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 9     مقدمه _____________________________________

 

 :مقدّمه

 اسرائیل کشور شناساندن تنها بلکه اسرائیل، از دفاع نه کتاب، این نگارش از هدفم

 .است بوده مانمخاطب به

 چهار جمله از مختلف کشورهاي آنکه دلیل به آفریقا شمال و خاورمیانه در سفانهمتأ

 خود هژمونی میزان افزایش فکر در هنوز )ترکیه و ایران عربستان، مصر،( منطقه کلیدي کشور

 مذهب که ناسیونالیستی جریانات این .دارد وجود زیادي هايکشمکش هستند، منطقه سطح در

 فکري جریان هرگونه با کنند بسیج خود پشت را مردم تا اندهداد قرار خود يدستمایه نیز را

 .ندمخالف دیگري

 جهان ساختن فکر در شودمی رهبري مصر و عربستان توسط که عربی ناسیونالیسم

 شیعی هالل ساخت خواهان کرده، تن بر شیعی لباس جدیداً که ایرانی ناسیونالیسم است، عرب

 کردن برپا فکر به اردوغان طیب رجب رهبري به ترك المیاس ناسیونالیسم و است خاورمیانه در

 .است جدیدي عثمانی امپراتوري

 دیگر هايقومیت استقالل با همواره خاورمیانه در حاکم ناسیونالیستی تفکر سه این

 با را اسالمی کشورهاي میان مشکل يریشه خواهیممی اگر هستند. و بوده مخالف منطقه در

  .کنیم توجه ردهاکُ وضعیت به اول است بهتر کنیم، بررسی اسرائیل

 همچنین و خاورمیانه در ناسیونالیستی بزرگ جریان سه دروغ هايتبلیغ به توجه با

 صورتبه بدي نگاه همواره اروپایی، راست و چپ جریانات در ستیزیهودي تفکرات يماندهباقی

 محدود یهودیان حتی و اسرائیل هب تنها منفی نگاه این .دارد و داشته وجود یهودیان به نسبی

 کند، فعالیت اسرائیل با صلح و ستیزيیهودي علیه زمینه در بخواهد که هرکسی بلکه شود،نمی

 و کنم فعالیت ستیزيیهودي علیه گرفتم تصمیم که زمانی از اًشخص .گیردمی قرار حمله مورد

 طرف از تنهانه افتادم، خاورمیانه ماقوا دیگر و هااسرائیلی میان روابط سازيعادي براي تالش در

 توسط حتی بلکه گرفتم قرار داوريپیش و نقد مورد آلمان مهاجر يجامعه مختلف هايطیف

 به که آلمانی دوستان از بسیاري حتی .شدم طرد محترمانه خیلی صورتهب دوستان از برخی
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 مدافع برچسب زدن با و دکردن طرد را من نیز دانندمی صلح و انسانیت مدافع را خود اصطالح

 .کردند بالکم بودن اسرائیل طرفدار و بودن ونیستیهص

 دور خاورمیانه کشورهاي دیگر و اسرائیل میان اختالفات و اسرائیل از کمی اگر اما

 سالهاست که هم ردهاییکُ که کرد خواهیم مشاهده برویم، منطقه در ترطرف آن کمی به و شویم

 هاترك و هاایرانی اعراب، طرف از همواره بدهند تشکیل کشوري دخو براي تا هستند تالش در

 اند،کرده مهاجرت که آورد بهانه توانمی را یهودیان اند.گرفته قرار بدرفتاري و خشونت مورد

 را هااسرائیلی فلسطین، و اسرائیل تاریخ به طرفهیک نگاه با و اندنبوده بوم و مرز آن مردم

 کنندمی محکوم بلکه نقد، تنهانه را اسرائیل که دوستانی از من السؤ ماا .کرد معرفی اشغالگر

 عربی کشورهاي و ایران ترکیه، توسط کردستان کشور تشکیل با مخالفت یلدال که است این

 به خواهندمی تنها خاورمیانه در حاکم قدرتمند هايجریان که است نای از غیر آیا چیست؟

 خواهان تنها و تنها طلبقدرت نحاکما که است نای از غیر یاآ دهند؟ ادامه خود تازيهیکّ

 هستند؟ منطقه در خود قدرت میزان افزایش

 با پیش از بیش تا کرد را کمک این من خود به چیز هر از بیش کتاب این نگارش

 به رسماً کتاب، نگارش کار یافتن پایان با .شوم آشنا اسرائیل کشور تشکیل هايریشه و تاریخ

 تفکرات بلکه ون،یهص جنبش نه و اسرائیل نه و یهودیت نه مشکل، که رسیدم تیجهن این

 حاکم خاورمیانه در صلح نداده اجازه هاستسال که است ترك و ایرانی عربی، 1 یشوونیست

 .شود

 یکدیگر همسایگی در مستقل کشور دو ایجاد و اسرائیل و فلسطین مشکل حلّ

 الی 1930 يهادهه در عربی رادیکال هايجریان اگر فتد،بی اتفاق پیش هاسال توانستمی

 براي را عربی کشورهاي مردم ،گرایانهقوم تفکرات پرورش و مذهب از ابزاري ياستفاده با 1990

 خاورمیانه اتفاقات در هم خارجی هايدخالت شکبی که البته .کردندنمی بسیج اسرائیل با جنگ

