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   بین الملل  

روند تح��والت ژئوپولیتیک و عوام��ل تاریخی باعث 
می ش��ود حتی برای رئیس جمهور بعدی آمریکا 
نیز بسیار سخت باش��د که روابط واشنگتن را 
با انگلیس و اسرائیل به جایگاه ویژه گذشته 

برگرداند.
نش��ریه فارن پالیس��ی با اش��اره به عوامل 
تاریخی و تح��والت ژئوپولیتیک��ی اهمیت 
انگلیس و رژیم صهیونیس��تی را برای آمریکا رو 

به کاهش پیش بینی می کند.
در مقاله این نشریه آمده است: انگلیس اکنون تنها سایه ای از بریتانیایی 
است که آفتاب در قلمرو آن غروب نمی کرد. واقعیت دیگر که این افول در 
روابط را نشان می دهد کاهش شدید حجم ارتش انگلیس است. بر اساس 
یک گزارش جدید پرس��نل ارتش از 82 هزار به 50 هزار پرس��نل تعدیل 
می شود و ارتشی که زمانی جهان را فتح کرد اکنون به اندازه تعداد پلیس 
شهر نیویورک می ش��ود. انگلیس زمانی نزدیک ترین و مهم ترین متحد 

آمریکا در اروپا بود اما اکنون پس از آلمان و فرانسه قرار گرفته است.
به طور مش��ابهی در حالی که یک نس��ل قبل اس��رائیل محور سیاس��ت 
خاورمیانه ای آمریکا محس��وب می ش��د، امروز در حال��ی که همچنان 
مهم ترین متحد آمریکا محسوب می شود، تحوالت اهمیت آن را در عمل 
کاهش داده اس��ت. روزگاری اسرائیل در استراتژی جنگ سرد آمریکا در 
منطقه نقش کلیدی داشت، اما جنگ سرد پایان یافت. روزگاری خاورمیانه 
به دلیل عرضه انرژی برای آمریکا اهمیت زیادی داشت؛ اما این موضوع 
اکنون اینگونه نیست. روزگاری معضل اسرائیل-فلسطین مشکل اصلی 
مس��ائل ژئوپولیتیک منطقه محسوب می شد؛ اکنون این موضوع یکی از 
ده مس��ئله مهم منطقه است )بعد از عراق، سوریه، افغانستان، مهار ایران، 
توافق هسته ای ایران، گسترش افراطی گری، بحران یمن و لیبی، ثبات 
مصر، حفظ حمایت فرس��ایش یافته از متحدان عرب و دسته ای دیگر از 

مسائل اینچنینی است(
 با توجه به احتمال موفقیت توافق هس��ته ای و تعهد دولت آمریکا نسبت 
به آن چش��م انداز روابط بدتر بین نتانیاهو و کاخ سفید نیز بسیار محتمل 
اس��ت. روند تحوالت ژئوپولیتیک و عوامل تاریخی باعث می شود حتی 
برای رئیس جمهور بعدی آمریکا نیز بسیار سخت باشد که روابط واشنگتن 

را با انگلیس و اسرائیل به جایگاه ویژه گذشته برگرداند.

خبر هفته گذش��ته مبنی بر انتخاب یک کابینه مذهبی و 
افراطی از سوی بنیامین نتانیاهو نگرانی ها در آمریکا 
و اتحادی��ه اروپ��ا مبنی بر تصوی��ب طرح هایی 
بحث برانگیز در کابینه جدید اسرائیل را افزایش 

