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  ...كنند يها را لگد مال م ينين و فلسطيل، فلسطيكا و اسرائياالت متحده آمريا

  ٢٠٢٠ه يژانو ٣٠كم، يست و ييان بيسنده، اورين لوموند و نويشيه پيريئت تحريعضو ه پل،يلون سيس

  يترجمه بهروز عارف

  

اهو ين نتانياميكا در كنار بنيآمر يس جمهوريترامپ، رئ: ميروبرو هست ينيبا صحنه نماد

 »طرحِ قرن«مسئله،  ينفعان اصل يذ يعنيها ،  ينياب فلسطيل و در غير اسرائينخست وز

ن ها را به ين حقوق فلسطيتر ين طرح ابتدائين است كه ايت ايواقع. خود را اعالم كرد

  .ت شناخته شده انديبه رسم ين الملليكه در سطح ب يرد، حقوقيگ يشخند مير

  

ه  كه قرار است يژانو ٢٨كا در سه شنبه يآمر يس جمهوريونالد ترامپ، رئد ياز سو »قرن توافق« اعالم 

 يخطوط برجسته . ر نكرديرا غافلگ يها عرضه كند، كس ينيها و فلسط يليبه اسرائ »ريفراگصلح  «

متن  يه كننده اصلياز جمله جارِد كوشنر، داماد دونالد ترامپ و ته. ج آشكار شده بوديآن بتدر يمحتوا

از آن پرده  ٢٠١٩ن در ژوئن ينگتن، در كنفرانس بحريل در واشير اسرائيرون درنر سف يمدستآن، با ه

نوشته شده كه  يبه صورت« مانين پيكرده، ا يادآوريهمان گونه كه روزنامه هاآرتص . برداشته بود

  ).١( »ن نهفته استين طرح در هميد لُب كالم ايو شا. ها آن را رد كنند ينيفلسط

  

توان  يدر روز چهارشنبه، م يلياسرائ يوهايز گوش دادن راديل و نيمطبوعات مردم پسند اسرائ يبا بررس

و  يبرد كه با احساس ابرقدرت يبه سر م يهمگان ياز سرخوش يل در لحظه ايد كه جامعه اسرائيفهم

 ن،يفلسط ين هايو فتح سرزم ١٩٦٧در جنگ ژوئن  ينظام يروزيد از زمان پيشا. ت همراه استيمصون

ف افكار كهنه و يدر رد ين الملليبا ترامپ، حقوق ب. ده باشدير آن را به خود نديه،  نظيمصر و سور

  .ن قدر دوست دارنديها او را ا يلين روست كه اسرائيمنسوخ قرار گرفته و از ا
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ت اليك سو، و تشكيل از يد و حكومت اسرائين كاخ سفيمان به دنبال دو سال فقدان كامل ارتباط بين پيا

از . شود يگر منتشر مين طرح باشد، از طرف ديد امضا كننده سوم اين كه قاعدتا بايخودگردان فلسط

ب اش در ياهو و رقين نتانيامي، فقط از بنيچ شگفتيآن، بدون ه يش از انتشار علنيگر، ترامپ پيد يسو

كا يتخت آمريدر پا گانتس رهبر مخالفان دعوت كرده بود كه يبن) ژنرال(ل، ياسرائ ياست داخليصحنه س

  .حضور داشته باشند

  

  ؟ )who cares(دارد يتيچه اهم

  

از آن ها خواهند  يدر زمان مقتض. ن طرح را نداشتندين حق ابراز نظر در مورد ايها كوچكتر ينيفلسط

اگر با آن . رفتند، چه خوبياگر آن را پذ. نظر دهند يكائيآمر-يليخواست كه در مورد طرح اسرائ

؟  )who cares( دارد يتيچه اهم. ن كار را خواهند پرداختيا يرا بهايگر چه بهتر، زي، دمخالفت كردند

فوروم «، يكائيآمر يمترق يهودي) نك تانكيت(شكده يك انديس يرئ ،كائل كوپولوويم كه يهمان طور

 .» ك تئاترپوچ و ابلهانه استيطرح ترامپ « سد ينو ي، م)Israel Policy Forum( »لياست اسرائيس

ت شده كه هدف آن، يهدا يلياسرائ-يكائيآمر يك همكارين طرح، مثل ياز همان آغاز، همه روند ا

  .ه شده استيه آنان تهياب و عليهاست كه  در غ ينيشده به فلسط يل فرمان سرهم بنديتحم

  

