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 وانیتا 2یچنگچ ی، دانشگاه ملخیتار گروه

 

 دهیچک

و  لیاسرائ. بوده است انهیموضوعات خاورم نیزتریاز بحث برانگ یکیتاکنون  1948از سال  نیو فلسط لیاسرائ منازعه

 نیا امضا کردند.را نامه صلح اسلو  توافق ،1993در سال  خود حل و فصل اختالفاتبرای  نیفلسط بخشیسازمان آزاد

 یدر صلح زندگ هم در کنار لیو اسرائ نیبه موجب آن فلسط تاقرار داشت  «یدولتحل دو  راه» هینامه صلح بر پا توافق

، دهه گذشته ی، طحال نیا بابوده است.  نیو فلسط لیحل منازعه اسرائ یبرا یی، الگویدولتحل دو  ، راهآن زمان ازکنند. 

دنبال  ویژه، به به. اند دست نیافته بخشی نتیجهتوافق هیچ مذاکره به  قیاز طر نیخودگردان فلسط التیو تشک لیاسرائ

به  یلیاسرائ یروهای، سه حمله بزرگ ن(2006حماس در غزه )از سال  گیری قدرت ،(2006-2000)ظهور انتفاضه قدس 

بدتر هم  یحت دیادامه داشته و شا نیو فلسط لیاسرائ منازعه ،یچند باره کرانه باختر هی( و تجز2014، 2012، 2009غزه )

، که به «یدولت تک حل راه»رسد  ی، به نظر ممقابلدر  سوال برده است. ریز را یدولتحل دو  راه تتحوال نی؛ اشده است

 لیدال لیو تحل هیمقاله تجز نیاهدف ، نیبنابراد. کن یارائه م نیگزیجا یحل راه، شده لیدر غرب تبدداغ  یبحث علم

 یهای پرسش در اینجااست.  ریاخ یها در سال نیو فلسط لیاسرائ منازعه یبرا ینیگزیبه عنوان جا یدولت تک یالگو ظهور

 ست؟یطرح چ نیا هستند؟ یراه حل چه کسان نیا یدانشگاه طرفداران ست؟یچ یدولت کتحل  پشت راه دهیا ،چون

 پردازد. می «یدولت کتحل  راه» یابیارز بهمقاله  نیا .گیرد قرار میبحث   مورد

                                                           
1 Hsiu-Ping  Bao 
2 National Chengchi University 
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 رایشده است، ز لیغرب تبدی محافل دانشگاه زیاز موضوعات بحث برانگ یکیبه  ریاخ یها در سال یدولت کتحل  راه

گسترش  با اند. نشده لیکشور مستقل خود در کنار اسرائ موفق به تشکیل ،یحل دو دولت اصل راهبراساس  انینیفلسط

 28در  تشیمسئول انیاز پا شیپ ،کایامور خارجه وقت آمر ریوز ،یجان کر ،یدر کرانه باختر یلیاسرائ یها یساز شهرک

ی ها دهه یواقع، ط در خطر افتاده است.به  یبه طور جد یحل دو دولت هشدار داد که راه لی، به اسرائ2016دسامبر 

ی توسط کرانه باختر یها نیسرزم هیمحاصره و بمباران غزه و تجز ه دلیلب نیو فلسط لیاسرائ نی، روند صلح بگذشته

 لیمنازعه اسرائ یبرا نیگزیجا یکردیبه عنوان رو یدولت کتحل  در مورد راه بحث ه است.شد چالش دچار ها اسرائیلی

 رسد. به نظر می نهیزم نیدر خالف ا نیو فلسط

در  لیاشغال اسرائبه تقویت فقط  یحل دو دولت کنند که راه ی، ادعا میدولت کتحل  راه یاز محققان حام یبرخ

کنند که اختالف  یاستدالل م نیهمچن آنها .شود یمنجر م لیبه اسرائ نیفلسط نیسرزم هیو الحاق بق یاشغال یها نیسرزم

 نیتر از فعال یکیپاپه،  النیا. گردد برمی لیاسرائ انیبن به عنوان سمیونیصه یدئولوژیبه ا نیو فلسط لیاسرائ نیب

 لیاسرائ ن،یفلسط یقوم یو با پاکساز 1948در سال  لیاسرائ تاسیسکه از زمان  کند بیان می، یدولت کتحل  طرفداران راه

و  لیروابط اسرائ دیکند که ما با یم شنهادیپ یو ن،یبنابرا نشناخته است. تیرا به رسم انینیفلسط یهرگز حقوق اساس

 یبه آشت یابیالگو، دست نیا حیدرک صح بدون. میکن یبررس« استعمار مستقر» یرا در طول شش دهه تحت الگو نیفلسط

 دشوار خواهد بود.  انینیو فلسط انیهودی نیب یواقع

باورند که  نی. آنها قاطعانه بر اکنند یم یرا با دقت بررس یحل دو دولت راه یبست اساس ، بنیدولت کتحل  طرفداران راه

طور  حل به راهاین  ر،یاخ یها است. در سال انینیو فلسط انیهودی نیامن ب یستی، تنها درمان همزیدولت کتحل  راه

ممکن است موانع  یدولت کتحل  حال، تحقق راه نیشده است. با ا جیدر غرب ترو یمردم یها جنبش قیگسترده از طر

. عالوه بر اند رفتهیحل را نپذ راهاین هنوز  یو جامعه محل یاسیمحافل س ،یغرب انیدر برداشته باشد. اکثر دانشگاه یادیز

 هیزاو کیحداقل  ی،دولت کتحل  راه ،وجود نیاست. با ا یالملل نیاجماع بگزینه مورد تنها  دولتی،حل دو  راه ن،یا

تههیج روشنفکران و عموم مردم را  استمداران،یس نیهمچن کرده وفراهم  نیو فلسط لیرابطه اسرائ یبررس یبرا نیگزیجا

 .دکن می مورد مناقشه نیسرزم نیدر مورد مفهوم صلح در ا به تجدید نظر

 

 

 مقدمه
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و  لیاسرائ منازعه یبرا نیگزیجا یکردیرو به عنوان «دولتی  تکحل  راه» لیو تحل هیو تجز یمقاله معرف نیا هدف

بوده  نیو فلسط لیاسرائ نیحل و فصل اختالفات ب یغالب برا یالگو ی،حل دو دولت ، راه1993سال  از است. نیفلسط

به  بدتر هم شده باشد. یحت دیتنها حل نشده، شا نه گذشتهدو دهه  یط نیو فلسط لیازعه اسرائن، محال نیا بااست. 

 بزرگ، سه حمله (2006حماس در غزه )از سال  گیری قدرت(، 2006-2000انتفاضه قدس ) دنبال ظهور بهخصوص، 

مورد شک و تردید قرار  یتدولحل دو  راه ،یکرانه باختر یارض هی( و تجز2014، 2012، 2009به غزه ) یلیاسرائ یروهاین

منجر  یغرب انیدانشگاه انیدر م دیکه به بحث و جدل شد ،یدولت کترسد راه حل  یمقابل، به نظر م در گرفته است.