داده است.
یکی از دیپلمات های اروپایی در گفتگو با رویترز 
اعالم کرد: اگر به برخی از مصوبه های اسرائیل 
توجه کنید متوجه خواهید شد که بسیار نگران کننده 
هس��تند. آن ها غیردموکراتیک بوده و به نظر می رسد در 
راستای خاموش کردن انتقادات ایجاد ش��ده اند. این دیپلمات در ادامه با 
تکرار نگرانی ها درباره ادامه ساخت وسازها در کرانه باختری و آینده سازش 
میان فلسطین و اس��رائیل گفت: خط قرمز ما تنها ساخت وسازها نیست. 
طرح های متعددی مانند طرح »دولت یهود« )که به دنبال تقدیس تعریف 
اس��رائیل به عنوان یک دولت یهود در قوانین اساسی رژیم صهیونیستی 
است( و طرح س��ازمان های مردم نهاد )که درصدد محدود ساختن تامین 
بودجه خارجی س��ازمان های غیردولتی است و از تعقیب قانونی نظامیان 
اسرائیلی یا کمپین هایی که به دنبال تحریم کاالها و موسسات اسرائیلی 
است حمایت می کند( عالوه بر انتقادات داخلی اعتراضات بین المللی را نیز 
به همراه داشته است. طرح سازمان های مردم نهاد در سال 2013 توسط 
آیلت ش��اکد  که درحال حاضر نامزد تصدی وزارت دادگس��تری به شمار 
می رود به کنست ارائه شد.  شاکد همچنین به دنبال تغییرات کلیدی در نفوذ 
دادگاه عالی است اگرچه این اقدام با مخالفت نتانیاهو مواجه شده است. در 
ائتالف دقیقه 90 میان لیکود و حزب خانه یهود نتانیاهو محدودیت های 
خاصی را بر اختیارات وزیر دادگستری آینده اسرائیل اعمال کرد و بر روی 
این موضوع اصرار کرد که وزیر دادگس��تری آتی قادر به انتخاب قضات 

دادگاه مذهبی و همچنین ریاست کمیته قضایی نخواهد بود.

کابین��ه رژیم صهیونیس��تی روز گذش��ته الیحه گس��ترش کابینه از 18 
وزارتخانه به 20 وزارتخانه را به رای گذاشت و کنست 
)پارلمان اس��رائیل( نیز قرار است امروز این الیحه 

را به رای گذارد.
به نوش��ته روزنامه »جروزالم پست«، اگر این 
الیحه تصویب ش��ود، »بنیامی��ن نتانیاهو« 
نخس��ت وزیر اسرائیل پروس��ه انتصاب وزرا، 
معاون وزرا و روسای کمیته های کنست از حزب 
لیکود را آغاز خواهد کرد. همه وزرا تا چهارش��نبه 
منصوب خواهند ش��د یعنی تا ضرب االجل س��وگند در 
کابینه جدید. منابع نزدیک به نتانیاهو ش��نبه ش��ب گفتند، او هنوز قصد 
دارد وزارت خارج��ه را برای خود نگه دارد به امید اینکه کابینه را از طریق 
افزودن حزب »اتحادیه صهیونیس��ت«، »اس��رائیل بیتنا« یا جناح های 
مخالف، به بیش از 61 کرسی افزایش دهد. بر اساس این گزارش، نتانیاهو 
از حلقه داخلی حزب لیکود تحت فش��ار قرار گرفته است تا پست وزارت 
خارجه را به فرد ش��ماره دو لیکود، یعنی »گیالد اردان« وزیر امور داخلی 
بسپارد چراکه این امر سایر اعضا لیکود را قادر می سازد که زمان انتصاب 
به عنوان وزیر، پس��ت های بهتری دریافت کنند. اگ��ر وزارت خارجه در 
اختیار نتانیاهو باقی بماند، »اردان« خواستار افزودن پست امنیت داخلی 
به وزارت امور داخلی خواهد شد. به نوش��ته این روزنامه، تنها زمانی که 
نقش اردان مشخص شود، سایر وزرا می فهمند چه پست هایی را دریافت 
خواهند کرد. تنها وزرای لیکود که می دانند چه وزارتخانه هایی را دریافت 
خواهند کرد، »موشه یعلون« وزیر جنگ رژیم صهیونیستی و »اسرائیل 
کاتز« وزیر حمل ونقل این رژیم هستند که سمت های کنونی خود را حفظ 
خواهند کرد. عالوه بر یعلون، کاتز و اردان، »س��یلوان شالوم« و »یووال 
اش��تاینیتز« دو وزیر دیگر لیکود نیز در کابینه باقی می مانند. قرار است 7 
عضو دیگر لیکود نیز به عنوان وزیر منصوب ش��وند که اکنون 12 عضو 
برای کسب این سمت ها با یکدیگر رقابت می کنند. بر اساس این گزارش، 
»ایتان کابل« یکی از نمایندگان حزب »اتحادیه صهیونیست« با ارسال 
این پیام که »به جهنم خوش آمدید«، گفت: »هر کاری انجام می دهیم 

تا مانع تغییر قانون شویم«.

