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 يلرابرت مامصاحبه با 

  چيزي را تغيير نمي دهدالحاق رسمي سرزمين هاي فلسطيني هيچ 
  يترجمه بهروز عارف

 

زان برد طرح الحاق كه يدر مورد م ،انهيخاورم ين باراك اوباما برايشي،مشاور پيرابرت مال

 ين هايسرزم«او معتقد است كه . ه  ارائه داد، مردد استياهو، روز اول ژوئين نتانياميبن

االت متحده، در ياگر در ا. الحاق شده اند) عملدر(ش، دوفاكتو يدهه پ از چند ينيفلسط

ت دارد، يل حكايد گسست با اسرائيدولت ترامپ ونزد دموكرات ها، بحث ها از خطوط جد

م در مقابل يا تسلين يدولت فلسط يرسم ين شناسائيب ه اروپايرسد كه اتحاد يبه نظر م

  .استد يترددچار عمل انجام شده، 

 

از  ليبه اسرائ يانه باختركر ين هاياز سرزم يبخش »الحاق«  ياعالم احتمالتانه در آس: لون سيپل يس

 چرا؟. هاست ينيش بياز پ ده تريچيپرسد كه مسئله  ي، به نظر ماهوينتان يسو

  

ن ستاد يشيپ سِيدو رئ يعني، يحكومت ائتالف اهو درين نتانياميبن يشركا. درست است: رابرت مالي 

منطقه انجام  ينظر مساعد كشورها د بايقدند كه عمل الحاق را با، معتياشكناز يگانتس و گاب يارتش، بن

از ابتكار  محدودتر يحت يشكلالحاق را با  د يبا كنند كه يفكر م زيكه البته محال است و ن يداد، امر

ن يا ي، نه از سواستروبرو اهو با آن ينتانكه  يديت، مخالفت شديدر واقع .همراه كرد يليصلح اسرائ

رد، اگر يصورت گ يبعادشود كه معتقد است الحاق با هر ا يان ميب  يراست افراطاز طرف  اردوگاه بلكه
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ل ياست كه اسرائ ينده همراه باشد، بدتر از حالت كنونين در آيك دولت فلسطي يصور يرش حتيبا پذ

  .كند يت اعمال ميحاكم ينيفلسط ين هايبر كل سرزم) دوفاكتو(عمال 

  

ن يد همه سرزميكنند كه الحاق با يگر اظهار ميد ي؟ برخ مينه را بپردازين هزيد ايپرسند چرا با ينان ميا

من از همان آغاز . ن اختالفات اغراق كردياد در مورد دامنه ياما نبا .را شامل شود »طرح ترامپ« يها

ثبت ل يخ اسرائين راه،  در تاريخواهد از ا يرا مياهو دست به الحاق خواهد زد، زيكه نتان ردمك يفكر م

  .به سود او خواهد بود ياسينه سين كار در زمي، ايط كنونيشود و با توجه به شرا

  

قاطع از  ين طرفداريب. ز اختالف نظر وجود دارديد نيرسد كه در خود كاخ سف يبه نظر م :لون سيپل يس

ن يرنشيد تا رابطه با امند الحاق را محدودتر كننده يح ميگر مثل جارد كوشنر كه ترجياهو و افراد دينتان

  .ج فارس را حفظ كنديخل يها

  

 د ساده لوحانه، كه طرح يكه معتقدند، شامثل كوشنر  ين كسانيدر درون دولت ترامپ، ب: رابرت مالي 

د يل، داويكا در اسرائير آمريمثل سف يرا دوباره به راه اندازد، و افراد »روند صلح«تواند  يترامپ م

 يقدرت حاكمه  يكيژنتت ي، هويه نوعه باش ك يكيدئولوژيال ايشبرد اميپ ين طرح برايدمان كه از ايفر

، بحث و جدل وجود دهد يمر يين را تغيفلسط-ليمعادله اسرائ يكند و داده ها يمل است، استفاده ياسرائ

گروه دوم معتقدند، . كرد يد خودداريمتحدان عرب كاخ سفن كردن يد از بدبياز نگاه گروه اول، با. دارد

ن هرگز ين سرزميها فهماند كه ا ينيد به فلسطيحت اعالم كرد، بابا به صرايدمن تقريكه فر يهمان طور

  .ان دهندين باره پايبه آنان تعلق نخواهد داشت و به توهم در ا

  

 دارد يشتريت بيحساسدمن يفر يبه نظرِ من، او به استدالل ها. م خواهد گرفتيتصمسرانجام، ترامپ 

ك ياما، در درون . كند ين ميست ها را تضمياوانجل ژهيبه و ،او يگاه انتخاباتيت پايحماكسبِ كه در ضمن 



orient XXI.  