به  یدولت کت یاست که در آن الگو یبستر لیو تحل هیمقاله به دنبال تجز نی، انیبنابرامعتبر است.  نهیگز کیشده، 

 ظهور کرده است.  ریاخ یها در سال نیو فلسط لیمنازعه اسرائ یبرا ینیگزیعنوان جا

 

 وتوسعهآنیدولتحلدوراهیخیتارنهیشیپ

حل  راه قیعم لیمقاله به تحل نیا. اند قرار دادهو ارائه  یابیبحث، ارز مورد را یحل دو دولت راه یاز آثار دانشگاه یاریبس

 یبحث بعد یبرا ییبه عنوان مبنا ،و توسعه آن را یحل دو دولت راه یخیتار نهیشیپ صرفاًعوض،  در .پردازد ینم یدو دولت

  کند.  یم میترس یدولتتک حل  مفهوم راه یابیو ارز

سازمان ملل در  ژهیو تهیکه کم ید، زمانکر جستجو 1947اوت  31 خیدر تاربتوان  دیشا را یحل دو دولت راه هیاول شهیر

 29 درکرد.  شنهادیسازمان ملل پ یبه مجمع عموم یهودیو  یکشور عربدو به  نیفلسط میتقس یبرا یطرح ،3نیفلسط

 جادیو ا ایتانیبر مومتیق انیکرد که خواستار پا بیرا تصو 181سازمان ملل قطعنامه  ی، مجمع عموم1947نوامبر 

 با بود. یالملل نیب ژهیو میرژ کیالمقدس تحت  تیشهر ب تیریمد یریقرارگ یدر ازا یهودیو  یمستقل عرب یکشورها

پس از جنگ  میتقس طرح نشد. یعمل یعرب یو کشورها لیاسرائ نیب 1948پس از جنگ  میطرح تقس نی، احال نیا

 ای، احلیتوسط اسرائ )دارای سکنان فلسطینی( و غزه یکرانه باختر ،یشرق میو پس از اشغال اورشل 1967شش روزه 

آن زمان، نوع  شد. از لیتبد یموضوع فور کیبه  لیاسرائ یبرا منطقهسه  نیدر ا انینیاداره فلسطکنترل و  نحوه شد. 

 است. بوده لیاسرائ استیساز مسائل مورد بحث در  یاشغال یهانیدر سرزم تیحاکم

تا  1967از سال  یاشغال یها نیسرزم کمرانیدر مورد ح لیاسرائ اندیشه، 5فالح یغازو  4ومنین دیوید قاتیتحق طبق

و اردن  لیاسرائ نیب یکرانه باختر میاول مربوط به طرح تقس مرحله .ه استرا پشت سر گذاشت ی، سه مرحله تکامل1993

                                                           
3 United Nations Special Committee on Palestine (UNSCOP) 
4 David Newman 
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دو کشور در مورد  اینرو،  نی. از اکرد ینم یمذاکره تلق کیرا به عنوان شر انینیفلسط لیاسرائدر این مرحله، بود. 

 نیا با سرنوشت خود محروم کردند. نییتع ای تیحاکمحق گرفتند و ]آنها را[ از هر نوع  میها تصم ینیسرنوشت فلسط

 انینیفلسط به در نظر داشت که لی، اسرائآمد. در مرحله دوم دیپد 1985-1979 یها در سال یگریعمل د، ابتکار حال

در  انینیفلسط یخودگردان دهی، او در مرحله سوم سرانجام .دهد یخودمختار یتا حد یاشغال یهانیدر سرزمساکن 

 کیو  نیفلسط ندهیرا به عنوان تنها نما نیفلسط یسازمان آزاد لیاسرائ و افتیتحقق  1993توافقنامه اسلو در سال 

 شناخت.  تیبرابر در مذاکرات به رسم کیشر

از رد  یطوالن یروندشاهد  در این مسیر چنانکهکردند؛ طی را  یمتفاوت ریسم اما ،تجربه را سه مرحله زین انینیفلسط

مرحله  در .ایم بوده 1948-1993 های در سال یدولتحل دو  راه دهیا رشیتا پذ نهاد مشروع کیبه عنوان  لیکامل اسرائ

از  نیفلسط نیسرزم یشناختند و به دنبال آزاد ینم تیرا به رسم لیاسرائ تیمشروع انینی، فلسط(1974-1948ل )او

 و اشغالتوسط اسرائیل  1948 -1967ی ها جنگرزمینی که بیشتر آن در جریان سبودند،  ]مدیترانه[ایتا در ]اردن[رود

با  ینیفلسطهای  سرزمیندر کل  نیکشور فلسط جادیا ط،یشرا نیتحت ا .شده بود ینیآوارگان فلسط مسأله جادیا موجب

طور نامتقارن به نفع  توازن قوا بهبا بر هم خوردن ، 1967سال  ازبود. آنها  یتنها نگران انینیکامل فلسط حقوق یایاح

، در مرحله دوم نیبنابرا .دیرس یدشوار به نظر م اریبسآوراگان با بازگشت  ینیکشور فلسط کی جادیا یتقاضا ،ها یلیاسرائ

متمایل  یحل دو دولت مفهوم راهپذیرش  به جیبه تدر - نیفلسط بخشیسازمان آزاد - نیفلسط ندهی، نما(1974-1988)

و  یشورو ریاتحاد جماه یفروپاش ،یاشغال یها نیانتفاضه در سرزم نیاول ( با ظهور1996-1988) یینها مرحله. شد

 رشیپذ یبرا کایآمر لهیبه وس نیفلسط بخشیکه سازمان آزاد زمانیهمراه شد،  انهیخاورم بر آمریکا متحده االتیتسلط ا

 نیاسلو در ا توافق بود. تحت فشار لیاسرائ احل و فصل منازعه ب یشرط ملموس برا کیبه عنوان  یحل دو دولت راه

 بستر شکل گرفت.

و  لیتوسط اسرائ 1993سپتامبر  13در  «6های موقت دولت خودگردان اعالم اصول اولویت بیانیه» ای اسلو نامه توافق

 2000وره روند صلح )آغاز د که نامه توافق نیا بر اساس امضا شد. دیچمن کاخ سف نیدر زم نیفلسط بخشیسازمان آزاد

خود را به  تیو حق حاکم شدهو نوار غزه خارج  یکرانه باختر یها از قسمت جیتدر  بهباید  لیاسرائ، ( بود1993تا 

در  رفت پس از مذاکرات یم انتظار واگذار کند. «نیدولت خودگردان فلسط»عنوان  اب سیتازه تاس 7ینیفلسط التیتشک

                                                                                                                                                                                           
5 Ghazi Falah 
6 Declaration of Principles on Interim Self Government Arrangements 
7 Palestinian Authority(PA) 
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شود. هدف  جادیا لیدر کنار اسرائ نیالمقدس(، کشور فلسط تی، پناهندگان و بتی)مانند مرز، حاکم یدائم تیوضع مورد

 بود.ها  یلیها و اسرائ ینیفلسط میان آمیز مذاکرات، همزیستی مسالمت نیا

ها  ینیها و فلسط یلی، اکثر اسرائبه دست آمده است. در واقع یحل دو دولت راه انداز چشمذکر است که توافق اسلو از  قابل

کمرنگ  یدولت حل دو راه به نسبتات انتظار ستقبال کردند. اما با گذشت زمان،ا یدولتحل دو  از راهدر آغاز روند صلح 

سرزنش  لیاسرائ یاز سو ،سمیعدم سرکوب ترور لیبه دل نیخودگردان فلسط التیتشک سیعرفات، رئ اسریشد. 

یکی از موارد به عنوان  یدر کرانه باختر یرقانونیغ یها یساز گسترش شهرکتوقف از خود  لیکه، اسرائ یدر حال شد، یم

 تشکیالتو  لی، رهبران اسرائ2000 جوالیدر  کایآمر گری تحت میانجی. کرد یم خودداری، ونقض اصول توافق اسل

، آمدند دیوی( به کمپ دها و شهرک تی، امنآورگان، می، اورشلها سرزمین) یینها تیدر مورد وضع مذاکره یخودگردان برا

، روند صلح متوقف 2000دنبال ظهور انتفاضه قدس در سپتامبر  به از دو طرف نتوانستند به توافق برسند. کی چیاما ه

  بود. یدولتحل دو  راه شک و تردید در مورد معنای آنکه شد، 

 چیه ،یالملل نیب یها کنفرانس ای( 2003)مانند نقشه راه در سال  صلحمختلف  ابتکاراتدر چارچوب ، 2000سال  از

 نیب یاسی، با اختالف سعالوه هب .ه استحاصل نشد ینیفلسط ای یلیکدام از دو طرف اسرائ چیاز طرف ه یملموس جهینت

به عنوان مجازات توسط اسرائیل ، محاصره و بمباران غزه 2007پس از تسلط حماس در غزه از ژوئن  ،حماس و فتح

شکست  یحل دو دولت رسد راه یقدس، به نظر م یساز یهودیو  یدر کرانه باختر یرقانونیغ یها گسترش شهرک ،یجمع

 خورده است. 