بازتاب

گزارش تحلیلی »حمایت« از موقعیت شکننده نتانیاهو و رژیم صهیونیستی

کابینه شیطان کوچک
دولت جدید بنیامین نتانیاهو به زودی ش�کل خواهد گرفت و باید دس�تورالعمل های 

ثمانه اکوان
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خاص خود را برای اداره رژیم صهیونیستی تدوین کند. 
با این حال هنوز بسیاری از وزارتخانه ها شکل نگرفته و اعضای حزب لیکود با نگرانی 
در انتظار این هس�تند که ببینند رییس حزب چه پس�ت هایی را در کابینهبرای آن ها 
در نظر گرفته اس�ت. نتانیاهو برای تش�کیل کابینه مجبور به ائتالف با سه حزب راست گرای افراطی دیگر در کنست شد 
و ح�اال ب�رای اینکه طرفداران و حامیان خود در حزب لیکود را از دس�ت ندهد، مجبور اس�ت تع�داد صندلی های وزرا در 

کابین�ه اش را زی�اد کند تا بلکه به همکارانش در حزب نیز تعداد بیش�تری از پس�ت های وزارتی برس�د. با این حال این 
کابینه به ش�دت ش�کننده است و مخالفان زیادی در داخل سرزمین های اش�غالی و بیرون از آن یعنی در فلسطین، کرانه 

باختری و غزه دارد. 
در هفت�ه ج�اری نتانیاهو باید اعض�ای اصلی کابینه خود را معرفی کند با این حال تعدادی از اعضای ش�اخص این کابینه 
که همزمان با معرفی شدن به رسانه ها سر و صدای زیادی برپا کرده اند، طی چند روز گذشته معرفی شده اند. این افراد 

قرار است آینده اسراییل و البته تحوالت خاورمیانه در چهار سال آینده راشکل دهند. 

وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی آیلت شاکد است که پیش از این در تصویب بسیاری از طرح های ضد دموکراتیک در 
پارلمان اسراییل نقش داشته است. شاکد 39 ساله، یکی از تندروترین زنان سیاستمدار در حزب راست است. شاکد جوان، 
سکوالر، و در عین حال یکی از کسانی است که طی سالیان گذشته به خوبی به عنوان سخنگوی احزاب دست راستی در 
پارلمان این کشور فعالیت کرده است. بسیاری از تحلیلگران بر این عقیده اند با حضور شاکد به عنوان وزیر دادگستری، زمینه 
برای اجرای یک سری از طرح های قانونی برای مبارزه با آزادی بیان و دموکراسی در این رژیم فراهم خواهد شد. این اقدامات 
را می توان در چند شاخه اصلی تقسیم بندی کرد : - تصویب قوانینی که باعث می شود سازمان های مردم نهاد که از خارج از 
اسراییل، پشتیبانی و حمایت می شوند، دیگر نتوانند به فعالیت های خود ادامه دهند. بر اساس طرحی که شاکد پیش از این به 
پارلمان رژیم صهیونیستی ارائه کرده بود، کمک های مالی به این نوع از سازمان ها باید به تایید وزارت امور خارجه و دفاع این 
رژیم برسد. بسیاری بر این عقیده اند که تصویب این طرح به معنای از بین بردن تعداد زیادی از سازمان های حقوق بشری و 
همچنین مردم نهاد در داخل سرزمین های اشغالی است که از طرف جوامع اروپایی و غربی هدایت و کمک می شوند. شاکد 
به احتمال زیاد طرح اصلی بنیامین نتانیاهو که باعث از هم پاشیده شدن دولتش و برگزاری انتخابات زودهنگام شد را دوباره 
در دستور کار قرار می دهد : شناخته شدن اسراییل به عنوان حکومت و دولت یهود زیپی لیونی، وزیر سابق دادگستری رژیم 
صهیونیستی پیش از فروپاشی کابینه نتانیاهو تمام تالش خود را کرده بود که الیحه دولت – ملت و از بین بردن سازمان های 
غیر انتفاعی مردم نهاد در دستور کار مجلس و دولت قرار نگیرد اما این مسئله به نظر می رسد خواسته اصلی شاکد از مدت ها 