ر قرا يحت. دهد يل پاسخ مياسرائ ياردوگاه استعمار يد به همه انتظارهاين طرح، بدون ترديا يمحتوا

 يدولت واقع. ده شوديبرچ ياشغال ين هايهم در سرزم) يكولون( يشهرك استعمار ٢٣٠از  يكيست ين

گر يكدياست  در هشت قسمت مجزا و بدون ارتباط با  ينيشود، بلكه سرزم يده نميدر افق د ينيفلسط

) ينيم(كوچك  هيدو ناح ير از واگذاريغزه، به غ ينيسرزم  ينده يآ يبرا(رود اردن  يدر كرانه باختر

بانتوستان -ينين مجموعه ميا). نشده ينيش بيز پيچ چينگو، ه يدر صحرا يو كشاورز يتوسعه صنعت
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ها آن را  يلياسرائ) و طرح(ت يدهند، آن گونه كه قصد و ن يل ميعمده تشك يرامون شهرهايرا پ يهائ

جاد مزاحمت يعدم ا يبرا .دهد يل پاسخ ميالت اسرائين طرح فقط به تمايز در ايهمه چ. اقتضا كند

بدون ( ين بانتوستان ها، پل ها و تونل هائيل، جهت ارتباط بياسرائ »ينيسرزم يك پارچگي«نسبت به 

 يخواسته ها يها، آن ها به عمده  يليآخرسر، از نگاه اسرائ. خواهند ساخت) لير كنترل اسرائيد، زيترد

 يه هايگر ناحيز ديت آن و نيه اردن  را در تمامكند كه فورا در يم ينيش بين طرح پيا: ده انديشان رس

ن الحاق از هم اكنون يا. مه كننديل ضميبزرگ شهرك ها را به اسرائ  يرامونِ محدوده يپ يكرانه باختر

  .كه دولت ترامپ ارائه داده است، ثبت شده است يينقشه ها يبر رو

  .كند يم را غصب يدرصد از خاك كرانه باختر ٣٨تا  ٣٥ل يدر مجموع اسرائ

درصد از  ١٥ يده بر رويتكه تكه شده و تك ي، كرانه باختر) »معامله قرن« يا به قولي( »قرنتوافق  «

ن طرح در مدت چهارسال يات ايجزئ. دهد يها م ينين را سخاوتمندانه به فلسطيه فلسطيسطح خاك اول

ن كار را قبال يكه ا -د كنند ها آن را ر ينياگر فلسط. آن يقابل مذاكره است و البته نه خطوط راهنما

ن جهت تعهد كرده ياهو بارها در اينتان. ل باز هم آسان تر خواهد شدياسرائ ين الحاق ها برايا  -كرده اند

ل از ياسرائ يهوديت يجمع.  كند يم يبانيده پشتين ايب او، با شور و حرارت از ايگانتس، رق يبن. است

  .كند يت ميحما يده ابه  طور گستر ينيفلسط ين هايالحاق سرزم

  

  ! ين پس، قانونياز ا يا يمستعمره ساز

  

 يتختيها مجبورند به پا ينيماند، فلسط يم يل باقيتخت اسرائيت المقدس فقط پاين طرح، البته كه بيدر ا

ه يته »جبران خسارت« يبرا ي، راه برد]ينيفلسط[اما در مورد آوارگان . قناعت كنند »آن يدر حوال«

ن آوارگان اجازه يچ كدام از اين مورد داده شده باشد، و البته به هيدر ا يحين كه توضين اخواهد شد، بدو

ك ي »يتيامن«ل سلطه ي، داده نخواهد شد و اسرائيكنون ياشغال ينيفلسط ين هايبه سرزم يبازگشت، حت

  .جانبه خود را همچنان حفظ خواهد كرد



orient XXI. 

  ٢٠٢٠فوريه   نشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي 

  
 
 

4 
 

  

. ديچ را برخواهد »يرقانونيغ يشهرك ها«ن چهارسال، ايل در پاي، اسرائيترامپ يه هايدر مقابل همه هد

موسوم به  يه شهرك هايبا كليل گذشته كه تقرياز مجلس اسرائ ي، قانون٢٠١٧م كه در سال يكن يادآوري

اعالم كرده  »يقانون«ساخته شده باشند،  »تيحسن ن« يكه از رو يرا به شرط »يرقانونيغ«ا ي »يوحش«

ل تعهد خواهد كرد كه در مدت چهار سالِ يرند، اسرائيها طرح را بپذ ينيگر، اگر فلسطياز طرف د. است

