع ا  ش خمگ منخطقس اطواف منخطق فا  طینس   B س ت. منطقه س ت که اکنون دم مام اته م   قو ا فا  طیا ا

ماس خهخ است که یم یت کم ون از فا طیا دامد. ااضخع امنی س اجا منطقه دم دست اسوابیگ ا ااضخع اق صخدن 

ا ای مخعس آن دم دس ت تش کیال  اس ت ا تهخج خ منطقه C که ش خمگ ش هوکهخن ص هیوتی   س، اطواف شهوکهخن 

 C ص د کگ کواته بخخ ون منطقه س وابیاس، ا منخطقس که دم اخ یخم فا  طینسهخ تی  ت، مسش ود. دممجموع 53 دم ا

 بوده ا کالً ا عمالً دم اخ یخم اسوابیگ است.

که موضییوع امنیت اسییوابیگ بخ تهدجد موایه شییود، هیچ تفخاتس بیا اخت و ا ت ختیخهو توان افت زمختسبنخبواجا مس

ایود تدامد. اخت و دم زمختسکه بخ حماه اجوان موایه شییود، عماکود خود ما بخ ت ختیخهو جکس مسداتد. دم ااقع دم 

س ننخن  س ت ا چ ، داتت اب الفس ا اپوزج  یون ایود تدامد. اخت و دم  س وابیگ هیچ تفخاتس بیا ما زمخن تهدجد ا

خود به اجا موض وع اش خمه کوده اس ت که: »مخ ش خته به ش خته ت ختیخهو از اس وابیگ دفخع مسکنیع«. تفخا  کوچک اجا 

اس ت که اخت و مساوجد ت ختیخهو تمخمس تموکو خود ما به ش د  مان اجوان قوام داده اس ت ا به محوم مقخامت ا 

 تحوال  منطقهان به میوان الزم تویه تمسکند. 

 

 لی احزاب و مشکالت احتمالی دولت ائتالفی آینده اختالفات داخ  .6

اجا بخشد  شخن مانسفید( تشکیگ شود، بیش از آتکه مشکگ  -ااو داتت اب الفس آجنده )حوب تیکود ا حوب آبس

شخن مان م خبگ داخاس خواهد بود. به اجا خخطو که   ان آن چه کنیع، مشکال  که بخ اجوان ا دجگو م حدان منطقه
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کود بخ ات قخد از حوب دجگو، مأن بیشییی ون ک یییب کند. ات قخدن که اکنون       ب مقیب تالش مس هو جک از دا حو 

کود، حخال سفید ات قخد مس  -اوجند حوب تیکود که از ض ف اق صخدن الپید جخ آبس  شود اجا است که مس  مطوح مس

شمخ که تخ به  چطوم اب الف بخ آتخن ما مس سون دجگو به اخت و خواهند افت  س س ا پذجود؟! دم  س یخ حخل از م  خبگ 

امنی س ت ختیخهو ات قخد مسکودجد، چطوم حخضییو به پذجوش اب الف بخ ان شییدهاجد.؟! دم تخمجخ ات نخبخ  اسییوابیگ 

س خل 3997 تخ 3991، دا حوب کخماو ا تیکود به مهبون  ش  هاجع: دم  ض  ی س ما پیش از اجا تیو دا ش خبه چنیا ا م

 اسحخق مابیا ا اسحخق شخمیو دم اب الف بخ جکدجگو، هو جک به مد  دا سخل به تن تازجون مسیدتد.

 

 تأثیر نتایج انتخابات اسرائیل بر طرح امریکایی معامله قرن .7

سوابیاس از      سون داتت توام  مطوح اودجده ا دم ااقع، توعس مااجت ا قوابت ا ست که از  م خماه قون طوحس ا

طوم مسییمس من شییو تگودجده اسییت؛ امخ بنخ به شییواهد مویود، تقوجبخً جک طوح اموجکخجس اسییت که اتب ه هنوز به

تودجک به ااق یت به تظو مسمس د. اف نس اس ت که هو جک از مؤس خن یمهوم اموجکخ تخ بهحخل، بحث ماه حگ دا 

ب ه اجا  ا ه قون  ت د، اتس دم طوح م  خم ی ه قوام مسداد ث ختهع ما مومد تو ه خن 515 ا 116 ا ام م ه ن خ دات س، قط 

 موضوعخ  هیچ اشخمهان تشده است.