پیش بوده و در انتظار فرصتی است که این رویای مشترک با نتانیاهو را اجرایی سازد. 
طرح هایی که با حمایت و یا مخالفت ش��اکد رو به رو می شوند به راحتی می توانند در کنس��ت رای بیاورند. او نفوذ زیادی 
بر ساختار و دستگاه قضایی اس��راییل دارد و به نظر می رسد تاثیر او نه تنها بر روی سیستم قضایی این رژیم بلکه بر روی 
دموکراسی د راین منطقه نیز به شدت تأثیرگذار باشد. شاکد به عنوان وزیر جدید دادگستری رژیم صهیونیستی، نقش اصلی 
در انتصاب قضات عالی و حتی قضات میان رتبه را ایفا می کند و با در انتظار تغییراتی بزرگ و ناگهانی در دستگاه قضایی رژیم 
صهیونیستی باش��یم. این هدف، در واقع عالی ترین و مهم ترین هدف شاکد از پذیرفتن پست ریاست 
دستگاه قضایی این رژیم است. او در زمانی ریاست این دستگاه را بر عهده گرفته 
که 4 تن از کسانی که بیشترین تأثیرگذاری را بر این دستگاه دارند، در حال 
بازنشسته شدن هستند و این زن ماجراجوی حزب راست افراطی است که 
باید جایگزین های این پست ها را مشخص سازد. او منتقد علنی دادگاه 
های اسراییل بوده و سعی دارد ترکیب کمیته قضایی در کنست را نیز 
با تغیرات خاصی رو به رو سازد. طرح دیگری ک شاکد در نظر دارد آن 
را برای آینده موقعیت و تأثیرگذاری کنست اسراییل بر دستگاه اجرایی 
این رژیم اجرایی سازد، تاثیر فوق العاده کمیته قضایی کنست بر روی 
احکام قضایی است. او مدت ها پیش این طرح را در سر می پروراند که 
در صورتی که احکام قضایی قوانین عمومی اسراییل را نقض کرده 
باشند، مجلس بتواند وارد میدان شده و این احکام را نقض کند و 
عماًل به نام قانون اساسی، کار نظارت بیشتر بر دستگاه قضایی 
را اجرای س��ازد. بدین ترتیب تاثیر گذاری ش��اکد بر روی 
دستگاه قضایی منجر به از بین رفتن استقالل این دستگاه 
می شود و مسایل سیاسی از این پس بیشتر از پیش بر روی 

احکام قضایی در رژیم صهیونیستی تأثیرگذار خواهد بود. 

شاکد؛ تندروترین وزیر کابینه نتانیاهو 

کهلون که به تازگی به عنوان س��ر لیست حزب کوالنو وارد کنست شده اس��ت، این وعده را از جانب نخست وزیر 
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی باشد. او به دنبال ایجاد اصالحات در سیستم اقتصادی اسراییل دریاف��ت کرده که 

است تا بلکه از اعتراضات طبقه متوس��ط کم کند. نتانیاهو که این روزها به شدت 
تحت فش��ار اس��ت تا اقدامی برای اقتصاد و معیش��ت طبقه متوس��ط و کارگر 
در س��رزمین های اش��غالی انجام دهد، بالفاصله با طرح هایی که کهلون در 
اختیارش گذاش��ت موافقت کرد و او را به عنوان وزیر دارایی انتخاب کرد. اگر 
کهلون بتواند تنها یکی از طرح هایش را اجرایی سازد و به عنوان مثال هزینه 
تلفن های همراه در سرزمین های اش��غالی را کاهش دهد، از محبوبیت زیادی 
برخوردار خواهد ش��د و در انتخابات بعدی می تواند حتی جایگاه نتانیاهو را نیز به 
چالش بکشد. اما اگر مانند وزیر دارایی قبلی این رژیم، یعنی یئیر الپید،  نتواند در این 
زمینه اقدام مناس��بی انجام دهد، با چالش های زیادی مواجه ش��ده و آینده سیاسی 
خود و حزبش را به شدت در معرض خطر قرار می دهد. به این ترتیب او را می توان 
در صورت پیروزی در رسیدن به اهداف از پیش تعیین شده اش، بزرگ ترین 
برنده انتخابات اخیر دانس��ت و در صورتی که به راه وزیر پیش��ین برود، به 
شکستی دچار می شود که می تواند بزرگ ترین شکست در احزاب مطرح 