 

 یدولتکتحلراهابتکار

منازعه  یبرا نیگزیجا یکردیبه عنوان رو یدولت تکحل  راه دهیا حامیاز محققان  یتوقف روند صلح، برخ لیدل به

به  آنها .ستین نیو فلسط لیاسرائ نیاختالفات ب یبرا یدرمان گرید یحل دو دولت معتقدند که راه، نیو فلسط لیاسرائ

 دی، ادوارد سعآغاز روند صلح در. پردازند میاز شکست راه حل دو دولت  یو اقتصاد یاسیس ،یاجتماع یلیتحل

 میتسل یبرا ینامه ابزار توافق نیاظهار داشت که ا یو مخرب باشد. انینیفلسط یکرد که توافق اسلو برا یم ینیب شیپ

« 8یشیدولت و» یبه نوع انینیفلسط یخودگردان برا التیو تشک نیفلسط رهبران. است «ینیفلسط یورسا»ها و  ینیفلسط

                                                           
آزادسازی فرانسه توسط متفقین و نیروهای مقاومت( به ) 1944شکست از آلمان نازی( و ) 1940های  به حکومت فرانسه بین سال (Vichy government)دولت ویشی 8

  شود که بر بخش جنوبی اشغال نشده و مناطقی از مستعمرات فرانسه تسلط داشت. رهبری مارشال پتن گفته می
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به اتفاق  بیقر تیاکثر یبرا فرصتیبود و هرگز  ینیتوافق اسلو فقط به نفع نخبگان فلسط ،ینظر و از ند.ا هشد لیتبد

 ها فراهم نکرد. ، کارگران، دهقانان و ساکنان شهرها و اردوگاهینیآوارگان فلسط

 مسائلمورد سال در  30از شی، که ب9یرو ساراکند.  یم دییدر مورد روند صلح را تأ دیادوارد سعدیدگاه  ،یتجرب شواهد

بردن ساختار اشغال  نیهدف روند صلح، نه از ب»که  ردیگ یم جهی، نتکرده است قیتحق نیفلسط یو اجتماع یاقتصاد

 بیبه ترت نیدر طول روند صلح، اقتصاد و اجتماع فلسط ،یمشاهدات و طبق .«آن بود تیبلکه حفظ و تقو ل،یاسرائ

و  نیفلسط یمصادره اراض ،ها سرزمینتکه کردن  تکه رها،یمس محاصرهبا  لیاسرائ ند.ا هداشت ینامطلوب اترییو تغ تخریب

، 2000سال انتفاضه قدس در  پس از ظهور ،یمنف اتریتأث نیاز ا یجداکرد.  رانیرا و نی، اقتصاد فلسطها  گسترش شهرک

 نیا .، بیکاری و فقر فلسطینیان افزایش یافتاز منظر اقتصادی آن نابود شد. یساختار اجتماع یو حت نیاقتصاد فلسط

به  یاقتصاد زوال ،یمنظر اجتماع از بود. تیجمع یکیزیف یو انزوا ینیتکه شدن سرزم ، تکهدیمحاصره شد جهینت

رفتن ساختار  نیاز مشکالت نامحسوس مانند از ب یاریرسد بس یم به نظر منجر شد. نیجامعه فلسط شتریب یفروپاش

 بوده است. لیاشغال اسرائ جهیدر نت یعاد یزندگ وهیش بیو تخر یروان یها یماریو ب یدوران کودک یها بیخانواده، آس

 یها از چهره یکی مر،یرشایم جانمشاهده کرد.  زین الملل نیروابط ب عرصهتوان در  یرا م یحل دو دولت راه شکست

وجود  ینیدولت  فلسط چیه ها، ییکایرغم خواست دولت اوباما و اکثر آمر معتقد است که به نه،یزم نیبرجسته در ا

خود در  تیها از مالک یلیاسرائ شتریب رایز ست،ین نهیگز کی گرید یحل دو دولت کند که راه یادعا م یونخواهد داشت. 

 یها نیدر سرزم نینش هزار شهرک 500حال حاضر، حدود  در .دیدست نخواهند کش یاشغال یها نیسرزم یها شهرک

 دیمربوطه با مخالفت شد یها رساختیها و ز حذف شهرک یبرا ینظر، هر اقدام نیاز ا کنند. یم یزندگ یاشغال

در صورت عدم  جهینت نیتر محتمل»کند که  یاستدالل م جسورانه مریرشایم ن،یبنابرارو خواهد شد.  هروب نانینش شهرک

 یطور رسم به یاشغال یها نیسرزم»، «است اریتمام ع دیآپارتا دولت کیبزرگ به  لیاسرائ، تبدیل یحل دو دولت وجود راه

 یامکان پاکساز» و« بود دهایسف تیحاکم حتت یجنوب یقای، چنانکه در گذشته آفرشوند یبزرگ ادغام م لیدر اسرائ

 «.بودخواهد  یهودی تیاکثر با جمعیتبزرگ  لیاسرائ آن، معنایوجود دارد، که قطعاً  یقوم

 دولتیحل دو  مطابق با چارچوب راه لیدر کنار اسرائ را نیکشور فلسط لیتشک یایتوانند رو یها نم ینیآنجا که فلسط از

 دهیا کی ی،دولت کتحل  ، راهقتیحق در ، بوجود آمد.یدولت کتحل  همان راه ، یعنینیگزیجا کردیتحقق بخشند، رو

خواستار  ن،یفلسط بخشینهاد سازمان آزاد نیتر یعال ن،یفلسط یمل ی، شورا1969 هیفور درکه چنان .ستین یابتکار

...  انیهودیو  انیحی، از جمله مسلمانان، مسانینیشامل همه فلسط ن،یدر فلسط کیجامعه آزاد دموکرات» جادیا یبرا یا دهیا

                                                           
9 Sara Roy 
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 «یدولت کتحل  راه» دهیا ، بر1970در دهه  نیفلسط یمل یشورا «شد. یالملل نیب سمیونیاز سلطه صه نیو نجات فلسط

داده بود، اما در  شنهادیرا پ یدولت کتحل  راه دهیا یزمان ،نیفلسط بخشیکه سازمان آزاد تیواقع نیا رغم به. داشت تاکید

 ییها قطعنامه ،نیفلسط یمل ی، شورا1988سال  در .داشت یبه سمت راه حل دو دولت «یعمل»چرخش  کی، تینها

 نیشناسد و همچن یم تیبه رسم یقانون یرا به عنوان دولت لیاسرائ ،نیفلسط بخشیکرد که سازمان آزاد دیصادر و تأک

 یتختیو غزه به پا یمحدود به کرانه باختر نیفلسط ندهیسازمان ملل متحد، دولت آ تبطمر یها اعالم کرد طبق قطعنامه

 است.  یشرق المقدس تیب

، تحت نیفلسط بخشیسازمان آزاد ی توسطکشور قانون کیبه عنوان  لیاسرائشناسایی پس از  ،یدولت کتحل  راه دهیا

به  دیسع ادوارد ماند. یباق ینیمحافل روشنفکران فلسط البته به صورت محدود در دهیا نیا هر چندالشعاع قرار گرفت، 

را که در  یجنوب یقایآفر ،«راه جایگزینتنها »در مقاله خود، به عنوان  یو شد.تبدیل طرح  نیمهم ا شگامانیاز پ یکی

 ندهیها در آ ینیها و فلسط یلیاسرائ نیب یآشت یبرا ییالگوبه عنوان ، ه بودکرد دیاز آن بازد 2001و  1991 یها سال

 ضیتبع پوستان این کشور اهیس هیعل ،1991تا  1948بود که از سال  دیکشور آپارتا کیقبالً  یجنوب یقایآفر .دانست  یم

 کیبه عنوان  یو بود. دیبخش ادوارد سع الهام یجنوب یقایدر آفر دیآپارتا ستمیس یفروپاش کرد. یاعمال م ینژاد

منازعه  یها یدگیچیو پ یتواند مشکالت اساس ینم یحل دو دولت  کامالً درک کرد که راه ،ینیروشنفکر مشهور فلسط

را برای همه  یو برابر نیسرزم کیبا دو ملت در  ،یتیکشور دو مل کی دهی، او انیبنابرا را حل کند. نیو فلسط لیاسرائ

  مطرح کرد.