ن نكته مفروض است كه يالبته ا. نسازد يافته، شهركيكه به آن ها اختصاص  ينيزم يگذار، بر رو

شمارد، باز  يم »يقانون«كا  آن را يكه آمر  يشهرك ساز يمه  كرده، به رويل ضميكه اسرائ ينيسرزم

  .  خواهد بود

  

  ؟ چطور يستيونيصه يت در سازمان جهانيضوع

  

 يو خارج يداخل يشده، با مرزها يرنظامين غيها بتوانند سرزم ينيرد كه فلسطيد بپذيل بايآخرسر، اسرائ

ست كه  يطرح ترامپ مدع(بنامند  »نيدولت فلسط«مستقل را  يپلماسيل و بدون دير كنترل اسرائيز

ها   يليترامپ با آن چه اسرائ يشنهاديدولت پ يشكل بند). است »نانه دو دولتيراه حل واقع ب«بر  يمتك

ن اعالم يست كه ايتعجب ن يتازه جا. نامند، مطابقت دارد يم »ك دولتيكمتر از «ش، ياز مدت ها پ

الت يشده كه تشك ينيش بيپ. خواهد داشت يل بستگيل خوب وبد اسرائيزبه تماين نياستقالل فلسط

 يسم را نفينشان دهد كه ترور يبه روشن«ف حماس را روشن كند تا يكلد تين مدت بايخودگردان در ا

ت نخواهد يشود، واقع يشنهاد ميكه به آن ها پ يمچه دولت وابسته اين صورت، نيرايدر غ. »كند يم

  ! افتي

  

الت يوست، افزوده است كه تشكيت نخواهد پيهرگز به واقع ين دولتين كه چنينان از اياطم ياهو براينتان

ن يست كه اگر ايد نيچ بعيه.  ت بشناسديبه رسم يهوديل را به عنوان دولت يد اسرائيردان باخودگ
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ل ، از يرش آن، و عالوه بر آن اسرائيتوان تصور كرد كه پس از پذ يرفته شود، ميل پذيخواست اسرائ

  ...وندديز بپين يستيونيصه يالت خودگردان بخواهد كه به سازمان جهانيتشك

  

اهو همواره طرفدارش بوده، يكه نتان يب، مطابق با واژه هائيب و غرين طرح عجياختن امتعادل س يبرا

را  يلياسرائ- يكائياگر آن ها فرمان آمر. شنهاد كرده انديها پ ينيبه فلسط يدهن پركن يصلح اقتصاد

 يران كمك بيا. بهره مند خواهند شد يارد دالريليم ٥٠ يك دوره ده ساله، از كمك ماليرند، در يبپذ

جاد يا يارد دالر آن برايليافته، پنج مياختصاص  »عرب مجاور ين و كشورهاياقتصاد فلسط«از  يبانيپشت

كه   يجبران مطالبات مل يبرا ين كمك ماليا. مصرف خواهد شد ين غزه و كرانه باختريب »يداالن«

  .ها از دست خواهند داد، در نظر گرفته شده است ينيفلسط

  

ترامپ در گرفته  يميتقد ين هايانضمام سرزم يدرباره چگونگ يش، بحثيهفته پل، از چند يدر اسرائ

ن ي؟ او خواهان ا ا نهيمه خواهد كرد يمارس ضم ٢ش از انتخابات ين ها را پين سرزمياهو ايا نتانيآ. است

 يابر ياز نظر انتخابات ين كاريكه كشور را فراگرفته، چن يكند كه به خاطر شعف يرا فكر ميكار است، ز

ن الحاق از دره رود اردن فراتر خواهد يدست زند، ا ين كارياگر او به چن. د واقع خواهدشديار مفياو بس

) يليهزار مهاجر اسرائ٨و  ينيهزار فلسط ٥٣(دارد  يت كميه خشك است و جمعين ناحيرفت، چرا كه ا

  ؟ دهد يل ميرا تشك ين كرانه باختريدرصد سرزم٢٢است و ) يراهبرد( »يكياستراتژ« يمنطقه ا  يول

  

  دولت اردن يها ينگران

  

اما ملك عبداهللا، پادشاه اردن از . ن الحاق موافق استياهو، گانتس مدت هاست كه با ايب نتانيرق

 ينيت آن فلسطيدرصد جمع ٤٥را يار نگران است، زياش بس يبر ثبات پادشاه ين عمليچن يامدهايپ