در سرزمین های اشغالی باشد. 

موشه کهلون پیروز و بازنده اصلی انتخابات! 

دری با رهبری حزب شاس دوباره به عرصه سیاست برگشته است اما نمی توان به این راحتی از پیشینه کاری او و کارنامه اش در فساد 
مالی گذشت. وزیر کشور سابق و سلطان ساز سیاسی  به گرفتن رشوه متهم شد و بعد از آن در سال 2000 به سه سال زندان محکوم 
شد. او با این حال کمتر از دو سال در زندان ماند و به ترفندهای خاصی توانست مابقی دوران محکومیت خود را به صورت آزادانه به 
فعالیت حزبی در اسراییل بپردازد!  در انتخابات ماه مارس میالدی، دری دوباره به عرصه سیاست بازگشت و حزب شاس توانست 7 

در  کنست را از آن خود کند. این مسئله در مقایسه با گذشته که حداقل 11 صندلی پارلمان همیشه متعلق به این حزب صندلی 
بود، شکست بزرگی محسوب می ش��د اما دری در طول این مدت درس فروتنی آموخته بود و بدین ترتیب 
دوباره توانست در کابینه نتانیاهو جایی برای خود دست و پا کند!  مهم ترین خواسته او در طول دوران 
مذاکرات برای تعیین اعضای اصلی کابینه، بازگشت به وزارت کشور بود. اما اجازه دادن به محکوم 
برای بازگشتن به صحنه وقوع جرم، مطلبی نبود که به راحتی مورد پذیرش مردم قرار گیرد. به همین 
ترتیب دری مجبور شد عقب نشینی کند و اجازه دهد پست کمتری به او داده شود! این پست کمتر 
شامل ادغام وزارت خانه های اقتصاد، وزیر توسعه نقب و الجلیل و وزیر امور مذهبی خواهد بود! 
بسیاری بر این عقیده اند دری با تسلط کامل بر این سه وزارتخانه که حاال با هم ادغام شده اند 
می تواند دوباره منابع مالی مورد نیازش را جمع کرده و جایگاه جدیدی برای حزب ش��اس 
در جامعه اس��راییلی باز کند. با وجود اینکه دری از پستی که به او داده شده، ناراحت است و 
احساس نا امیدی می کند بسیاری بر این عقیده اند، با توجه به اینکه بسیاری 
از ارگان های وابسته به حزب شاس در حاشیه اسراییل زندگی می کنند، او 
با بودجه وزارت نقب و الجلیل می تواند حزب خود را به شدت تقویت 
کند!  او با این حال قرار اس��ت وزارت امور مذهب را به یکی دیگر از 
اعضای حزب خود، یعنی یعکوو مارگی بسپارد و بدین ترتیب حزب 
شاس پس از دو سال عقب نشینی از فضای سیاسی اسراییل می تواند 

دوباره به عرصه سیاست بازگردد. 

آریه دری؛ بازگشت مفسد اقتصادی به   سیاست 

بنت در سودای تشکیل امپراتوری! 