 

  معامله قرن رحطنکات اساسی 

دات یی ند؛ ان بوان حگ دجگو م ییخبگ منطقه مسهخ حگ م ضییگ فا ییطیا ما مقدمههخن اذشیی ه اموجکخجس. طوح3

ش غختس مسش نخس د ا افت کواته بخخ ون ا توام غوه ما بههمچون طوح تقشه ماه بوش پ و که مس   عنوان اماض س ا

ش د. امخ طوح م خماه قون عماکود دجگون دامد، بهطومن  دتبخل اجا ه   ند که اجا بنشهخ بوان داتت م   قگ بخ

که دم منخمه کنفوات س بوان یمعآامن پول از کشومهخن عوبس بواوام کودهاتد تخ آنهخ ما ماضس کنند اب دا ماابط 

ض وع، جکس از دالجگ دتنومن  س واغ م  ئاه فا  طیا بواتد. اجا مو س پژ به  ش ند ا  س وابیگ ما بهبود بن خود بخ ا

 فا طینسهخ از کشومهخن عوبس است.

هخن قباس تیو اجا  . تک ه دام اجنکه بحث آااماخن دم اجا طوح مومد تویه قوام تگوف ه اسیییت؛ اتب ه دم طوح         5

طوم کاس منکو موضیییوع آااماخن شیییدهاتد ا بحث تویه به کودتد، امخ دم اجا طوح بهموضیییوع ما مطوح تمس

موضوع آااماخن دم تقشه ماه من فس است. دم حخل حخضو، حداد 31 میایون فا طینس دامجع که از اجا 31 میایون 

س وابیگ ه   ند ا حداد 5/2 میایون دم کواته بخخ ون ه   ند ا  ص طالح ا ض س 16 جخ به ا حداد 5 میایون دم اما

حداد 5 میایون تیو دم یخهخن دجگو. ج نس مان هع مف ه، 3 تخ 0 میایون از فا ییطینسهخ دم اجا منطقه ا 3 تخ 0 

ش کیگ  ص د یم یت امدن ما فا  طینسهخ ت میایون تیو بیوان از اجا منطقه زتداس مسکنند. دم حداد 27 تخ 37 دم
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س ت  س ومجه تیو همیاطوم. اکنون بوان فا  طینسهخ بحث آااماخن ب  یخم مهع ا مسدهند. دم تبنخن 177 هوام ا دم 

ا بوان اسوابیاسهخ مهعتو؛ چون مساوجند هع اکنون تیو ت داد فا طینسهخن تخمجنس بیش و از یم یت اسوابیاسهخ 

ض خع از اجا تیو اخیعتو  ش دن ه   ند که ااو اجا آااماخن هع به فا  طینسهخ بپیوتدتد، اا ش ده ا دم حخل اقایت 

 خواهد شد.

شهوک 1 ست . تک ه ب دن، بحث  صهیوتی ت دم کواته بخخ ون ه  ند ا      677تخ  377؛ حداد هخ ا هوام جهودن ا 

هخن شییوتد؛ بوخس از اجا یوجوههخ یوجوه یوجوه ا یدا از هع مسدم صییوم  تحقق اجا طوح، عمالً فا ییطینس 

 اضوح اف هاتد اجاهخ دجگو یوجس از اسوابیگ ه ت.فا طینس دم کواته بخخ ون ه  ند. دم طوح تقشه ماه به

صو بدهند؛          . دم اجا طوح اف ه مس1 سینخ ما به توام غوه ا بنشس از فا طیا ما تیو به م صحوان  شود بنشس از 

ضخن حیختس فا طینس      ضه ف ضه دم ااقع م خا ست   هخ بخ م واکعاجا م خا ست. همچنیا قوام ا توجا تقطه یم ی س ا

ش ود ا از ینگ ا یدال شخن مابه ا مفخهس هخ قوام بدهند تخ ااضخع اق صخدن  بندمهخجس ما دم اخ یخم ف طینس  ماه 

ص اس زتداس  س ت بودامتد، دم حختسکه فا  طینسهخ مساوجند بخزاش ت به تگ آاجو، ت ختیخ ا حیفخ بهعنوان محگ ا د

 ا حق آتخن است. 