 باشد نداشته کاري انجام به تمایل خودش فردي تا فمعرو قول به اما است، نبوده تأثیربی
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 منافع حفظ براي بیگانگان که هرچند پس کند. وادار عمل آن انجام به را او تواندنمی هیچکس

 تنها افتاده اتفاق خاورمیانه در آنچه تمامی من نظر از اما اند،داده انجام فراوانی هايتالش خود

 است. بوده منطقه خود حاکمان تمایل دلیل به

 در اسالمی انقالب زمان از و عرب جهان در تندرو هايگروه گراییافراط سفانهمتأ

 نیز اسرائیل در تا شده عاملی اش،اسرائیلی ضد و یهودي ضد مواضع و پاسداران سپاه ایران،

 گفت باید .بگیرند را باال دست جامعه و سیاست در گرایانراست ،اخیر هايدهه در خصوصهب

 این تداوم با بلکه داشت، نخواهد همراه به ما براي را خوبی يآینده تنهانه موجود وضع متداو

 میان این در سفانهمتأ .شد خواهد دورتر فلسطین و اسرائیل میان صلح برقراري امکان وضعیت

 تندرو هايجریان يطلبانهجنگ هايسیاست قربانی که هستند طرف دو گناهبی مردم تنها

 .شوندمی خاورمیانه در و خود شورک در حاکم

 درمورد زیادي االتسؤ هایمکالس در که کردم آغاز زمانی را کتاب این نگارش کار

 شناخت براي تا خواستندمی من از همواره آنها شد. مطرح شاگردانم از بسیاري توسط اسرائیل

 منتوانست کردم جستجو اینترنت در هرچه من سفانهمتأ .کنم معرفی آنها به منبعی اسرائیل، بهتر

 صادق دکتر قلم به اسرائیل تولد کتاب ؛مورد یک از غیر کنم، پیدا فارسی زبان به خوبی منابع

 پرداخته اسرائیل کشور تشکیل تاریخی بخش به تنها خود کتاب در زیباکالم دکتر البته .زیباکالم

 باقی .است نداشته اياشاره اسرائیل کشور امروز اقتصادي و اجتماعی سیاسی، شرایط به و

 بسا چه و طرفهیک صورتهب که ندبود اسرائیلی ضد و یهودي ضد هايکتاب ،موجود هايکتاب

 .ندبود همراه تاریخ تحریف با

 در شود،می مینتأ پاسداران سپاه توسط اشبودجه که فارس خبرگزاري مثال براي

 هاکتاب این تمامی .کنند طالعهم را کتاب 13 که کرده پیشنهاد خود هايمخاطب به باره این

 نویسندگان چه و اروپایی نویسندگان چه( یهودي ضد نویسندگان قلم به که هستند هاییکتاب

 خبري سایتوب از شده کپی خوانیدمی متن این ذیل در آنچه ند.اشده نوشته ،)ایرانی یا و عرب

 .امداده قرار پاورقی در نیز را خبر منبع که است فارس

 

 

 :از عبارتند کتب این
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 فرهنگی مطالعات مجموعه رکنی/ محمدباقر /غرب تمدن و یهودي اخالق .1

 اما است، صهیون به عالقه و گرایش صهیونیسم اللفظیتحت معناي

 ياندیشه و ایدئولوژي یک بیشتر میالدي 19 قرن اواخر از واژه این

 اعتقاد که است شده تحریف یهودیت هايآموزه بر مبتنی افراطی سیاسی

 اصول از غیریهود اقوام بر جانبههمه تسلط و یهود قوم نژادي برتري به

 از برخی و یهود دینی منابع معرفی ضمن نویسنده، .است آن ياولیه

 مبانی و مدرن غرب تمدن گیريشکل يتاریخچه قوم، این هايویژگی

 .زدپردامی گیرينتیجه به پایان در و دهدمی شرح را مدرنیسم نمادهاي

 و مطالعات يسسهمؤ پور/تقی محمدتقی /اسرائیل پیرامونی استراتژي .2

 سیاسی هايپژوهش

 يمنطقه در اسرائیل جاسوسی و اطالعاتی تکاپوي و تالش

 حائز قدري به آفریقا و آسیا يقاره عبارتی به و خاورمیانه استراتژیک

 و حلیلت به حاضر کتاب .دارد دقیق بازبینی یک به نیاز که است اهمیت

 اسرائیل استراتژي و پرداخته صهیونیستی رژیم هايعملیات اسرار تشریح

 تاریخی سرزمین در اسرائیل دولت ایجاد همان که است کرده تبیین را

 .است جهان تمامی بر سیطره و فرات تا نیل

 موعود /نژادفرج محمدحسین /سینما در صهیونیستی هاياسطوره .3

 هاتمدن به فرهنگی تهاجم براي انیجه صهیونیست هايحربه از یکی

 کوشیده کتاب این در .باشدمی سینما، يحوزه باالخص هنر، از استفاده

 سینماي که هاییافسانه و هااسطوره تریناساسی از برخی است شده
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 خصوصیات از یکی .شود آورده دارد را هاآن ترویج در سعی صهیونیستی