     ٢٠٢٠  ژوئننشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي  

 
 
 
 

 يبزرگ و بخش يها»مستعمره«اهو، فقط الحاق ياگر نتان. شود يروز ميش به مصالحه پيگرا ،دولت، اغلب

 هدآن را خوا ين الملليب يكه افكار عموم كنندتوانند گمان  ياز دره اردن را اعالم كند، ترامپ و او، م

ل يصلح ، قرار بود كه اسرائ يرا در همه طرح هاير گذشته هم رخ داده است، زرفت، همان طور كه ديپذ

گر، معامله به يك بار ديبندند كه  يز، آن ها شرط مين بار نيا. كند هميبزرگ مستعمره را ضم يبلوك ها

  .مثل عرب ها به حرف محدود خواهد شد

  

ل يكا تبديبات آمرانتخا يبرا يداوتواند به  يمش، يا بي »كم«هر چه باشد،  ابعاد الحاق :لون سيپل يس

  ؟ شود

  

اش طرح  يقصد دارد در كارزار انتخابات او كهترامپ  ياست خارجيس يدر مورد پرونده ها: رابرت مالي 

مسئله  يگريل است و دياسرائ ينيت از الحاق سرزميحما يكي: مربوط استانه يكند، دو مسئله به خاورم

ا را به رهاكردن متحدشان متهم خواهد امپ دموكرات ه، تررندياگر الحاق ها صورت گ. رانيا يهسته ا

ران، يا يدر مورد مسئله هسته ا »آدم نرم«ك يل  و ياسرائ يدن را به عنوان دوست قالبيو جو با. كرد

ار ير بسيز به بار نخواهد آورد و تاثين ياضاف يهودي يك راي ياو حت ين امر، برايا. مسخره خواهد كرد

  .بر انتخابات خواهد داشت يه ايحاش

  

كند كه دو حزب بزرگ در قدرت،  يم يبانياز الحاق پشت يرامپ گفته است كه به شرطت :لون سيپل يس

توان تصور كرد كه  يا ميآ. الحاق به توافق برسند يدر مورد گستره و چگونگ »ديو سف يآب«كود و يل

  ؟  ردآو يق در ميبه تعل يل، مسئله را تا اطالع ثانويدر اسرائ ياب توافق داخليترامپ اعالم كند كه در غ

  

ن دو حزب يژه در بيبه و يت گسترده اياز حمال يترامپ، قطعا طرح خود را كه در اسرائ :رابرت مالي 

ز از نظر دور داشت ين شق را نيد ايبرعكس، نبا. برخوردار است، پس نخواهد گرفت ئت حاكمهيهبزرگ 
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اما، . واهد شدن نكته روشن خيزود ا يليالبته خ. » كنم ين حزب ها صبر ميتا زمان توافق ا« : ديكه او بگو

برعكس، او واقعا معتقد . ل نداردياسرائ يدرون يبه بحث ها يادين است كه ترامپ توجه زيت ايواقع

 ،رايز .خ ثبت خواهد شدي، در تارهآورد ينيدگاه نويكه د يتي، به عنوان شخص»طرح صلح«ن ياست كه با ا

 ينان داشت، ميمجددش اطم سانِاگر ترامپ به انتخاب آ. ق استابه سود طرفداران الح ياوضاع كنون

ان او يار به ضرر اوست، و اطرافيها بس ياما، نظرسنج. »توانم صبر كنم يم«: استدالل كند كه توانست

ش از انتخابات ياست كه پ ي، ضرورخ ثبت شوديخواهد در تار ياو اگر م. شده اند يدچار وحشت خاص

  .نده، الحاق را به انجام رسانديماه نوامبر آ

  