دهه  اینکه در تا را به خود جلب نکرد. یغرب انیتوجه دانشگاه ،یتیدو ملکشور درباره  دیسع شنهادیحال، پ نیا با

پس از ظهور انتفاضه قدس در سپتامبر  ژهی، به ومطرح شد یدولت کتحل  بحث راه رامونیپ یاریبس اتی، ادبگذشته

وجود  یدولت تکحل  در مورد راه یادیز یها شدت گرفت. اگرچه بحث انینیها و فلسط یلیاسرائ ییارویروکه ، 2000

و با  نیتر از برجسته یکی، 10هپاپ النیارائه شده توسط ا یدولت کتحل  راه دهیخواهم ا یعمدتاً م من اما در اینجادارد، 

 که است، یلیمورخ اسرائ کی پاپهشرح دهم.  ،را یغرب یو آکادم یدر محافل عموم دهیا نیمحققان طرفدار ا نینفوذتر

گروه متلعق به  او. تفاوت دارد یلینظر اکثر مورخان اسرائبا کامالً  ،نیو فلسط لیاو در مورد منازعه اسرائ دگاهید

 یسنت ینگار خی، که تاریلیاشاره به مورخان اسرائ یمبهم برا یاصطالح ،است 1990در دهه  لیاسرائ« دیمورخان جد»

 کشند.  یبه چالش م 1948در مورد بحث جنگ  ژهیرا به و ستیونیصه

                                                           
10 llan Pappe 



8 
 

 یو منتشر کرده است. نیو فلسط لیرا در مورد مباحث مربوط به منازعه اسرائ یمختلف یها پاپه مقاالت و کتاب النیا

 یها نیاشغال سرزم بلکه ،ستین نیو فلسط لیاسرائ منازعه یبرا یحل واقع راه کی یدولت حل دو راهنه تنها  معتقد است

حل  بر مفهوم راه یکند که روند صلح مبتن یادعا م اواست.  انجام شدهحل  راهاین تحت پوشش  لیتوسط اسرائ نیفلسط

متحده  االتیو شرط توسط ا دیشده و بدون ق لیقدرتمند تبد ینادرست است که به گفتمان یالگو کی ،یدو دولت

و سرکوب خود بر  یسازد تا اشغالگر یرا قادر م لیاسرائ ،جعلی یالگو نیاشود.  یجهان عرضه م هیو به بق رفتهیپذ

 یها هیال دیبا نیو فلسط لیکند که صلح و شناخت متقابل اسرائ یم دیتأک یو ن،یبر ا عالوه .بخشد قیرا تعم نیفلسط

 استمدارانیها و خاطرات س یگانیبا قیدق یمورخ با موشکاف کیبه عنوان  پاپه .شامل شودرا  منازعهنامحسوس از 

 یپاکساز» با عنوان یشده است. کتاب و جادیا 1948جنگ  به دنبال لیدهد که چگونه کشور اسرائ ینشان م ،یلیاسرائ

 لیاسرائ جادیکند که ا یکتاب افشا م نیدر ا او. است یدولت کتراه حل  در مورد دیدگاهش یاصل مبنای، «نیفلسط یقوم

 بوده است.  اننیفلسط یحقوق اساسنادیده انگاشتن  متیبه ق 1948در سال 

 ینوپا کشور و جالوت عرب بود. یهودیداوود  نینابرابر ب یا جنگ استقالل و مبارزه ،1948، جنگ ها یلیاسرائ یبرا

جان  ،سخت اریقهرمانانه و بس یدر نبرد ییآسا که در محاصره دشمنان متخاصم عرب قرار داشت، به طرز معجزه یهودی

قبل از  نیجامعه فلسط ی( بود که به فروپاشی)نکبت یبتیمص 1948، جنگ انینیفلسط ی، براحال نیا با سالم به در برد.

را « 11طرح دالت» یینسخه نها ستیونی، رهبران صه1948یاز جنگ م شی، پپهاپ قاتیتحق طبق منجر شد. لیاسرائ جادیا

 ندموظف شد ینظام هایواحدبراساس این طرح  دادند. شنهادیپ 1948مارس  10در نیفلسط یقوم یپاکساز یبرا

 از واضحمورد کامالً  کیطرح که  نیا د،یافزا یم پاپه ند.کن رونیب ،شده نییتع یها ها را از روستاها و محله ینیفلسط

به  کی)نزد نیفلسط تیاز جمع یمیاز ن شی، بآن جهینت در، در مدت شش ماه به طور کامل اجرا شد. بود یقوم یپاکساز

 شد.  هیتخل یمحله شهر 11و  بیروستا تخر 531 ،نفر( اخراج هزار 800

 ،نسبت داد 1967جنگ  جهیبه نت یبه سادگتوان  را نمی نیو فلسط لیمنازعه اسرائ یپاپه، علت اصل لیتحل براساس

 ،1948جنگ  ریتأث دییعوض، تأ دراما منجر شد.  لیو غزه توسط اسرائ ی، کرانه باختریشرق قدسکه به اشغال جنگی 

 ینگار خیدر تار وارههم 1948، جنگ حال نیا بااست.  ها ینیها و فلسط یلیاسرائ میان یبه صلح ابد یابیدست دیکل

 ریتأث کیهرگز از جنبه تار لیاسرائ دولت شده است. فیتوص یقهرمانانه و حماس دادیرو کیبه عنوان  لیاسرائ یرسم

به صحبت در مورد  یلیتما لیچرا دولت اسرائ نکهیمورد ا در کند. ینم ادی 1948در طول جنگ  ،انینیبر فلسط خود

 .داند می سمیونیصه یدئولوژیا ناشی ازپه آن را اندارد، پ 1948جنگ  قتیحق

                                                           
11 Plan Dalet 
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دو  سمیونیدهد که صه ینشان م ،یلیشناس اسرائ جامعه ،12نگیمرلیک باروک است. لیاسرائ نیادیبن یدئولوژیا سمیونیصه

 یها تمام دوره در و اشاره دارد 1948قبل از  انینیفلسط نیبه سرزمکه  ل،یاسرائ نیسرزمیک،  مشخص دارد. یژگیو

وجود نداشته  یخیدوره تار چیدر آنجا، ه لیاسرائ یبن هیزمان استقرار اول از .شاهد حضور یهودیان بوده است یخیتار

خارج از کشور موظف به  میمق انیهودیاست که  نیدوم ا یژگیونکند.  یزندگ نیسرزم نیدر ا یهودی چیاست که ه

 جادیاست و ا دهیا نیدهنده ا نشان 1939تا  1882از سال  نیبه فلسط انیهودی مهاجرتهستند.  نیسرزم نیبازگشت به ا

 آن بود. ییهدف نهاتحقق  1948در سال  لیاسرائ

 دهیا»با عنوان  یکتاب در وی. پردازد می لیاشغال اسرائ به بحث در مورد شتریب ،سمیونیصه یها یژگیدر مورد و پاپه

حفظ  یرا برا یدئولوژیا نیا تیساخت و مشروع یو چگونگ سمیونیصه شهی، ر«قدرت و دانش خچهی: تارلیاسرائ

 ،مسیونیصه یرسم تیروا درکند.  یدر طول شش دهه دنبال م نیفلسط ]نابودی[متیبه ق لیدر اسرائ یهودی های ویژگی