 سیر و جهان تاریخ روند از دجدی تعریفی يارائه کتاب این متمایز

 مقاالت عمدتاً کتاب این مطالب .است تاریخ طول در اساطیر گیريشکل

 و هنر رواق« ينشریه در که هستند »صهیونیستی هاياسطوره«

 اضافه هاآن به بیشتري هايتحلیل نویسنده و اندشده منتشر »اندیشه

 .است دهکر منتشر کتاب قالب در را هاآن و کرده

 آستان /شیخی حمیدرضا نویهض، عجاج /یهود رهبران هايوتکلپر .4

 رضوي قدس

 ریاست به کنفرانسی سوئیس بال شهر در میالدي 1897 سال در

 در قوانینی و هاپروتکل ،آن طی و شد برگزار )صهیونیسم گذارپایه( لهرتس

 آن به روس تزار مخفی پلیس .رسید تصویب به جهان حاکمیت مورد

 بعدها .آورد دست به هاآن از اوراقی و اسناد توانست و آورد هجوم کنفرانس

 عبري زبان از روسی ينویسنده یک توسط ،1905 سال در ها،پروتکل این

 نگارروزنامه یک توسط هاپروتکل این 1917 سال در .شد ترجمه روسی به

 ينقشه يدهندهنشان هاپروتکل این مفاد .شد ترجمه زبان این به انگلیسی

 به .پرورانندمی سر در جهان بر تسلط براي یهود رهبران که است ومیش

 در سرمایه انحصار موجب که راهبردهایی به هاپروتکل این در نمونه، عنوان

 کتاب از است تلخیصی کتاب این البته .است شده اشاره شود یهودیان دست

 .یهود هايپروتکل اصلی

 قلم و لوح يسسهمؤ /یخیتار شناسیدشمن در پژوهشی /انحراف تبار .5

 طائب مهدي
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 یک به ابتدا ما ،اعتقادات و اسالم به مستمر حمالت از مصونیت براي

 را آن عملی راهبردهاي و دشمن که نحوي به نیازمندیم، شناسیدشمن

-دشمن موضوع با است تحقیقی جذاب العادهفوق کتاب این .بشناسیم

 و نقش به پژوهشی يمجموعه یک در و یهودشناسی محوریت با شناسی

 که کتاب، این .پردازدمی غیریهود به زدن ضربه براي یهود هايفعالیت

 از تاریخی شناسیدشمن به است، انحراف تبار يمجموعه اول جلد

 اندعبارت کتاب مهم هايسرفصل .دارد اختصاص نبوت ختم تا آفرینش

 حاکمیت عصر ،اسرائیلبنی سازمان نخستین اسرائیل،بنی تاریخ آغاز :از

 بعثت، عصر و یهود پیامبران، کشتن اسرائیل،بنی انحطاط موسی،

 ...و اهللارسول شهادت قدس، تا مدینه از یهود، تاریخی تروریسم

 معارف نشر /میرلوحی سیدهاشم /صهیوناکراسی و وسرائیلی .6

 اسناد، ارائه با هاآمریکایی از بعضی« :نویسدمی کتاب این مؤلف

 جهودان چنگال آمریکا که دارندمی اظهار متقن دالیل و مدارك

 حکومت و ساالريمردم یا و( دمکراسی حقیقت در و است صهیونیست

 زایناکراسی بلکه نیست، حاکم آمریکا در )مردم بر مردم

 آمریکا و است حاکم مردم بر صهیونیسم سلطۀ یعنی ،)ساالريصهیون(

 نباید را آمریکا که ندگویمی لذا .باشدمی صهیونیست جهودان يسیطره

 اسرائیل يمتحده ایاالت را آن باید بلکه خواند، آمریکا يمتحده ایاالت

 مطالبی نیز و حقایق این از بخشی به کتاب این .نامید )یوسرائیل(

 اسرائیلی آمریکایی، منابع از راستا این در و پرداخته موضوع این پیرامون

 ».است کرده استفاده انگلیسی و

 عبداهللا )/ایران و بریتانیا استعمار( پارسی و یهودي انزرساالر .7

 سیاسی هايپژوهش و مطالعات يسسهمؤ /شهبازي
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 پیوند به ابتدا مجلد این در« :داردمی اذعان کتاب از بخشی در مؤلف

 و پردازممی عثمانی با غرب استعماري هايکانون و یهودي زرساالري

 از و شد نهاده ایران تاریخی تسرنوش بر طریق این از که بزرگی تأثیر

 نام به گرایینظامی ماجراجوي ظهور به میالدي جدهمه يسده در جمله

 ساختار براي آن مخرب پیامدهاي تمامی با انجامید افشار نادرشاه

 تاریخی جایگاه به بعد بخش در .ایران فرهنگی و سیاسی و اجتماعی

 و امپرداخته جهان رمعاص تاریخ در عطفی ينقطه عنوان به کریمه جنگ

 سرانجام که ناپذیرچاره انحطاطی روسیه؛ پسین انحطاط در آن پیامدهاي

 نقش به حاضر کتاب سوم بخش .انجامید بلشویکی انقالب به

 سیاسی نظام فروپاشی در لندن الیگارشی و معاصر مالی آریستوکراسی

 ».دارد اختصاص اروپا سنتی

 و مطالعات يسسهمؤ /یرانا در صهیونیستی و یهودي هايسازمان .8

 سیاسی هايپژوهش

 .است پهلوي زمان ایران تاریخ طول در هاصهیونیست فعالیت اوج

 و هاانجمن و هاسازمان ایجاد شامل ایران در هاصهیونیست هايفعالیت

 اقتصادي کارهاي و فرهنگی بسترسازي راستاي در یهودي هايدسته

 هايدسته و هاانجمن ها،سازمان يهدربار صرفاً که مجموعه، این .شودمی

 به عمدتاً است، یافته نگارش پهلوي يدوره صهیونیستی و یهودي

 هافعالیت ها،برنامه با صهیونیستی محافل و مجامع همگرایی و همکاري

 فلسطین به یهود انتقال موضوع حول ویژهبه ایران، در هاآن اهداف و

 اثر این .دارد اشاره صهیونیستی، رژیم براي اعانه آوريجمع و اشغالی

 و اسناد محور حول رویدادها، يدرباره داوريپیش گونه هر بدون

 يدوره در )ساواك( »کشور امنیت و اطالعات سازمان« هايگزارش

 .است شده تدوین و تحقیق پهلوي
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 /نوريشیخ محمدامیر /غرب معاصر نگاريتاریخ نقد و صهیونیسم .9