 27چیون حداد اتد هخ چشع پوشس کنند ا دم ازان آن اف ه  هخ از شهوک . هدف اجا طوح آن است که فا طینس  2

سومخجه  ش ومهخن عوبس بدهند؛ ج نس چیون حداد 07 میایخمد دالم  س ت ک اذامن مسکنند ا پول آن ما تیو قوام ا

ش ومهخن عوبس، 57 دمص د آن ما اموجکخ بدهد ا 37 دمص د ما تیو  دمص د اجا پول ما عوب   خن، امخما  ا دجگو ک

کشومهخن اماپخجس پوداخت کنند. جکس دجگو از بندهخن م خماه قون اجا است که اسوابیگ بهطوم کاس مان قدس 

ش هوکهخ قوام مسایود؛ ت یجه  ص خم  س  خنهخن جخزدهاخته فا  طینس عمالً دم اتح ش ود. مطخبق بخ اجا طوح، ا م  اط 

ش خن ج نس قدس، آااماخن، موزهخ ا امنیت بگذمتد که اجا طوح به  آتکه فا  طینسهخ مسبخج  ت از حق ا حقوق

ت یجه بوس د. اکنون بخ اذش ت حداد 17 س خل، تش کیال  خوداودان، س خزش سهخ ا اواههخن مقخامت بخ هع ا دم 

کنخم هع قوام اوف هاتد ا دم منختفت بخ اجا طوح م حد ش دهاتد ا هیچجک ح س ابومخزتسهخ تیو دم کنفواتژ منخمه 

 شوکت تکودهاتد.

 

 گیرینتیجه .8

دهند ا دهنداخن اسوابیاس به حوب مأن مس بخ  میخن حوبس است؛ به اجا م نخ که مأن ات نخبخ  اسوابیگ جک ات نخ 

کننداخن دم ات نخبخ  اخیو اسوابیگ، ت ب خً مطاوب ا   اشنخص دم اجا زمینه هیچ یخجگخهس تدامتد. میوان مشخمکت  

یو بیش از آتکه است. ش خمهخن ات نخبختس مطوح شده از سون احواب ت     دمصد کگ یم یت بوده  2/36دم حداد 

ینبه سخزتداس داش ه بخشد، بو ات قخد از احواب مقیب اس وام بوده است. دم ات نخبخ  اخیو حوب تیکود ا حوب       
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اتد ا ت ختیخهو بخم دجگو از سون مبیژ یمهوم مأموم تشکیگ کخبینه   کوسس دست تیخف ه   33سفید هیچ جک به   -آبس

ست. از بوخس اخ الفخ  یوبس که بگذمج  ست      اودجده ا سیخ صوص  ع، اخ الف قخبگ تویهس میخن احواب دم خ

خومد؛ دم ااقع، احواب اسیییوابیگ بخ ایود اخ الفخ  داخاس، دم خخمیس ا امنیت ماس اسیییوابیگ به چشیییع تمس

ست جکپخمچه ا ااحدن بوخومدامتد. اجا اح مخل ایود دامد        سیخ سوابیگ از  صوص مبخحث موبوط به امنیت ا خ

تخ  3997هخن صییوم  تشییکیگ، همچون اب الف دا حوب کخماو ا تیکود طس سییخل  که داتت اب الفس آجنده دم 

 دا سخل پ ت  -سفید به مد  دا سخل   -به پیش خواهد مفت؛ به اجا م نخ که دا حوب تیکود ا حوب آبس 3991

 ازجون ما بهدست خواهند اوفت.تن ت

 