خصمانه و  ریبا تصاو شهیها هم ینیفلسطشوند.  یم یتلق انیهودیبازگشت  یبرا یدیتهد یها، ساکنان محل ینیفلسط

 خیدر تار یقیعم شهیر انینیاز فلسطسازی ریوتصنوع  نیا»که  کند بیان می پاپه شوند. یم دهیکش ریترسناک به تصو

از  یریجلوگ»در مقاله  یو «.گردد ی( برم1944-1914) ستمیقرن ب یدوم در ابتدا 13یایدارد و به دوره عل سمیونیصه

دانشگاه،  ل،یتوسط دولت اسرائ «نیفلسط سمیترور»ساخت گفتمان  ی، چگونگ«صلح ی: راه به سونیفلسط یمبارزه مل

 یبرا قابل بحث به نظر برسد.ریغ یتیکند تا به عنوان واقع یم میرا ترس این کشور یردولتیغ یها و سازمانها، ارتش  رسانه

 نی، عزالدمفهوم نیاساس ا بر است. سمی، تروررکشو نیمنافع ا هیعل ینیفلسط یاسیو اقدام سموضع هرگونه  ل،یاسرائ

ها در  ستیترور نی( بزرگتر1987از و حماس )( 1993تا  1950)دهه نیفلسط بخشی(، سازمان آزاد1930قسام )دهه 

 نیب یتواند به آشت ینم ،ها ینیاز فلسط یساز اهریمن نوع نیکه ا ردیگ یم جهینت هپاپمراحل مختلف بوده و هستند. 

 کمک کند.  نیو فلسط لیاسرائ

 یبود که به فروپاش یبتیبلکه مص ،جنگ نبود کی صرفاً 1948جنگ  ان،ینیفلسط یشد، برا بیانکه در باال  طورهمان

 یبعد یها از شش دهه است که آنها و نسل شیبشدند.  آوارهشده از وطن خود،  راندهافراد  شتریب جامعه آنها منجر شد.

درجه  و به عنوان شهروند تفکیک هاکه آنجا را ترک نکردند، بعد ییها ینیفلسط خود محروم هستند. هنیاز بازگشت به م

داشته  انینیفلسط یبرا یخاص یخیتار یامدهایپ 1948جامعه در جنگ  یفروپاششد.  با آنها رفتار لیدر داخل اسرائ مدو

ها آنهمه  یبرا باًیشکل داده و تقرها  فلسطینی یحافظه جمعبه  ،بود بتیکلمه مص یواقع یبه معناکه  نکبت،روز  است.

                                                           
12 Baruch Kimmerling 
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 یجامعه و سرخوردگ یرانیخانمان، و یب انینینکبت نماد فلسطتوان گفت که  یم است.تبدیل شده  یمل تیهو کیبه 

 یو ادعا نیفلسط یبازساز یبرا یامر، آرمان نیحال، ا نیا با بردند. نیآنها را از ب نیها سرزم ستیونیصه رایاست، ز

جنگند، فارغ از  یم یمل یآزاد یکه برا یانینیمعنا، فلسط نیا به کرد. جادیا انینیاز فلسط یاریبس یبرا یحقوق اساس

 . ستندین ستی، ترورزیخشونت آم ای زیآم اقدامات صلح انجام

هنگام بحث در مورد صلح، از دست دادن حقوق  یموضوع ندارد و حت رشیبه پذ یلیتما لی، اسرائوجود نیا با

که با  «بود یستیونیصه یمفهوم ،مفهوم روند صلح»کند که  یمشاهده م پاپه کند. یرا انکار م 1948در جنگ  انینیفلسط

از  لی، اسرائروند صلحمذاکرات  انیدر جر م،ینیب یکه م همانطورمرتبط است.  ینیبازگشت آوارگان فلسط عدم پذیرش

، استاد حقوق دانشگاه بوستون، 14اکرم سوزان کرد. یخوددار رگاناآودر مورد مشکالت  نیفلسط ندهیگو با نماو گفت

قانون  چیه رایز ،گرفته شده است دهیاسناد مربوطه ناد ریدر توافقنامه اسلو و سا ینیکه موضوع آوارگان فلسط کند بیان می

 اصلیحل  راهپاپه معتقد است که  ل،یانکار نکبت توسط اسرائ لیدل به .اشاره ندارد ینیفلسطآورگان از  تیبه حما یخاص

نکبت و بازگشت  قیتصدباشد.  1948جنگ  ریدر قبال تأث این دولت یو اخالق یکامل قانون تیمسئول ساییشنا دیبا

 خواهد بود.  نیو فلسط لیاسرائ نیب یتجسم صلح واقع ینیآوارگان فلسط

و  لیاسرائ نیب یواقع یتواند آشت یغلط است، نم اتیبر فرض یکه مبتن دولتی،حل دو  پاپه متقاعد شده، که راه النیا

 شیداند که ب یم یانیرا قربان انینیو فلسط نیاستعمار شده فلسط یها نیرا اشغالگر سرزم لیاسرائ یو کند. ایجاد نیفلسط

 یدر کرانه باختر یو اقتصاد ی، خارجیتیکنترل امور امن لیآنجا که اسرائ از .اند دهبر رنج  لیاز شش دهه از استعمار اسرائ

 اریحل دو دولت بس راه یکشور مستقل مطابق با طرح اصل  جادیا انینیفلسط یرا با محاصره غزه سخت کرده است، برا

نظر  از. میندازینگاه ب نیو فلسط لیبه رابطه اسرائ گرید یا هیکه از زوا دهیکند که زمان آن رس یادعا م پاپه. دشوار است

 مبارزه ضد استعمار هستند.  کی ریدرگ انینیدولت استعمارگر مستقر است و فلسط کی لی، اسرائیو

این ایده  گری، محققان ددر واقع ؛است جیبرداشت را کیکشور استعمارگر مستقر  کیبه عنوان  لیپاپه از اسرائ برداشت

 1960دولت استعمارگر مستقر از اواخر دهه  کیبه عنوان  لیمعتقدند که مفهوم اسرائ یبرخ .گذارند یبه اشتراک م او را

 جادیا»که  کند بیان می یفرانسو، محقق 15نسونیرود میآمد، ماکس رونیچپ ب کالیاز محافل چپ راد 1970دهه  لیو اوا

تسلط آنها به  ای انمردم ریسا انیدر م دیاست که هدف آن اسکان ساکنان جد یاوج روند نیدر خاک فلسط لیاسرائ

در  یهودیعمدتاً  ای یهودیکشور کامالً  کی جادیا یبرا لیاسرائ ریمس دیافزا یم یو. «بود یاسیلحاظ اقتصاد و س

                                                           
14 Susan Akram 
15 Maxime Rodinson 
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به  تاًیو نها نژادپرستانه هیاستعمار و روح ینوع جادیبه ا بلکهکمک کند،  نتوانست نه تنها ستم،یدر قرن ب یعرب نیفلسط

را تنها  لیاسرائ ،16رسویج یجوناس فوسل گر،یمحقق د کی ت،یموقع نیدنبال ا به .«دشمنجر  ینظام ییارویرو کی

 یقایآفر دیمشابه آپارتا ،ها ینیدر مورد فلسط لیاسرائ استی، سیو از دیدگاهداند.  یموجود در جهان مگر مستقر  استعمار

سرنوشت از  نییخود، به شدت خواهان حق تع یتا زمان تحقق آرزو یبوم مردمفرانسه است.  ریالجزا ای یجنوب

 استعمارگر خود هستند.

و  لیتنها راه برون رفت از مخمصه اسرائ ییدولت استعمارگر مستقر است، استعمارزدا لی، از آنجا که اسرائپاپه دگاهید از

 فقط. اوردیهر دو طرف به ارمغان ب یتواند صلح و عدالت را برا ینم یفعل «روند صلح»، پاپهبه اعتقاد است.  نیفلسط

 دیبا لیاسرائ ،ییبه هدف استعمارزدا دنیرس یکند برا یاستدالل م پاپه .منتج شودمهم  نیتواند به ا یم ییزدااستعمار

له مهم أدنبال آن، چهار مس به. ردیو پس از آن مرتکب شده، بپذ 1948را که در طول جنگ  انینیفلسط یقوم یپاکساز

 دی( بایو قدس شرق لیدر اسرائ انینیفلسط تیوضع ،ینیفلسط آورگانحق بازگشت  ان،یهودی یرقانونیغ یساز )شهرک

 حل شود. 