 اسالمی هاندیش و فرهنگ پژوهشگاه

 تخریب ترور، تجاوز، قتل، متبادر هاذهن صهیونیست يواژه با همیشه

 حرکت .هاستصهیونیست جنایات يدهندهنشان که شودمی ویرانگري و

 سپس و شد گذاشته بنیان دسیسه و توطئه براساس آغاز در صهیونیستی

 جامسران و گرفت شکل امپریالیستی هايقدرت به کااتّ و فریب و حیله با

 به را اسرائیل صهیونیستی دولت توانست جنایت اعمال و زور به توسل با

 رسیدن قدرت به بودند تالش در همیشه غربی نگارانتاریخ .آورد وجود

 با کتاب این نویسنده لذا .کنند توجیه را اسرائیل قالب در صهیونیسم

 حفظ رب صهیونیسم از دفاع در اروپا معاصر نویسیتاریخ« اینکه فرضپیش

 و نقد را نگاريتاریخ روش این »باشدمی مبتنی استعمارگران منافع

 .کندمی تحلیل

 مرکز /سعیدى جعفر يترجمه /نیحیی هارو لفمؤ /فراماسونري مبانى .10

 اسالمی انقالب اسناد

 تاریخی روابط تا است برآمده درصدد ترکیه علمی تحقیقات گروه

 هاينمونه و دهد قرار بررسی وردم مختلف ابعاد از را یهود و فراماسونري

 دینی متون از استفاده با گروه، این .دهد نشان ترکیه کشور در را آن بارز

 ها،فراماسون و هاصهیونیست به مربوط توجه قابل مدارك و اسناد و یهود

 تشکیالت فلسفی، مبانی در را فراوانی تمایالت و تشابهات ها،همسانی

 معانی با( مقدس ابزارهاي و اشکال ها،رنگ ،عالئم سنن، و آداب سامانی،

 سیاسی تحوالت در عمل و رویه وحدت و تورات به خوردن سوگند ،)رمزي

 هاينمونه توانمی که دهدمی قرار خوانندگان فراروي اسالمی کشورهاي

 .دانست محتمل کامالً ایران جمله از اسالمی کشورهاي سایر در را آن
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 اسالمی انقالب اسناد مرکز /بیرج محمد /مسیحی صهیونیسم  .11

 شمار به سیاست در نو ايپدیده مسیحی صهیونیسم هرچند

 صهیونیسم پیدایش گروهی .دارد نیز تاریخ در هاییریشه ولی رود،می

 بیستم قرن آغاز با .دانندمی زمانهم پروتستانیسم وقوع با را مسیحی

 مؤثري نقش و گردید مبدل تعریف قابل جریانی به مسیحی صهیونیسم

 این .گرفت عهده بر متحده ایاالت اجتماعیـسیاسی مناسبات در را

 نظامی توان ارتقاي و نظامی يبودجه افزایش با کرد تالش جریان

 دست در با گروه این .کند دفاع خودش از آمریکا يمتحده ایاالت

 پیروزي صدد در عمومی تفکرات به دهیجهت و تبلیغات گرفتن

 اسالمی و کمونیستی کشورهاي با مقابله و کارافظهمح کاندیداهاي

 و سابقه واکاوي ضمن است، شده تالش تحقیق این در .است برآمده

 جریان و گروه این جایگاه به صهیونیست، مسیحیان تاریخی هايریشه

 به نهایت در و شود اشاره آمریکا خارجی و داخلی سیاست يصحنه در

 پرداخته آمریکا در مسیحی ونیسمصهی هايسازمان و مؤسسات معرفی

 .شود

 موعود نشر /کنعان جورجی /هااسطوره میراث  .12

 و اعتقادات بطن در صهیونیسم نفوذ مسیحیت تحریفات از یکی

 شدن یهودي نفوذ این اثرات از یکی .است گريمسیحی هاياندیشه

 در یهودي اخالقی و اعتقادي هايآموزه گسترش و آمریکا حاکمیت

 آثار و اقوال استناد به نویسنده، .است غربی مسیحیان عمالا و نظریات

 روح و جان در یهود آیین افکار و اندیشه گسترش ينحوه از متقن،

 گوید؛می سخن آمریکا و اروپا در مسیحی گراییاصول رشد و مسیحیان

 در گرااصول هايجنبش گیريشکل و ظهور هايزمینه که جریانی
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 یک تولد و آورد فراهم را میالدي مبیست يسده آخر هايسال