ارتش ). ٢(را لغو خواهد كرد  »هوديدولت «ان صلح با مي، پين صورتيد كرده كه در چنياو تهد. هستند
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گانتس، ترامپ اگرچه عالوه بر آن، . ن كار در كشور اردن هراس دارديا ياحتمال يامدهايز از پيل نياسرائ

ش از يد كرده است ، اما با الحاق دره اردن پيو از طرح او تمج يل معرفياسرائ  »يقيدوست حق«را 

آن روز،  ياز فردا« يريدن به نخست وزياو قول داده در صورت رس. استمارس مخالف  ٢انتخابات 

 يدهد، جائ يرا به وضوح نشان م يلياسرائ ياسيت صحنه سين نكته ها، وضعيا. »طرح را اجرا خواهد كرد

  .شتر بهره مند خواهد شديب يآت يك از الحاق هايكنند كه كدام  ين دعوا ميب بر سر ايكه دو رق

  ؟ ستيمفهوم الحاق چ. سپرده شده است يبه فراموش يتيم كه واقعيكن يمشاهده من رهگذر، يدر ا

 يه هايدهد پس از انضمام ناح يهستند كه نشان م يو جوالن نمونه هائ) مياورشل(ت المقدس يالحاق ب

ت يل بي، اسرائ١٩٦٧روز بعد از جنگ ژوئن . ش خواهد آمديپ يل، چه وضعيبه اسرائ يد كرانه باختريجد

ت يل رسميدر مجلس اسرائ ١٩٨٠ه يژوئ ٣٠در روز  ين الحاق با قانونيمه كرد و ايرا ضم يالمقدس شرق

را دارد، ثبت  ين كشور ارزش قانون اساسيا يل، كه براياسرائ »ياديبن يقانون ها«افت كه آن را در ي

ت المقدس يشهر ب يشده مه يدر بخش ضم) درعمل(ش دوفاكتو يها از چهل سال پ ينيفلسط. كرد

در  ين كه از نظر قضائيدهند و با ا يل ميت شهر را تشكيكنند و امروز چهل درصد جمع يم يزندگ

پردازند، هرگز اجازه  يات ميت كرده به آن دولت ماليتبع يليكنند و از قانون اسرائ يم يل زندگياسرائ

  .دادن در انتخابات مجلس به آنان داده نشده است يرا

  

كند، خاك و سنگ  يمه ميل ضميكه اسرائ يهنگام. ن منوال استيز به همير مورد دشت جوالن نوضع د

. كنند يم ين خاك زندگيا يرا كه بر رو ياما نه انسان هائ) شوند يم »يهودي«كه (كند  يمه ميرا ضم

  ...م يهست ٢١م، ما در قرن يفراموش نكن.  مانند يمحروم م ياسين ها از هر حق سيا

  

ن يض بيمه ها را در چارچوب تبعين ضمي، اينه حقوقيدر زم: ن الحاق ها روشن استيوضع ا دست كم

 كنند يمه شده ثبت ميضم ين هايو مردم  سرزم »الحاق گر«شهروندانِ قدرت.  
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  يكائيآمر يست هاياوانجل يكسب آرا يبرا

  

د در مرحله يشا« ؟  كرد ها چه خواهند ينيفلسط. داشت ياديدر هفته گذشته، ترامپ اعتماد به نفس ز 

ترامپ كه ) ٣. (»ار مثبت استيآن ها بس يبرا] ن طرحيا[باشد، اما در واقع،  ينخست، پاسخ آنان منف

 ينظام يهسته ا يمذاكره مجدد درباره انرژ يران برايكا موفق به كشاندن ايبرد با فشار آمر يگمان م

ن طرح يبه هر حال، ا. ر فشار كنديطرح خود ز ز وادار به قبوليها را ن ينيخواهد شد، قصد دارد فلسط

 يافتن راه حليه شده تا يته) مذهب ها يليانج(ست يدهندگان اوانجل يجلب نظر موافق را يشتر برايب

اما، . م نشان نداده استياز تسل ينشانه ا ينيالت فلسطيتا كنون،  تشك. لياسرائ-نيمنازعه فلسط يبرا

  ؟ داند يچه م ي، كسيه بعددر مرحل: شود يترامپ خلع سالح نم

  

 يكنند كه بر تابوت قراردادها ينگاه م يخين مين طرح به مثابه آخرين، به اين، در فلسطيباوجود ا

ن يمان ها، درحرف و بدون اشاره به دولت فلسطيدست كم در آن پ. كوبند يم) ١٩٩٣اوت (اسلو يمتوفا