سکوالر  کیکشور دموکرات کیدر  ناینیو فلسط انیهودی یعنیاست.  ییاستعمارزدا نیا یینها ی، تجلیدولت کتحل  راه

 ریگذشته در امتداد خطوط غ یحل با بازساز راهاین کند که  یم دیتأک پاپه هستند. نیسرزم نیمستحق حقوق برابر در ا

 یقربان نیزماین در  و شیطانی فاسد یکه توسط ساختارها یدرد و رنج کسان شیریو پذ ییچند صدا ،انهیگرا قوم

کند،  یعبور نم یدولت کتحل  از کنار مشکالت راه یحال، او به سادگ نیا باکند.  یم جادیا یتیدو ملکشور  کیاند،  شده

ورود  یکند که برا یاذعان م یواست.  نیو فلسط لیغالب در رابطه با منازعه اسرائ یهمچنان الگو یحل دو دولت راه زیرا

مشاهدات  لیوجود، او به دل نیا با زود است. یلیخ یتیکشور دو مل کیدر  یاسیس ستمیس کیمربوط به  اتیبه جزئ

 دارد.  نانیاطم تک دولتیحل  راه نسبت به ،یو جهان یدر سطح محل ریخود در مورد تحوالت اخ

عدم  کوت،یبا»با جنبش  نی، بلکه او همچنکند یم شنهادیپ کیرا به صورت آکادم «یدولت کتحل  راه» دهینه تنها ا پاپه

 یهمکار لیو اسرائ نیفلسط نیب یآشت یدر جستجو یجهان یجنبش مردمیک  ،17«لیاسرائ میو تحر یگذار هیسرما

در سال  نیفلسط یجامعه مدن یها توسط سازمان ل،یاسرائ میو تحر یگذار هیعدم سرما کوت،ی، جنبش باابتدا در .کند یم

به حقوق  یغرب یها و نگرش منفعالنه دولت لیتوسط اسرائ ها ینیفلسط یتوجه به انکار حقوق اساس با آغاز شد. 2005

 ،یساز و شهرک لیاسرائ یرقانونیغ یوارهاید دنیبرچ ل،یدادن به اشغال اسرائ انیپا»جنبش  نیهدف ا ان،ینیفلسط

                                                           
16 Jonas Fossli Gjersø 
17

 Boycott, Divestment and Sanctions (BDS) 



12 
 

 ل،یاسرائ کوتیبا جنبش «است. ینیفلسط نکامل و احقاق حقوق آوارگا یبه برابر لیاسرائ ینیشهروندان فلسط یابیدست

ه تحت فشار قرار داد انینیبه فلسط یبازگشت حقوق اساس یرا برا لیو اسرائ هگرفت شیبدون خشونت را در پ یکردیرو

 رایاست، ز یو اقتصاد یفرهنگ ،علمی یها میاز آنها تحر یکی. ه استکار گرفت  هب را یاقدامات مختلف جنبشاین  است.

 در هستند. کیشر لیو اشغال اسرائ ضیتبعزمینه در  لیاسرائ یو اقتصاد یفرهنگ ،یدانشگاه یاز نهادها یاریبس

 تعدادها را به خود جلب کرده است.  اسر جهان شکوفا شده و توجه رسانهدر سر لیاسرائ کوتیجنبش با ر،یاخ یها سال

از جنبش  یجنوب یقایاروپا و آفر ،یو جنوب یشمال یکایدر سراسر آمر ییو دانشجو یصنف یها هیاز اتحاد یا ندهیفزا

در  هیاول رییتغ پاپههستند.  این کشور یعلم یها میو تحر اسرائیل جنایاتاز  رهاییکنند و خواستار  یم تیحما کوتیبا

را نشانه مثبت حرکت به  لیاسرائ یعدالت یاروپا نسبت به ب ینحوه واکنش جامعه مدناحساس کرده و را  یغرب یافکار عموم

  .داند یم یدولت کت یحل احتمال سمت راه

 

 یدولتکتحلراهیابیارز

در  یحل دو دولت راه ناتوانیامر  نیا لیدلو  تبدیل شده یغرب یها در دانشگاه یبحث داغبه  جیبه تدر یدولت کتحل  راه

در دانشمندان  نیا دهیچیپ های لیتحل نسبت بهاگر خوانندگان  یحت .است نیو فلسط لیاسرائ نیختالفات مزمن بحل ا

 یاست که چندپارگ روشن تیواقع کی نیاطالع باشند، ا یب سمیونیمرتبط با صه یحل دو دولت راه تیموفق عدممورد 

 انینیفلسط یرا برا یحل دو دولت کشور مستقل در چارچوب راه کی به دستیابیاحتمال  ،و محاصره غزه یکرانه باختر

حل  یبرا یدولت کتحل  راه حقیقتحال،  نیتوهم است. با ا کیظاهراً  یحل دو دولت راه .کرده استدشوار  اریبس

و  ها یلیاسرائ نیب ی، تنها راه تحقق آشتیدولت کتحل  راه ،18یکرم غادهبه اعتقاد  ست؟یچ نیو فلسط لیاختالفات اسرائ

حل دو  راه نکه،یا نخست حل وجود دارد. راهاین تحقق  یبرا یاریکند که موانع بس یاذعان م یو البته ها است، ینیفلسط

در صحنه  یدولت کتدر مورد راه حل  یاریبس یگوهاو ها و گفت بحث اگرچه است. یالملل نیهنوز مورد اجماع ب یدولت

( نیو چ هی، روساروپا هی، اتحادمتحده االتیبزرگ )ا یها و قدرت یالملل نیب ینهادها ریغرب  سازمان ملل، سا یعموم

 338و  242 یها قطعنامه 1967از سال مثال،  برای هستند. بندیپا یحل دو دولت همه به اصل راه اما صورت گرفته است،

 بوده نیو فلسط لیبه منازعه اسرائ یدگیرس جهتصلح  یالملل نیدر هر کنفرانس ب یاصول اصل انگریسازمان ملل نما

 است.

                                                           
18 Ghada Karmi 
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انجام شده در  ینظرسنج طبق اند. رفتهیرا نپذ یدولت کتحل  درنگ ابتکار راه یها ب ینیها و فلسط یلیاسرائ تیاکثر اً،یثان

را  یتیحل دو مل راه هودیدرصد مردم  9و  یاشغال یها نیساکن در سرزم انینیدرصد فلسط 20، تنها  2009سال 

از  یبرخ، که با 19ناصر نجاب ایناداند.  وفادار مانده دولتیحل دو  به راه ینینخبگان فلسط ان،ینینظر فلسط از اند. رفتهیپذ

تر و  نانهیواقع ب ی،حل دو دولت که راه ردیگ یم جهیمختلف مصاحبه کرده است، نت یها از جناح نیفلسط یاسیرهبران س

در سازمان ملل از  نیفلسط تیوضعارتقای ، عنوان مثال بهاست.  لیاز طرف اسرائ یآن سازش رایتر است، ز انهیعمل گرا

 تیاکثراست.  انینیفلسط یدستاوردها نیاز بزرگتر یکی 2012دسامبر  29عضو در ریعضو به کشور ناظر غرینهاد ناظر غ

 کشور عضو سازمان 193درصد از  70 گر،یعبارت د به دادند. یرأ تیوضع نیکشور( به ا 137به اتفاق کشورها ) بیقر

 یغرب یو کشورها لیحماس که از نظر اسرائ یاسیرهبران س یحت اند. شناخته تیرا به رسم نیملل متحد، کشور فلسط