 مسیحیت روند .شد سبب را کنونی شرایط در اثرگذار ایدئولوژي

 عوامل جدید، دنیاي در و تاریخ گذر در شدهصهیونیست و شدهیهودي

 و گراییاصول رشد گرایان،اصول مشترك استراتژیک و ایدئولوژیک

 .روندمی رشما به کتاب مباحث جمله از گراییاصول امپریالیسم

 موعود نشر /الرشاد یوسف /مسیحیت در مخفی یهودیان آفرینینقش  .13

 در صهیونیسم نفوذ جهان سیاسی رویدادهاي مؤثرترین از یکی

 شناساندن هدف با را آن اثرات و نفوذ این حاضر کتاب .است مسیحیت

 .است کرده تشریح و تبیین مسیحی صهیونیسم و نمامسیحی یهودیان

 میان در »مخفی یهودیان« نفوذ ينحوه کتاب نای ينویسنده

 شرح را حاضر عصر تا آیین این تولد ياولیه هايسال از مسیحیان

 یهود فیلسوفان چگونه که دکن تشریح کوشدمی همچنین وي .دهدمی

 عقاید و افکار خویش فلسفی آراي و نظریات از استفاده با اندتوانسته

 هايسیاست بر حتی وسیله این هب و دهند تغییر را مسیحیت دیانت

 :از اندعبارت کتاب در مندرج مباحث عناوین .بگذارند تأثیر نیز جهانی

 مخفی یهودیان نقش مسیحی، دیانت تحریف در یاشائول پولس نقش

 )هامارانوس( اندلس در مخفی یهودیان کاتولیک، کلیساي تحریف در

 1 .نیپروتستا کلیساي در هاآن آثار و مخفی یهودیان و

                                                 
 
 
1    http://fna.ir/b42    
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 آموزش فدرال مرکز از مطمئن و طرفبی منابع يتهیه با تا کردم تالش بنابراین

 تکمیل را کتاب این تاریخی بخش متحد، ملل سازمان صلح مذاکرات اسناد و آلمان سیاسی

 خود مخاطب براي را واقعیت تمامی خواستممی آنکه براي سیاسی و اقتصادي بخش در .کنم

 و کشور این يخارجه امور وزارت اسرائیل، دولت رسمی سایتوب هب همراجع با دهم، شرح

 زبان من که البته .نوشتم کشور این سیاسی و اقتصادي سیستم با ارتباط در اسرائیل پارلمان

 ساکن یهودي هايایرانی از که گیدانیان یوسف ،عزیزم دوست کمک با اما نیستم، بلد عبري

 شکل مخاطب ذهن در شاید کردممی فکر که را الیؤس هر کردم تالش است، اسرائیل کشور

 کشور مورددر مخاطبانم سؤاالت به کلی، بصورت  شده اگر حتی امیدوارم .دهم پاسخ ،دبگیر

 .باشم داده جواب اسرائیل

 که آنجایی از امّا ،بپردازم وقایع شرح به خالصه بسیار صورتهب کردم سعی هرچند

 که نبود مقدور برایم واقعاً بود، آن گیريشکل هايریشه و اسرائیل کشور کتاب اصلی موضوع

 بنویسم. این از کمتر

 

 

 آزادي و صلح از پر ايخاورمیانه امید به و احترام با

 ابري احسان
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 فصل اول: از ابراهیم پیامبر تا 1948



 

 

 

 اسرائیل تا کنعان از

 از بخشی هامروز ما که یسرزمین در یکجانشینی زندگی شروع تاریخ شناسانباستان

 میالد از پیش سال هزار دو حدود به ،دانیممی فلسطین را آن دیگر بخش و اسرائیل را آن

 ايساله 75 پیرمرد آنکه از پیش تا اما .دهندمی نسبت ،پیش سال هزار چهار حدود یعنی ،مسیح

 با همراه ،)است عراق از بخشی که امروزي فرات تا دجله رود میان جایی( اور سرزمین از

 سال هزار دو حدود __ شدند خوانده اسرائیلبنی بعدها که__ اشقبیله افراد دیگر و اشخانواده

 زندگی بود، نیامده کنعان سرزمین به ،پیش سال هزار چهار حدود یعنی ،مسیح تولد از پیش

 که بودند رانیدامدا همه آن از پیش قبایل که چرا .نشد آغاز زمین از بخش این در یکجانشینی

 این ورود زمان از اما کردند.می مهاجرت دیگر مکان به مکانی از خود احشام غذاي مینتأ براي

 یا اورشلیم را آن هامروز که کنعان سرزمین از بخشی در یکجانشینی زندگی ساله 75 پیرمرد

 .نبی ابراهیم جز نبود کسی ساله 75 پیرمرد این .شد آغاز نامیم،می المقدسبیت

 این در خاندانش و ابراهیم دهد نشان که این بر مبنی شناسیباستان مدرك تنها

 تایرو به حبرون و اعراب روایت به الخلیل يمنطقه در است غاري کردند،می زندگی سرزمین

 چندین غار آن در که مکلپا نام به امروزي، المقدسبیت یا اورشلیم کیلومتري سی در یهودیان

 .دارد وجود سارا همسرش و نبی هیمابرا به وبمنس قبر

 کنعان به ابراهیم ورود از پس تاریخی هايداستان براساس که ابراهیم، پسر اسحاق

 وجود حبرون یا الخلیل از دیگري بخش در نیز دو این يمقبره که کرد ازدواج ربکا با شد، متولد

 نیز ایشان يمقبره کرد. دواجاز لیه با که شد متولد یعقوب نام به پسري ربکا و اسحاق از .دارد