 انهياست خاورمين شد،از سيدهند، اگر چن يها ترامپ را بازنده نشان م ي، نظرسنجامروز :لون سيپل يس

  ؟ خواهد ماند ي، چه باقهدحاالت متياو در ا يا

  

؟ اوضاع  ديآ يش مياگر الحاق انجام نشود، چه پ: ميمطرح كن يگريد ابتدا سوال ديبگذار: رابرت مالي 

- ليحلِ مناقشه اسرائ يك وجبير م ديست كه فكر كنين ياعالم شده، طور يش از الحاق هاي، پيكنون

 ن كهيملحق شده اند، بدون ا ،)عمال(دوفاكتو  ينيفلسط ين هايده ها سال است كه سرزم. مين هستيفلسط

نه در  ،چقدر باشد يالحاق ين هايسرزم يز گستردگيا نه، و نيباشد  ين نكته كه الحاق رسميا. باشد يقانون

ه ك ن استيد كرد، ايآن چه نبا .كند يجاد نميا ياساس يرييتغان، ينيفلسط ي، و نه در زندگيت محليموقع

، »برگشت يتوان به وضع موجود قبل يم پس«كه ال يخن يبا اق انجام نشد، رخ داد و الحا ياگر معجزه ا

  .كته را فراموش كردنن يد اينبا .ديكش ينفس راحتتوان  يم كه ميفكركن

  

  ن مسئله انجام دهد؟يتواند در مورد ا يدن انتخاب شد، چه مياگر با :لون سيپل يس
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م ها را ين تصمياز ا يرده كه برخاو اعالم ك. با طرح ترامپ مخالف است يروشندن به يبا: رابرت مالي 

كرد؛ اما او   هدر نخواييت المقدس تغيكا به بيم انتقال سفارت آمريد،  تصميبدون ترد. كردهد خوا ولغ

ن، تالش خواهد كرد دفتر يچن هم .شهر مجددا باز خواهد كرد ينيكا را در بخش فلسطيآمر يكنسولگر

به  يمال يدن كمك هايبا. نگتن دوباره باز كندين را در واشيبخش فلسط يسازمان آزاد يندگينما

 يالحاق ها در مورد يد نظريتجدا يآ. كرد هدد خواي، تجداسترا كه دولت ترامپ لغو كرده  نيفلسط

 يار بزرگيت بسين الحاق ها گسترده بوده و سراسر دره اردن و اكثري؟ اگر ا كرد دهخوا شده ينيش بيپ

ت ين ها را به رسمآدن يرد، احتمال دارد كه دولت بايرا دربر گ) ياستعمار يشهرك ها(ها ياز كولون

دولت  يانه اياست خاورميت سين، اولويمسئله فلسط: را در نظر گرفت يد نكته مهمياما، با. نشناسد

ده بوده كه ين عقياو همواره بر ا. ن استيك واقع بي، زيرچش از هيپ نديبا.  وددموكرات نخواهد ب

 ياريك توافق ممكن فاصله بسير است، با يارسختگيسبها كه نسبت به آن ها  ينيز فلسطيها و ن يلياسرائ

ه ب .ن ها، اتالف وقت استآان يان دادن به اختالف ميپا يبرا يراه ي، جستجويط كنونيدارند و در شرا

. ر ابتكارات عمده بكنديدن خود را درگيكنم دولت با ي، من فكر نمينيش بيرقابل پيغ يرخداد ياستثنا

  .ندارد ين ها اعتقادآدن به يبا

  

از «دن خواسته اند تا ياز با يو مدن يمدافع حقوق انسان يكائيسازمان امر ١٢٠ش از يب :لون سيپل يس

طرفدار  يالب[پك يبه آ كهندگان كنگره ينمااز يبرخ. كند» تيها حما ينيان و فلسطيلين اسرائيب يبرابر

ه الحاق ها را امضا يعل يدر فراخوانيا برَد شيچ ي، مثل تد دوكنديار نزديبس ]االت متحدهيل در اياسرائ

    ؟ ميل هستيموضع دموكرات ها نسبت به اسرائ ير اساسييتغا شاهد يآ. كرده اند

  

االت متحده به گوش يلف با الحاق كه در امخا ين صداهايكنم كه رساتر يابتدا، مشاهده م: رابرت مالي 