شناخته و  تیرا به رسم یحل دو دولت اصل راه یطور ضمن مورد به نیدر چند ند،یآ یبه حساب م یستیسازمان ترور کی

 اند. کرده یگام مثبت تلق کیدر سازمان ملل را  نیفلسط افتهی  ارتقا تیوضع

و  یاسیحل به حذف ساختار س راهاین زیرا  است. آن یضمن یمعادل نابود ی،دولت کتحل  راه ل،یخود اسرائ یبرا

با حقوق  گریکدیدر کنار  انینیو فلسط انیهودی باید ،براساس آنو  اشاره دارد نیو فلسط لیاسرائ نیموجود ب یاجتماع

بازگشت آوارگان  حقندارد.  جای یستیونیهمه در گفتمان صه یبرا یبرابر دهیا قت،یحق در کنند. یکامل برابر زندگ

 است. لیاسرائ یوجود دیاز تهد ینماد، حال، حق بازگشت نیا با دانست. دولتی کتحل  توان تحقق راه یرا م ینیفلسط

 عالوه، هب هستند. یتیاز نظر جمع یهودی تیحفظ اکثر یاعم از چپ و راست، در تالش برا ست،یونیرهبران صه همه

 نهی، ک2000از ظهور انتفاضه قدس در سال  پساست.  این کشور خیدولت طول تار نیترگرا  راست لیامروزه دولت اسرائ

با در نظر  لی، دولت اسرائسو کی از است. افتهیکاهش  زین یاسیو تحمل س شیدر حال افزا لیدر داخل اسرائ انینیفلسط

مدرسه، مرکز  چیهدارد.  1948از جنگ  انینیفلسط یبردن خاطره جمع نیدر از ب یسع ،یحوزه قانونگذار کیگرفتن 

طرف  از .بپردازد 1948جنگ  یمنف آثار به یادآوریتواند  ینم لیدر داخل اسرائ ینیفلسط یردولتیسازمان غ ای یفرهنگ

 (C 20 )منطقهنیفلسط نیسرزم دیرا به الحاق جد زیآم یضاعمال تبع نیا لیاحتمال وجود دارد که دولت اسرائ نیا گر،ید

                                                           
19 Nadia Naser-Najjab 

باختری به سه  طبق توافق اسلو که به امضای یاسر عرفات رئیس وقت سازمان آزادی بخش فلسطین و اسحاق رابین نخست وزیر وقت رژیم صهیونیستی رسید، کرانه 20

یالت خودگردان فلسطین قرار تحت کنترل کامل تشک ،داد درصد از خاک کرانه باختری را تشکیل می 11که تنها  Aتقسیم شد و براساس آن، منطقه  Cو  A ، Bمنطقه 

شود؛ رژیم صهیونیستی مسئول تامین  درصد از مساحت کرانه باختری به صورت مشترک توسط رژیم صهیونیستی و تشکیالت خودگردان اداره می 28با  Bگرفت. منطقه 

درصد( مساحت این منطقه به صورت کامل تحت مدیریت رژیم  61تشکیل دهنده دو سوم ) Cها مسئول اداره امور شهری آن هستند. در نهایت منطقه  امنیت و فلسطینی

 .قرار گرفتصهیونیستی 
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 لیاسرائ یبرا یدیتهد ،را به چالش بکشد سمیونیصه تیکه ماه یا دهینظر، هر ا نیا از .تسری دهد یدر کرانه باختر

 شود.  یم یتلق

رابطه  ،مشترک یبراساس منافع مل لیاسرائ دولت است. کیحل  تحقق راهبرای  یاصل از موانع نیز آمریکا، متحده االتیا

 یمیو ج کسونین چاردیر یها در دولت یمل تیامن یشورا ایعضاز ا 21کواندت امیلیو متحده دارد. التایبا ا یا ژهیو

 ک،یمالحظه استراتژ کیعنوان  به دارد. یمتحده به بازماندگان هولوکاست تعهد اخالق االتیکند که ا ی، استدالل مکارتر

 االتیا تیحما بوده است. انهیمتحده در خاورم االتیمتحد ا ترینقدرتمند ،1967از زمان جنگ شش روزه  لیاسرائ

کتاب  سندگانیو استفان والت، نو مریرشایم جان است. ییکشورها استثنا ریاز سا تیبا حما سهیدر مقا لیمتحده از اسرائ

 یها کمک ل،یاسرائ ینفوذ الب لیمتحده به دل االتیکه ا کنند بیان می ،«کایآمر یخارج استیدر س لیاسرائ ینقش الب»

 کند.  یم لیاز اسرائ ای العاده فوق کیپلماتید تیو حما یماد

آزادانه از افراد  یبلکه ائتالف ست،یواحد ن یمتحده، سازمان االتیدر ا نفع یگروه قدرتمند ذ کیبه عنوان  ل،یاسرائ یالب

عنوان مثال،  به .است لیاسرائ تیسوال بردن مشروع ریز به معنایو  آفرین جنجال لیاسرائ یالب انتقاد از هرگونه است.

 یبرا یرا داشته باشد، فرصت لیاسرائ استیس دنیکش  خواه، که جرات به چالش یجمهور ایدموکرات  استمداریهر س

در  انیهودی یساز از گسترش شهرک یریدر جلوگ یسع یحت کایآمر دولت جمهور شدن نخواهند داشت. سیرئ

در  لیاسرائ رینخست وز اهو،یبار با نتان نیخود، چند یجمهور استیاوباما در دوره ر باراک داشت. یاشغال یها نیسرزم

 عالوه گرفت. دهیرا ناد یو یشنهادهایپ اهویحال، هر بار، نتان نیا باقدس بحث کرد.  تیها و وضع مورد توقف شهرک

 یروابط عموم تهیدر کنفرانس ساالنه  کم اهوینتان یسخنران هنگام. ردنقش دا اهویدر کمک به نتان لیاسرائ یالب ن،یبر ا

عضو کنگره و  333، میخود نسبت به اورشل ریناپذ ، در مورد نگرش سازش2010مارس  21در  )آیپک(لیاسرائ-کایآمر

جمهور دونالد ترامپ، که  سیرئ تیبا حما امروزه، امضا کردند. لیکامل خود از اسرائ تیدر حما ییها سناتور نامه 76

دولت  دستورکار در یدولت کتحل  است که راه دیبع اریکرد، بسالمقدس منتقل  تیبه ب ویآو متحده را از تل االتیسفارت ا

 باشد. جای داشته متحده  االتیا

 انهیدر سراسر خاورم یلیضد اسرائ احساسات دارد. ازین یو جهان یا منطقه تیبه حما یدولت کتحل  ، راهسرانجام

)تونس،  یکشورعرب نیدر چند یاستبداد یها می(، سقوط رژ2013-2010) یبهار عرب در طول است. ش یافتهگستر

اشغال  مخالفت باجهت  های مردمی آرمان برای به نمادی ،قدرت کی( و به دنبال آن انتقال دموکراتمنیو  یبی، لمصر

 یو دموکراس یآزاد مان، آروجود، در عرض چند سال نیا با تبدیل شد. انینیاز عزم راسخ فلسط تیو حما لیاسرائ

                                                           
21 William Quandt 
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موضوع  کیبه  یعرب یدر کشورها نیفلسطموضوع آن زمان  از رفت. نیاز ب 2013در سال مصر  یبالفاصله پس از کودتا

 یکشورهاکند.  یم فیتوص« مرگ وجدان عرب»را  رییتغ نیا انه،یخاورم لگریتحل ،22یآندون سیلم شده است. لیتبد یا هیحاش

 یررسمیو غ یرابطه رسم به برقراری ،در غزه لیدر مورد کشتار اسرائضمن سکوت ، یمصر و عربستان سعود مانند یبزرگ عرب

 .اند پرداخته این کشوربا 

در حال که تعداد  توان منکر شد نمیالبته . کنند ینم تیحما یدولت کتحل  از راه یغرب انیو دانشگاه استمدارانیس اکثر