 واقع در که داشتند پسر دوازده لیه و یعقوب .است موجود حبرون یا الخلیل از دیگري بخش در

 دلیل به که یوسف ،کوچکتر پسر است. شده گرفته ایشان نام از نیز یهودي يطایفه دوازده نام

 سمت به که کاروانی به شد،می واقع تنفر مورد برادرانش طرف از ایشان به پدر شدید يعالقه

 شد. مصر عزیز و کرد پیدا راه مصر دربار به بعد چندي اما شد، فروخته بود حرکت در مصر
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 د.برون مصر به خود نیازهاي مینتأ براي آنجا مردم تا شد عاملی کنعان خشکسالی بعد، هاسال

 .دنکن هجرت مصر به اسرائیلبنی قوم ،آن از پس تا شد سبب نیز مصر دربار در یوسف جایگاه

 زندگی مصر در سال چهارصد اسرائیلبنی که است آن از حاکی تاریخی هايداستان

 به توجه با آنها که ترسید آن از مصر فرعون ها،اسرائیلیبنی جمعیت رشد به بنا اینکه تا کرد،

 رزندانف تمامی تا داد فرمان دلیل همین به کنند. قیام مصر دربار علیه بر شانجمعیت رشد

 موفق ،آورد دنیا به پسري زمان همان در که اسرائیلبنی از زنی بزنند. گردن را اسرائیلبنی ذکور

 ایشان براي کودك از نگهداري دیگر اینکه بر بنا ماه سه از پس اما شد، پسرش کردن پنهان به

 از سرنوشت دست که شاید رد،سپ نیل رود آب به و گذاشت سبدي در را کودك نبود، ممکن

 فرعون دختر ايگفته به و فرعون همسر ايگفته به ،روزگار قضاي از .کند محافظت وي کودك

 دربار به خود با را کودك یابد.می را کودك حامل سبد که بود استحمام حال در نیل آب در

 هدد اجازه تا کندمی تقاضا فرعون از بود، هااسرائیلیبنی از کودك اینکه به توجه با و ردبَمی

 »آب از شده گرفته« معنی به موسی نامند.می موسی را کودك این .کند نگهداري کودك از وي

  1  .است

 اسرائیلبنی بر هامصري طرف از که ظلمی و شد بزرگ موسی وقتی بعد هاسال

 کنعان به مصر از اشخانواده با دهد اجازه وي به تا کرد تقاضا فرعون از کرد، مشاهده را رفتمی

 مخالفت وي يخواسته با بدهد، دست از را خود هايرعیت خواستنمی که فرعون اما کنند، کوچ

 فرعون کشاند، مرگ کام به مصر در را بسیاري ویروسی بیماري یک که زمانی حال، این با کرد.

 2 .شوند خارج مصر از هااسرائیلیبنی همراه به موسی تا کرد موافقت

                                                 
 
 

 و موسی با ارتباط در مختلف، منابع به اشاره با فروید زیگموند ،یکتاپرستی و موسی کتاب اول بخش در البته   1

 من که آنجا از اما دهد،می ارائه را توجهیقابل توضیحات دیگر هايجنبه از یهودي مذهب حتی و ایشان نام يریشه

 از بنابراین هستم، اسرائیل کشور با ارتباط در روشنگري نخواها بلکه مذهب، یابیریشه دنبال به نه بحث این در

 کتاب حتماً کنممی پیشنهاد مندعالقه خوانندگان به اما کردم، خودداري اینجا در کتاب این ارزشمند مطالب آوردن

  .کنند مطالعه را فروید زیگموند یکتاپرستی و موسی

  .است شده نقل دیگري شکل به قرآن و تورات جمله زا مذهبی، کتُب در مصر از اسرائیلبنی مهاجرت بخش   2
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 از پس و رفت کوهی به نیاز و راز و عبادت براي موسی مصر، از مکان نقل از پس

 خود قوم سمت به بود خداوند طرف از فرامینی وي يگفته به که فرمان 10 همراه به روز چهل

  .بازگشت

 بر که بودند قوانینی اولین واقع در هستند، مشهور »فرمان 10« به که فرامین این

-بنی قوم همراه به )موسی جانشین( اشواج موسی، مرگ از پس .شدند حاکم اسرائیلبنی قوم

 از پس اینکه تا .دادند ادامه )کنعان( موعود سرزمین به رسیدن براي خود مسیر به اسرائیل

 به کنعان سرزمین از قسمتی در کدام هر و شدند تقسیم قبیله دوازده به ،کنعان به رسیدن

 هر و بود  1 شیخونیت نظام رتصوهب هااسرائیلیبنی حکومت نوع ابتدا در .پرداختند زندگی

 انتخاب قبیله افراد توسط که بودند سفیدانیریش نیز داورها .داشت داور یک خود براي قبیله

 .شدندمی

 پیامبران از یکی که ودداو نام به فردي ،مسیح میالد از پیش سال هزار حدود اما

 آن بودن چندپاره دلیل به اسرائیلبنی قوم نابودي از جلوگیري براي شود،می محسوب الهی

 حکومت یک و دآورَ جمع هم گرد را اسرائیلبنی يگانهازدهود قبایل تمامی تا گرفت تصمیم

 آن یهودیان و گذاشت اورشلیم در را هااسرائیلیبنی معبد بناي سنگ داوود .کند ایجاد مرکزي