 يصلح«جاد يشد و در صدد ا يسخن گفته مدو ملت  »دوجانبه ياسيو س يحقوق قانون«نده،  از يدر آ

كنند،  ينم ياهو، دو دوزه بازيترامپ و نتان. بودند »يخيتار ين سازشيو همچن يدار و كليعادالنه، پا

د به نان و آب يو اگر رد كنند، با. كند يشنهاد ميها فقط خوراك عدس پ ينيآن ها به فلسط »قرن توافق«

  .قناعت كنند

  ١٩٣٩ال ط از سين شرايم تريوخ

  

ن  ياز مردم فلسط ينده ايكه در انتظارشان است، بخش فزا ينده ايق از آيدق يب، بدون  آگاهين ترتيبا ا

راه «. ندارند يداد، اعتقاد يدار را مين پايكه امكان وجود دولت فلسط »راه حل دو دولت« يبه ماندگار

ندارد، در  يز قدرت واقعياكنون  ن الت خودگردان  را  كه هميترامپ، تشك »نانه دو دولتيحل واقع ب

ل را ياست اسرائيچ گونه امكان مقاومت در برابر سيالت هين تشكيا. دهد يرممكن قرار ميغ يطيشرا
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ر يدهد، و آن ها را ز ير مكان مييكند، افراد را تغ ين ها را غصب ميكه هر روز، زم يليندارد، اسرائ

 يشدن محتوا ين است كه پس از تهيشود، ا يمطرح مكه  يتنها سوال اصل. دارد يچماق اشغال نگه م

، كدام خط »راه حل دو دولت« يعنيده عمده آن ين، و دفن كامل ايبخش فلسط يسازمان آزاد يخيتار

 ينده آن بي؟ توسل به حدس و گمان در مورد آ رون خواهد آمديب ينياز درون جامعه فلسط ياسيس

، پس از سركوب ١٩٣٩از سال  ياسيط سين شرايسخت ترها در  ينياما، مسلم است كه فلسط. معناست

  .ا قرار دارنديتانيه اشغال بريشورش بزرگ عل

  

  الت خودگردانيانحالل ناممكن تشك

  

آن  ينه سخنگويل ابو ردي؟ نب تواند باشد يالت خودگردان چه ميت تشكين اوضاع، دامنه فعاليدر ا

آنان  »حقوق به حق«ان در مورد ينيفلسط ياساسچكدام از مطالبات يشنهاد كرده كه اگر طرح به هيپ

ت كامل خود را به مثابه قدرت اشغالگر به يم خواست كه مسئوليل خواهيما از اسرائ«دهد،  يپاسخ نم

ش خواهد رفت، يالت خودگردان تا اعالم انحالل خود پين معناست كه تشكين به ايا ايآ) ٤( »رديعهده گ

  ؟ رديبه عهده گ ١٩٩٤تا  ١٩٦٧ن را مانند دوره يفلسط يور مدنل را مجبور كند اداره اميتا اسرائ

  

 ين كار براياما، ا. ار دشوار قرار خواهد داديبس يل را در وضعيالت خودگردان، اسرائيانحالل تشك

ن يب يمال يالت به كمك هاين تشكيرا، وجود ايز.  كند يجاد ميا يده ايز مشكالت عديها ن ينيفلسط

معلمان، كاركنان بخش بهداشت و ( ينيانه صدها هزار كارمند فلسطيقوق ماهجهت پرداخت ح يالملل

. دهد يت ميل حقانيان مبارزه با اسرائي، قربان»دانيشه« يز امداد به خانواده هاي، و ن)رهيمارستان ها و غيب

تحقق  ين كاريكنم كه چن يمن فكر نم«: ديگو يه اروپا مين در اتحادين فلسطيشير پيد، سفيال شهيخانم ل

كه  يد واقعيتهد«دهد كه  يبرعكس، او ادامه م. »خواهد بود ياسيك جنون سيك اشتباه، ين كار، يا. ابدي

 يمراجع قضائ. »ست يلياسرائ يروهايبا ن ينيفلسط ينهادها يتيامن يان كرده، لغو همكارينه بيابو رد

ن يو مدت هاست كه مردم فلسط. ب كرده اندين الغاء را تصوين بار اين، چنديبخش فلسط يسازمان آزاد



orient XXI. 