لیبرمن را به جرئت می توان پایه لرزان کابینه نتانیاهو و عامل فروپاشی این کابینه در آینده نزدیک دانست. رییس حزب »اسراییل خانه ما« 
پیش از این از پست خود به عنوان وزیر امور خارجه رژیم صهیونیستی استعفا داده بود و بدین ترتیب نتانیاهو را در برابر چالشی قرار داد که در 
نهایت باید بر آن فائق آید. چالش اصلی در این میان، از بین رفتن تسلط چپ گرایان بر وزارت امور خارجه رژیم صهیونیستی و تسلط راست های 
افراطی بر این مقام است که می تواند موجب بدتر شدن روابط اتحادیه اروپا و آمریکا با اسراییل نیز باشد. از نظر نتانیاهو این فرصت، فرصت 
بزرگی است که بتواند فرد بهتری را برای پیشبرد امور مد نظرش در حوزه سیاست خارجی به این سمت بگمارد با این حال هنوز مشخص 
نیست واکنش اتحادیه اروپا به این مسئله چه باشد. رژیم صهیونیستی تا قبل از برگزاری انتخابات با چالش های عمده ای از طرف اروپاییان 
مواجه بود. پارلمان های اروپایی هر روز یکی پس از دیگری، اعالم می کردند که فلسطین را به عنوان کشور مستقل به رسمیت می شناسند 
و بسیاری از کشورها نیز خواستار تحریم کاالهای تولید شده در شهرک های صهیونیستی بودند. نتانیاهو با این حال سعی دارد در حال حاضر 
تا جایی که می تواند صندلی وزارت امور خارجه را خالی نگه دارد تا بلکه بتواند در آینده از میان همکاران خود در حزب لیکود کسی را برای این 
سمت انتخاب کند.  لیبرمن اعالم کرد که در کابینه جدید او شرکت نمی کند. آویگدور لیبرمن گفت: ما به دولت ملحق نخواهیم شد و به جای 
وزارتخانه و سهم بندی ها، اصول خود را ترجیح داده و انتخاب می کنیم. وی تصریح کرد که دولت جدید نتانیاهو قصد ندارد شهرک های 
یهودی نشین جدید در کرانه باختری و به ویژه در قدس ایجاد کند. لیبرمن تاکید کرد که دولت جدید این رژیم قصد ندارد جنبش حماس 
را در نوار غزه تضعیف کند. بنا بر این گزارش لیبرمن که از س��ال 2009 وزارت خارجه رژیم صهیونیس��تی را بر عهده دارد همزمان رئیس 
حزب افراطی و ملی گرای اسرائیل خانه ما هم محسوب می شود. وی که فارغ التحصیل روابط بین الملل دانشگاه 
اورشلیم است پیش از این وزارت سیاست های راهبردی اسرائیل، وزارت راه و ترابری و معاونت نخست 
وزیر را بر عهده داش��ته است. کته مهم در این میان این است که استعفای لیبرمن به عنوان یکی 
از افراد متحد با نتانیاهو به معنی کناره گیری و یا حداقل اعتراض بخش مهمی از حلقه اطرافیان 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی هست. یعنی نتانیاهو با نزدیکی به مخالفانش اکنون با بحران از 
دست دادن متحدانش روبرو است موضوعی که البته می تواند تبعات جبران ناپذیری برای وی 
به همراه داشته باشد.  اما چرا نتانیاهو سعی دارد این پست را همچنان خالی نگه دارد؟ منابع حزب 
لیکود اعالم کرده اند که نتانیاهو وزارت امور خارجه را برای شریک آینده اش در ائتالف خالی نگه 
داشته است؛ شریکی که شاید در آینده به این کابینه اضافه شود آن هم بعد از طوفانی که بنت در کابینه 
ائتالفی شکننده ایجاد کرده است. این شریک آینده می تواند ایزاک هرتزوگ و حامیانش در جبهه 
چپ باشند و یا یئیر الپید که برخوردی سکوالر با مسایل اسراییل دارد. این انتخاب می تواند 
به دولت نتانیاهو چهره معتدل تری بدهد اما به نظر نمی رسد احزاب راست افراطی مایل 
باشند کابینه نتانیاهو کابینه ای معتدل باشد. ان ها تمایل بیشتری دارند که با تجربیات 

و روحیات شخصی نتانیاهو، او را به طرف تندروی های بیشتر بکشانند. 

تله ای به نام لیبرمن! 