 .دانندمی امروز به تا خود گاهقبله را معبد

 در ،سلیمان از پس اما .رسید اسرائیلبنی سلطنت به انسلیم پسرش داوود، از پس

 در اسرائیلبنی از قبیله 10 .شدند جدا یکدیگر از مجدداً اسرائیلبنی لیقبا ،رهوبا سلطنت زمان

 دو و گذاشتند اسرائیل را خود سرزمین نام و پرداختند زندگی به کنعان سرزمین شمال بخش

 یهودیه را خود سرزمین نام کردند،می زندگی نکنعا جنوب در که یهودي دیگر يقبیله

 .گذاشتند

 کرده حمله اسرائیل به تا شدند موفق هاآشوري ،مسیح میالد از قبل 722 سال در

 .کنند تبعید النهرینبین به را شنساکنا ،آنجا تصرف از پس و

                                                 
 
 

  فئودالی نظام به شبیه نظامی    1
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 هحمل یهودیه به بابل امپراتوري پادشاه النصربخت نیز، میالد از پیش 586 سال در

 و برسد پایان به هااسرائیلیبنی کشورداري يتجربه اولین سانبدین تا کرد، فتح را آنجا و کرد

 .شوند پخش ینچ به تا حتی و امروزي افغانستان ایران، ل،بابِ در اسرائیلبنی قوم

 به سپاهش همراه به ایران پادشاه کوروش میالد، از پیش 538 سال در بعد کمی اما

 از بسیاري تا بازگرداند، یهودیان به مجدداً را یهودیه ها،بابلی شکست از پس و برد یورش بابل

 يحمله زمان در که یهودیان معبد .کنند آغاز را خود زندگی سرزمین این در مجدداً یهودیان

 به یونان امپراتوري که 322 سال تا یهودیان و شد بازسازي مجدداً بود، شده نابود النصربخت

-می زندگی ایران حکومت نظر زیر گرفت، دست در را سرزمین این کنترل و ردک حمله آنجا

 .کردند

 يعالقه اما نکرد، ایجاد خللی یهودیان براي ابتدا در یهودیه به اسکندر يحمله

 برابر در یهودیان مقاومت و یونانی تمدن و فرهنگ به اقوام دیگر کردن زهنیهل به یونانیان

 شکستن براي آنتیوکوسی زمان در تا شد عاملی هایونانی مذهب و فرهنگ در شدن استحاله

 اجازه دیگر یهودیان آنکه جمله از .شود تصویب آنها علیه سختی قوانین یهودیان، مقاومت

 را خود سنتی پوشش از استفاده ياجازه یهودي مردان کنند؛ تعطیل را شنبه روزهاي نداشتند

 در و یونانی خدایان هايمجسمه اورشلیم معبد در ؛شد ممنوع ذکور کودکان يختنه نداشتند؛

 تا شد عاملی امر همین که ،شد نصب زنان و مردان يبرهنه هايمجسمه اورشلیم شهر سراسر

 حسیدي جنبش نام به را جنبشی خود قومی و مذهبی هايارزش حفظ براي یهودیان

 یهودیان پیروزي با که گرفت در هایونانی و یهودیان میان جنگی ،شکلبدین .کنند سازماندهی

 خود قومی و مذهبی هايارزش حفظ براي تنها جنگ این در یهودیان که آنجا از .یافت خاتمه

 .گذاشت نام تاریخ مذهبی جنگ اولین را آن توانمی ،دیگري چیز براي نه و زدند نبرد به دست

 یهودیان ،یهودیان توسط مسیح میالد از قبل 142 سال به هایونانی شکست از پس

 مناطقی هارومی که میالد از پیش 63 سال تا و دهند تشکیل را خود مستقل کشور توانستند

 جریان یهودیان براي یهودیه کشور در زندگی کردند فتح را امروز آفریقاي شمال و خاورمیانه از

 .داشت
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 از پس و آورددر خود يمحاصره به را اورشلیم ،میالد از پیش 65 سال در روم ارتش

 کشتار یک از پس شکلبدین و کرد حمله شهر از بخشی به شنبه روز یک در ،محاصره سال دو

 و شدند ویران یهودیان معابد از بسیاري آن از پس گرفت. دست به را شهر این کنترل ،عظیم

 عنوان به تا شدند گرفته اسارت به هارومی توسط نیز زیادي يهعد و متواري یهودیان از بسیاري

 1 .شوند فرستاده اروپا به هبرد

 و دامداري و کشاورزي خدمات براي اروپا، در شدن گرفته اسارت به از پس یهودیان

 افرادي بودند یهودیان میان در اما .گرفتندمی قرار استفاده مورد  2 هارومی تفریح براي همچنین

 حسدیم از ايدسته شوایانپی و دوترش به توانمی آنها جمله از باشند، نیز باال سواد داراي که

 کردن سرنگون براي عامالنی نیز هاهمین .کرد اشاره شدندمی خوانده مسیحیون نام هب که یهود

 جدیداً  که پیشوایی و یهودیت يبارهدر خود هايدانسته تبلیغ با آنها .بودند روم يدرنده عقاب

 .کردند آشنا مسیحیت و یهودیت مذهب با را هارومی بود، کرده ظهور مسیح نام به اورشلیم در

 قوانینی ،مسیح میالد از پس 135 سال در تا شد عاملی روم، برابر در یهودیان مقاومت

 .باشند نداشته را اورشلیم به سفر حتی و زندگی حق دیگر یهودیان هاآن براساس تا شود وضع