  ٢٠٢٠فوريه   نشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي 

  
 
 

9 
 

ان گذاران الفتح ين بازمانده از بنيمحمود عباس، آخر يد معتقد است كه برايال شهيل. خواهان آن هستند

اش » ن حربهيآخر«،  و يدهن كج  ي، نوعين همكاريان دادن به ايمارو نامحبوب است، پاير، بيكه پ

  .خواهد بود

  

 ين كار را براينه اينست كه هزيل آن ايدل. كرده است يآن خوددار يشه از امضاياما، عباس هم

 يار سخت و فلج كننده ايبس يت هاين، محدوديقيداند، چرا كه به دنبال آن به  يار باال ميان بسينيفلسط

رهبران  ياز جمله برا –ژه در مورد رفت و آمدشان يط امروز در انتظارشان خواهد بود، به ويبدتر از شرا

ز ياما، ترامپ ن.  »عباس  نخواهد توانست دفتركارش را ترك كند«ند كه يگو يا مه ينيفلسط. نيفلسط

ه اروپا فشار يها خاتمه داده و بر اتحاد ينيكا به فلسطيز آمريناچ يدر آن صورت، به پس مانده كمك ها

ل ل قابيارتش اسرائ يبرا يمين تصميچن ينه ياما، هز. خود را قطع كند يمال يخواهد آورد كه كمك ها

ن، دست كم در كرانه يفلسط يتيامن يروهايبا ن يدانند كه همكار يرا فرماندهان آن ميست، زياغماض ن

  .د استيآنان مف ي، تا چه اندازه برايباختر

  

  نخواهد افتاد يجامعه عرب، اتفاق ياز سو

  

 يروهاين با يتيامن يد قطع همكاريد كه تهديگو يت ميبا حفظ هو ينيك مسئول فلسطيل، ين تفاصيبا ا

سم اسالمگرا محدود نبوده و يفقط به مبارزه با ترور ين همكاريد كه ايافزا يرا باور ندارد،  او م يلياسرائ

. كند يكنند، محافظت م ير ميالت را تحقين تشكيكه ا يز در مقابل اهاليالت خودگردان نياز تشك

ن نقطه نظر، ياز ا. »ت خود يجمع يترسند، كه از دشمن يل ميزان از اسرائين به همان ميرهبران فلسط«

ن ينخست: ديافزا يو او م. كند يز محافظت مين ينيل، از خود رهبران فلسطيبا اسرائ يتيامن يادامه همكار

ك به يپلماتيد يان است كه همواره به راه هاينيم آن جناح از فلسطيترامپ، تحك» طرح صلح« يامدهايپ

ن ي، نگاه ايدر اوضاع كنون.  »كند يدر مقابل حماس باز م يهراهترامپ شا«. د نگاه كرده انديترد يده يد

جامعه  ينشست اضطرار يالت خودگردان تقاضايتشك«. ره و تار همراه استيت يني، با بدبينيرهبر فلسط
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...  چيسپس ه... و سپس . ز منتشر خواهد كردياهانت آم يه ايانيعرب را خواهد داد كه پس از نشست ب

  ».هند پرداختبه دستور روز خوا

  

د ين ظهور خواهد كرد و شاين مردم فلسطيدر ب يديدوار بود كه جنبش جديد امينده، بايبرعكس، در آ

تر از آن چه تا كنون  يشناخت يار هستيبس يكه پرسش يجنبش. ميكن يزودتر از آن كه فكرش را م

 يعبارت است از مطالبه و آن : ها شده بود، در برابر آن ها مطرح خواهد ساخت يليموجب هراس اسرائ

 ينيت فلسطيو جمع يلياسرائ يهوديت يا و رود اردن، جمعين دريكه هم اكنون، ب يدر كشور. حقوق برابر

ست، يگر برخوردار نياز حقوق بخش د ينيفلسط ي، و اهال)ون نفريليم ميهر طرف شش و ن(برابر است 

از مدت، امكان دارد به مثابه تنها راه ممكن ، در در »يك رايك نفر، ي« يعنيحقوق  يبرابر ين مطالبه يا

  .شود يگر تلقيبر مردمان د يمردم يو سلطه  ين جنگ ابديخروج از ا يبرا

 

  

  

  :ها يپاورق

  

١ -  

Amir Tibon, Noa Landau, « Trump ‘Deal of the Century’ was written in a way so the Palestinians would reject it. 
Maybe that was the plan », Haaretz, 27 janvier 2020. 

 

 .اردن و مصر دو كشور عرب هستند كه با اسرائيل قرارداد صلح امضا كرده اند  - ٢

  

٣ -  
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