کرده و  تیحما دهیااین  ازها  هیها و اتحاد دانشگاه ،مردمیدر سطح  استمدارانیاز س یمعدود یاز طرفداران، حت رشدی

 یاز برابر یاسیسچپ  جناح طرفداران شتریب. بوده است محدودبسیار آنها  یحال، دستاوردها نیا با. اند داده بسطآن را 

ها متنفر هستند.  چپ یها دگاهیکه افراد جناح راست از د یکنند، در حال یم تیحما هافراتر از مرز ،همه یبرا

در جنبش فعال  افرادهمانطور که  امر دانست. نیبر ا یتوان نشانه روشن یرا م لیاسرائ کوتیاز جنبش  با یساز اهریمن

 استمداریدو س سی، حزب کارگر انگل2016سال  در. 23شوند یم دهینام زیستهودی، نیبا فلسط یهمبستگ حامیانو بایکوت 

اظهارات ضد  لی)شهردار سابق لندن( را به دل 25نگستونیویحزب کارگر( و کن ل ندهی)نما24( شاهمی، نز)نسر خودمشهو

با  آموزشی  دورهیک  ،دانشگاهچنانکه  رخ داده است. زین یبرکل ایفرنیدر دانشگاه کال تیوضع نیاکرد.  قیتعل یهودی

 یها توسط سازماندوره آموزشی این برگزاری د و وردرآ قیبه حالت تعل را «نظر استعمار مستقرماز  نیفلسط» عنوان

 مورد انتقاد قرار گرفت.« یلیضد اسرائ»و  «یزیست هودی»به عنوان  یهودی

محققان و  دیدگاهرسد  ینظر م به است. ییایجغراف تیمحدود یدارا دولتی تکحل  راه یمبارزه برا ،یسطح جهان در

 نیاز مردم ساکن ا یاریبس. ستین ایشرق آس یحل چندان مورد پسند کشورها راهاین در مورد غرب  یمردم یها سازمان

و  لیاسرائ بنیادین موضوع تیاز واقع یتصور روشن یو حت داشته یدولت کتحل  راه دهیاشناختی از منطقه به ندرت 

جوامع از شهرت  نیدر ا یگردشگر یها و جاذبه شرفتهیپ یاز نظر دستاوردها لی، اسرائنیا بر عالوهندارند.  نیفلسط

نمونه از آن است.  کی، پهیدر تا 2018سال  لیکتاب در اوا یالملل نیب شگاهینماچنانکه  برخوردار است. یخوب یعموم

قرار  یکنندگان محل شرکت بسیار مورد توجه یلیو فرهنگ اسرائ اتی، ادبغذا ود.ب شگاهینمااین کانون توجه  لیاسرائ

نشانه  نیدر داخل چ لیاز طرفداران اسرائ تیحما رشد بود. بیغا شگاهینما نیدر ا باًیتقر نیکه فلسط ی، در حالگرفت

                                                           
22 Lamis Andoni 

23
ها و  استیخاموش کردن انتقاد مشروع از س یبرا یاسیس یبه عنوان ابزار «یزیهودستی»که اصطالح  کند بیان می، (Avi Shlaim)شلم  یآو به نام یهودیمورخ  کی 

متنفر است اشاره  یهودی انبه عنو انیهودیکه از  یبه کس یمتفاوت است. ضد سام یستیونیو ضد صه یسام کند که مفهوم ضد یم دیتأک یشود. و یاستفاده م لیاقدامات اسرائ

را به چالش  یدر کرانه باختر یستیونیصه میپروژه استعمار رژ ایمخالف است  یهودیکشور منحصراً  کیبه عنوان  لیاست که با اسرائ یکس ستیونیاما ضد صه ،دارد

 کشد. یم
24 Naz Shah 
25 Ken Livingstone 



16 
 

و دانشگاه پکن، روابط خوب  27اتونگیج ی، شانگها26نگیمانند نانج دانشگاه مشهور نیچندروند است.  نیاز ا یگرید

و مسلمانان به اشتراک  نیها را درباره فلسط ستیونیصه تیو روا داشته یستیونیصه انیها و دانشگاه با سازمان یقیو عم

 مورد بحث قرار نگرفته است.  منطقهاین هنوز در  یدولت کتحل  راه دهیطور خالصه، ا به گذارند. یم

 جهینت

 رایشده است، ز لیغرب تبد یمحافل دانشگاه زیاز موضوعات بحث برانگ یکیبه  ریاخ یها در سال یدولت کتحل  راه

گسترش  با اند. نشده لیکشور مستقل خود در کنار اسرائ موفق به تشکیل ،یحل دو دولت اصل راهبراساس  انینیفلسط

 28در  تشیمسئول انیاز پا شیپ ،کایامور خارجه وقت آمر ریوز ،یجان کر ،یدر کرانه باختر یلیاسرائ یها یساز شهرک

ی ها دهه یواقع، ط در خطر افتاده است.به  یبه طور جد یحل دو دولت هشدار داد که راه لی، به اسرائ2016دسامبر 

توسط  یکرانه باختر یها نیسرزم هیو تجزغزه محاصره و بمباران  ه دلیلب نیو فلسط لیاسرائ نی، روند صلح بگذشته

 لیمنازعه اسرائ یبرا نیگزیجا یکردیبه عنوان رو یدولت کتحل  در مورد راه بحث ه است.شد چالش دچار ها اسرائیلی

 رسد. به نظر می نهیزم نیدر خالف ا نیو فلسط

در  لیاشغال اسرائبه تقویت فقط  یحل دو دولت کنند که راه ی، ادعا میدولت کتحل  راه یاز محققان حام یبرخ

کنند که اختالف  یاستدالل م نیهمچن آنها .شود یمنجر م لیبه اسرائ نیفلسط نیسرزم هیو الحاق بق یاشغال یها نیسرزم

 نیتر از فعال یکیپاپه،  النیا. گردد برمی لیاسرائ انیبن به عنوان سمیونیصه یدئولوژیبه ا نیو فلسط لیاسرائ نیب

 لیاسرائ ن،یفلسط یقوم یو با پاکساز 1948در سال  لیاسرائ تاسیسکه از زمان  کند بیان می، یدولت کتحل  طرفداران راه

و  لیروابط اسرائ دیکند که ما با یم شنهادیپ یو ن،یبنابرا نشناخته است. تیرا به رسم انینیفلسط یهرگز حقوق اساس

 یبه آشت یابیالگو، دست نیا حیدرک صح بدون. میکن یبررس« استعمار مستقر» یرا در طول شش دهه تحت الگو نیفلسط

 دشوار خواهد بود.  انینیو فلسط انیهودی نیب یواقع

باورند که  نیقاطعانه بر ا. آنها کنند یم یرا با دقت بررس یحل دو دولت راه یبست اساس ، بنیدولت کتحل  طرفداران راه

طور  حل به راهاین  ر،یاخ یها است. در سال انینیو فلسط انیهودی نیامن ب یستی، تنها درمان همزیدولت کتحل  راه

ممکن است موانع  یدولت کتحل  حال، تحقق راه نیج شده است. با ایدر غرب ترو یمردم یها جنبش قیگسترده از طر

. عالوه بر اند رفتهیحل را نپذ راهاین هنوز  یو جامعه محل یاسیمحافل س ،یغرب انیدر برداشته باشد. اکثر دانشگاه یادیز

 هیزاو کیحداقل  ی،دولت کتحل  راه ،وجود نیااست. با  یالملل نیاجماع ب دگزینه مورتنها  دولتی،حل دو  راه ن،یا

                                                           
26 Nanjing 
27 Shanghai Jiatong 
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تههیج روشنفکران و عموم مردم را  استمداران،یس نیهمچن کرده وفراهم  نیو فلسط لیرابطه اسرائ یبررس یبرا نیگزیجا

 .دکن می مورد مناقشه نیسرزم نیدر مورد مفهوم صلح در ا نظر به تجدید

 