وزیر دفاع اس��راییل در دوره قبلی در دولت ائتالفی فعلی نیز حضور خواهد داش��ت. او به عنوان فرمانده ستاد مشترک 
ارتش در بین سال های 2002 تا 2005 عملیات های زیادی را در کرانه باختری، و جنگ با مبارزان فلسطینی انجام داده 
است. او یکی از منتقدان به عقب نشینی اسراییل از غزه در سال 2005 میالدی بود و مواضع بسیار تندی در مورد حمله 
به غزه و حماس دارد. یعلون، یکی از عناصر کلیدی و حس��اس در روابط اس��راییل و آمریکا است 
چرا که پیش از این و در زمانی که جان کری به دنبال برگزاری نشس��ت های صلح خاورمیانه 
بود، یعلون به او لقب وسواسی و بیش از حد مسیحی داده بود؛ و طرح او برای صلح را نیز بی 
ارزش دانس��ته و با صراحت رد کرده بود. به این ترتیب می توان کابینه نتانیاهو را تاکنون 
بدترین کابینه در طول دوران نخست وزیری او و حتی در طول دوران تاریخ شکل گیری 
رژیم صهیونیس��تی در سرزمین های اشغالی دانس��ت. این کابینه نه تنها مشکل گشای 
اصلی برای مش��کالت اقتصادی و سیاسی حاضر در رژیم صهیونیستی 
نیس��ت، بلکه راه برای اعتراضات و عدم همکاری های بین المللی و 
سیاسی بین نتانیاهو و متحدانش را نیز باز می کند. روابط بین اروپا 
و اسراییل و همچنین دولت اوباما و نتانیاهو را می توان از این پس 
به دقت بیشتری دنبال کرد و می توان چالش ها و فراز و فرودهای 

زیادی برای این روابط تجسم کرد. 

موشه یعلون و آغاز تکه پرانی های سیاسی با آمریکا 

نفتالی بنت، وزیر آموزش و پرورش رژیم صهیونیستی که رهبر حزب یهودی »خانه ما« نیز هست، در دوره جدید فعالیت نتانیاهو نیز 
قرار اس��ت در همین سمت به عنوان وزیر آموزش و پرورش در طی چهار سال آینده فعالیت کند. از نظر بنت، چنین پستی برای رهبر 
حزب بزرگ »خانه ما« سمت کوچکی است. او خود را در سمت رییس حزب می بیند و نه نماینده اصلی جامعه مهاجر در کرانه باختری 
در کنس��ت. بنت تا قبل از این اطمینان داشت به عنوان وزیر دفاع و یا امور خارجه تعیین خواهد شد اما به نظر می رسد سرنوشت او در 
همین وزارتخانه آموزش و پرورش خالصه شده است. جایی که او قصد دارد با جاه طلبی هایش، آن را تبدیل به امپراتوری جدید برای 
فعالیت های سیاسیش کند. او اطمینان دارد که در ماجرای مذاکرات صلح میان فلسطین و اسراییل نقشی اساسی ایفا خواهد کرد. بنت 

60 درصد از سرزمین های اشغالی در کرانه باختری را به نام شهرک نشینان کند در همین راه تالش می کند که بیش از 
است که کشورهای اروپایی و آمریکا با این کار بر میزان نارضایتی شان و به این مسئله نیز به خوبی واقف 

می شود. با این حال به نظر نمی رسد با ائتالف 61 نفره ای که نتانیاهو از عملکرد دولت نتانیاهو افزوده 
برای پیشبرد صلح در منطقه نیز وجود داشته باشد. به راه انداخته اس��ت، راهی 
دارد با س��اخت مدرسه و دانش��گاه در منطقه کرانه باختری، شرایط بنت در همین حال س��عی 
وس��ایل حم��ل و نق��ل عموم��ی در کرانه باخت��ری را نی��ز فراهم الزم برای زره پوش کردن 

عین حال طرحی را به مجلس ببرد که بر اساس آن حمل اسلحه برای ک��رده و در 
شهرک نشینان مجاز خواهد بود. یکی دیگر از هم حزبی های بنت، به 
نام اوری آریل نیز به عنوان وزیر کش��اورزی در کابینه جدید انتخاب شده و 
او نیز که مسئول بخش اسکان سازمان صهیونیستی جهان است، مسئولیت 
میلیون ها ِشِکل )واحد پول سرزمین های اشغالی( است که برای اسکان 

شهرک نشینان اختصاص داده شده است. 