ندگان مجلس از يد، نماياست كه شما اشاره كرد يست، بلكه متعلق به كسانيرسد، از چپ دموكرات ن يم

 »نگتنيتو واشيانست« ير اجرائيمثل رابرت ستلوف، مد يفرد يا حتيل يطرفداران دو آتشه اسرائ

]WINEPك به يار نزديبس يشكده اي، اندAIPAC[ يبحث يرينسبت به درگن افراد يا. باشند يم 
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ز، مثل دولت يل نيد با اسرائيحزب معتقدند كه با ياز اعضا ياريبس. د در حزب دموكرات آگاهنديشد

ن ين ايدر ب. كند يكا دنبال مياساسا مخالف با منافع آمر ياست هائيل سيرا اسرائيگر رفتار كرد، زيد يها

 يديار جدين گفتمان بسيا. ن كشور را محدود كرديبه ا ينظام يها د كمكيمعتقدند كه با يها، افراد

  .شود يفزوده مابر تعدادشان  يستند، وليت نين افراد هنوز ، اكثريا. است

  

ما  يالحاق باورها! ديدقت كن«: نديگو ينان ميهمه ا. كند يندگان جوان رشد مين نمايب رد يدينسل جد

نقاب از اگر الحاق محدود بماند،  يحت. ».زند يرا، برهم م نار همامكان وجود دو دولت در صلح در ك يعني

ل يچرا اسرائ« :ن است كه يكند، ا ين افرار را آزرده ميكه ا يدر واقع، مسئله ا. افتد يمل يچهره اسرائ

ن ين كه كوچكتريبدون اآن هم، م، يافزا يو من م. »؟ كند ير كنترل دارد، ملحق ميرا كه ز ين هائيسرزم

ل ياسرائ يبرا يت كنونين ها، وضعآ يبرا. ن داده را بغرنج خواده كرديالحاق ا. بپردازد ياسيس نهيهز

ك يدر  يديجد يرا صداهايز. ن ها دچار هراس شده اندآاز  يل، برخين دليبه ا. ار مناسب استيبس

ب، يرتن تيبه ا!  ن ها را ملحق كندين سرزميل ايكه اسرائ«: رسد يبخش از چپ دموكرات به گوش م

 ين فاجعه ايل، ايهواداران دموكرات اسرائ يبرا ».ديل را خواهند دياسرائ يهمه چهره واقع كه افتاد،پرده 

ل بودند، يد و شرط اسرائيق يان بياز حام ياز حزب دموكرات كه برخ يشترين رو، مسئوالن بياز ا .است

ر زمان حاضر، بلكه در دراز مدت، ممكن است نه د وضعن يا. رنديگ يل فاصله مياست اسرائياكنون از س

  .ديش آيپز يل نيدر خود اسرائ يحت

  

  ؟ م كنديل را تحريتواند اسرائ يه اروپا ميا اتحاديآ :لون سيپل يس

  

ه اروپا، كه در يالبته نه در سطح اتحاد.  رنديگ يدر نظر م يم هائيان تحرياز اروپائ يبرخ : رابرت مالي 

 ،رنديبگ يماتين تصميتوانند چن يم يوپائار ياز كشورها ياما، برخ. وجود نخواهد داشت ين مورد اجماعيا

 يكه اجماع وجود ندارد، اتخاذ كند، مثل توافق ها ينه هائيدر زم يم هائيتواند تحر يه اروپا ميو اتحاد
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ه اروپا ياتحاد ياعضا: شود يمطرح م يگريد يده ياما، در زمان حال، ا. مشترك يا همكاري يبازرگان

 يتيرخ دهد، مسئله بااهم ين واقعه اياگر چن. ت بشناسنديرسم به ين را به صورت قانونيدولت فلسط

 يا شناسائي -ك دولتيِ  يشناسائاصلِ  يعني – است يار انتزاعي، بسين شناسائيا ايآ. طرح خواهد شد

؟  كنند ياعالم م  ١٩٦٧ژوئن  يمرزها، يرات مختصر احتمالييالبته با  تغش را يكه غالبا، مرزها يدولت

كند،  يم يدراز مدت شرط بند ياهو بر رويكنم كه نتان يمن فكر م. كنند ين باره بحث ميان در اياروپائ

داده  يكه تاكنون رو ي، همان طورشد ندم خواهيان در مقابل عمل انجام شده، تسليبه گمان او، اروپائ

تواند  ياروپا، م ماتين كار، بسته به تصميا. ان دارنديبا اروپائ يز تماس هائين ياما، گانتس و اشكناز. است

  .داشته باشد يراتيتاث

  

را در  يبت باريمص يامدهايل، پين اسرائيشيپ يت مليب مشاور امنيچ، نايليچاك فرِ :لون سيپل يس

از  يدي، موج جدين الملليل در سطح بياسرائ يحقوق ياعتبار يب. كند يم ينيش بيصورت الحاق پ

انه و يل در خاورميل اسرائدر مقاب »محور مقاومت«م يبا شركت حزب اهللا، تحك يخشونت، جنگ

نده ملت خود را يآ عاقالن«) ١(رد يگ يجه مياو نت.  ليبه ضرر اسرائ يكائيآمر يپلماسيسرآخر،چرخش د

ل معتقدند كه با يدر اسرائ ياريبرعكس، مفسران بس. ».رنديگ ينم يبه باز*  "يرولت روس"ك يدر 

نسبت به مناقشه،  ين الملليتوجه ب افولِ ن ويفلسط يسايمتضاد ، كه با توجه به ضعف س يويك سناري

ت ترامپ روبروشدند، يمشابه كه با حما يمات قبلين است كه الحاق نسبت به تصمين حالت ايمحتمل تر

  ؟ ديكن يشما چه فكر م.  مواجه نخواهد  شد يشتريبا موانع ب

  

كه ل  ياسرائ »انجام شده«عرب نسبت به اعمال  يكشورها يبه واكنش هاكه  چنان آن: رابرت مالي 

جه يآن گاه، نت. افتديب ياتفاق خاص رود ين بار هم گمان نميم، كه ايا ، عادت كردهجه استينت يبمعموال 

ن نكته را درك يمن ا. نه انجام دادين زميتوان در ا ينم ياديشده و كار ز ل برندهيرند كه اسرائيگ يم

. ه ثابت خواهد شدين فرضيالف ا، خينيش بير قابل پيغ ياگر چه باوردارم كه در در زمان يكنم، حت يم

چ ين مورد، هي؟ در ا ختيآن را برخواهد انگ يچه عامل؟  صورت خواهد گرفت ياما، واكنش در چه زمان



orient XXI.  

     ٢٠٢٠  ژوئننشريه اينترنتي درباره سياست، فرهنگ، اجتماع، اقتصاد، ديپلوماسي  

 
 
 
 

توقف  يبرا يليدل ايآ. است ينيل، منطق گسترش سرزمياست اسرائيم كه منطق سيدان ياما م. ميدان ينم

عرب معتقدم و نه به حمله حزب اهللا  يگ كشورهالذا، در زمان حاضر، من  نه به جن ؟ او وجود دارد

انفجار به بار خواهد  ،ي، حادثه ايك انبار  باروت است و در لحظه نامعلوميه ين ناحياما، ا. ليه اسرائيعل

ل به طور منظم برنده شده ين لحظه، اسرائيرا  تا اي، ز! ديل را فهميتوان منطق اسرائ يمتاسفانه، م. آورد

ها را متقاعد ساخت كه فاجعه ممكن  يليرخ نداده، مشكل بتوان اسرائ يكه فاجعه ا يو تا موقع. است

  .ديايز بياست بر سر آن ها ن

 -------  

 

  

١ – 

Chuk Freilich : « Hezbollah, Hamas, Iran : How Israeli Annexation May Trigger 
a Multi-front War Within Weeks », Haaretz, june 15th, 2020 

 

ك گلوله را ي. بر سر مرگ است يرط بندشا ي با مرگ يباز ي، نوع Russian rouletteرولت روس * 

قه گذاشته ير را دم شقيو گلوله ها را چرخانده، سپس هفت ت گذارند يم يريهفت ت يدر مخزن خال

و جنون  ي، احتماالت، شجاعت، خودكشين بازيدر ا. هفت است يك روياحتمال مرگ . كنند يك ميشل

  .زديآم يدر هم م يازب

 

  

  

 