هنوز ساعتی از معرفی کابینه ائتالفی رژیم صهیونیستی 
به »رووئن ریولین« رئیس رژیم صهیونیس��تی نگذشته 
بود که کابینه »بنیامین نتانیاهو« هجمه انتقادات بسیار 

قرار گرفت.
اعضا حزب »اتحادیه صهیونیس��ت« با صدور بیانیه ای 
متعهد ش��دند که فعالیت می کنند ت��ا اطمینان یابند این 
ائتالف جدید بی دوام اس��ت و مدت کوتاهی بر س��ر کار 
می ماند. همزمان »اس��حاق هرتزوگ« رهبر این حزب 
نیز در حس��اب کاربری توئیتر خود نوشت: »امروز کابینه 
شکست ملی تشکیل ش��د«. او افزود: »نتانیاهو به جای 
تالش برای تشکیل کابینه ای که به نفع عموم باشد، ثابت 
کرد حیات او مهم تر از بهبود زندگی شهروندان اسرائیلی 

است که مایل به تغییر هستند.«
»زیپی لیونی« عضو حزب »اتحادیه صهیونیس��ت« نیز 

گف��ت: »برخی می گویند کابینه ای که فقط 61 کرس��ی 
دارد، بد است. آن ها اشتباه می کنند. این خود کابینه است 
که خوب نیس��ت.« وی ادام��ه داد: »کابینه ای که اعالم 
ش��د به خاطر اهدافش، جهان بینی و ارزش هایش برای 
اسرائیل خوب نیست بنابراین خوب است که این کابینه 
61 کرس��ی دارد چرا که جایگزین کردن آن با کابینه ای 

قدرتمند آسان تر است.«
»یوئل هاسون« یکی دیگر از نمایندگان کنست )پارلمان 
اسرائیل( نیز اظهار داشت، ائتالف بدی که شکل گرفته 

دادگاه عالی و دموکراسی در اسرائیل را تهدید می کند.
وی افزود، اتحادیه صهیونیس��ت مخالفت��ی را که امروز 
ش��روع ش��ده هدایت می کند و ب��ا این کابینه ش��کننده 
 می جنگن��د؛ کابینه ای که اس��رائیل را به س��وی رژیمی

 دو ملیتی، منزوی و قطبی شده سوق خواهد داد.

هاس��ون اظهار داشت: »اما تا زمان س��قوط این کابینه، 
مخالفان یک جایگزین واقع��ی برای این کابینه در همه 
زمینه ه��ا ارائه خواهند کرد و در اولین فرصت یک کابینه 
جایگزین را تش��کیل خواهد کرد.« »ایتزیک شمولی« 
یکی دیگر از نمایندگان کنس��ت نیز گفت: »مش��خص 
نیس��ت چگونه پیروز بزرگ انتخابات در مذاکرات ناکام 
ماند و همه منافع ملی اسرائیل را به برخی احزاب مذهبی 
فروخت. نتیجه آن تقریباً در همه زمینه ها بد خواهد بود.« 
وی افزود: »خوشبختانه ائتالف شکننده و ضعیف نتانیاهو 
مدت زمان طوالنی دوام نخواهد آورد و ما با همه قدرت با 

آن خواهیم جنگید.«
»یعیر الپید« رهب��ر حزب »یش عاتی��د« نیز از فرصت 
استفاده کرد تا کابینه جدید را مورد انتقاد قرار دهد. او گفت: 
»این کابینه از احزاب مذهبی تشکیل شده که به زور پول 

مردم را می گیرند و همین طور از نخست وزیری تشکیل 
ش��ده که مایل است اس��رائیل را برای حفظ جایگاهش 
بفروش��د. یش عاتید در همه جبهه ها با این کابینه فاسد 

خواهد جنگید.«

هجمه 
مخالفان به 
 کابینه

 شکننده 
نتانیاهو