 تغییر فلسطین به را یهودیه نام همچنین شد. بنا آنجا در ژوپیتر معبد و تخریب یهودیان معبد

                                                 
 
 

 دو یهودیان، شدن گرفته بردگی به سال و جنگ درگرفتن چگونگی و روم يحمله با ارتباط در البته   1

 و دهدا شرح ایران یهود تاریخ جلديسه کتاب در لوي حبیب دکتر آنکه یکی دارد؛ وجود تاریخی روایت

 هاياستدالل آنکه به توجه با اما است. نوشته اسرائیل تولد کتاب در زیباکالم صادق دکتر آنکه یکی

 براي و پرداختم روایت آن شرح به تنها رسید،می نظر به ترقوي بنده نظر از لوي حبیب دکتر تاریخی

 ترتیب، هر به .کردم اريخودد زیباکالم صادق دکتر روایت شرح از کتاب متن شدن طوالنی از جلوگیري

 تولد( ایشان کتاب به زیباکالم، دکتر توسط ماجرا این تاریخی شرح به تمایل صورت در تواندمی خواننده

  .کند مراجعه بعد) به 188 يصفحه از هفتم، فصل اول، جلد اسرائیل،

 يدرنده حیوانات با مبارزه به وادار را خود اسیران که بود این هارومی سرگرمی تریناصلی از یکی   2

 توانمی آنها ترینمعروف از که است شده ساخته نیز زیادي هايفیلم باب همین در کردند.می وحشی

  کرد. اشاره »گالدیاتور« فیلم به



  __________________________ دانیم؟می چه اسرائیل از     28

 در را یهودیان روم، امپراتوري در یهودیان تماس از جلوگیري براي ،ترتیب همین به .دادند

 .کردند پخش روم امپراتوري مختلف هايبخش

 امپراتور ،میالدي 381 سال در خرهاألب تا شد عاملی مسیحیت رشد حال، این با

 قرن در آن از پس .کند اعالم روم توريامپرا رسمی مذهب عنوان به را مسیحیت تئودوسیوس

 دیگر اما شد، برداشته اورشلیم به یهودیان سفر منع دستور ژولیان فرمان به ،میالدي چهارم

 .نشد داده معبد ساخت ياجازه یهودیان به گاههیچ

 و اسرائیلبنی قوم نجات براي اساساً و بود یهودیان ناجی خود عیسی که آنجا از

 اجازه آنکه براي روم پادشاهی اما بود، شده داده وعده ظهورش تورات در یلاسرائ کشور ساخت

 یهودیان، علیه هاییپردازيداستان با کرد سعی ،دنده امپراتوري در یهودیت فرامین اجراي به

 بودند، شده آورده اروپا به بردگی و کارگري براي که ییهودیان و اروپایی نومسیحیان میان

 .شد آغاز اروپایی مسیحیان میان در یهودستیزي از جدیدي فصل ،صورتینبد .ندازدبی اختالف

 زمان در اسالم سپاه توسط ،میالد از پس 720 سال در سپس فلسطین سرزمین

 یهودیان میان که قراردادي براساس ،پس آن از و شد فتح مسلمین دوم يخلیفه ،رعمَ خالفت

 خالفت در زندگی حق یهودیان __ است عروفم »عمر قوانین« به که__ رسید امضا به عمر با

 .آوردند دست به را اسالمی شهرهاي دیگر و اورشلیم اسالمی

 سمت به ،داده دست از مناطق گیريبازپس براي هارومی میالدي، 1095 سال در

 میان میالدي 1299 تا سال آن از هاییجنگ مجموعه و کردند حمله اسالمی هايسرزمین

  .گرفت در مانانمسل و روم مسیحیان

 چهارده قرن در ،آن از پس آمد.در هامغول اشغال به اورشلیم ،میالدي 1260 از 

 امپراتوري گیريشکل زمان تا و درآوردند خود کنترل به را اورشلیم ،مصریان مجدداً میالدي

 نیعثما حاکمیت نظر زیر فلسطین سرزمین ،امپراتوري این فروپاشی زمان تا آن از بعد و عثمانی

 .گرفت قرار

 رفتن بین از براي عاملی نتوانست میانه عصر اروپاي در زندگی سخت شرایط اما

 آسیایی و آفریقایی کشورهاي به آنها از بسیاري .شود اروپایی یهودیان مذهب و تفکر فرهنگ،
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 یهودي يشیوه به عبادت به خفا در اما شدند مسیحی ظاهر در نیز برخی کردند، مهاجرت

 .ندپرداختمی

 حقوقی نظر از توانست اروپا، در مدرن هايانقالب شروع و روشنگري عصر هرچند

 .باشد اروپا در ستیزيیهودي پایان نتوانست اما کند، برابري ایجاد یهودیان براي

 براي بودند توانسته وسطی قرون اواخر و اواسط در اروپا یهودیان از برخی که آنجا از

 حقوقی شرایط شدن ایجاد به توجه با اروپا مدرن دوران در کنند، مفراه خوبی نسبتاً زندگی خود

 در همچنین و داريمملکت مختلف هايبخش در توانستند مرکزي، اروپاي در خصوصهب برابر

  .شوند دخیل گذاريسرمایه و کارآفرینی بخش

 از فرانسه انقالب از بعد از مرکزي اروپاي یهودیان براي حقوقی نابرابري که هرچند

 این .داشت را خود جایگاه همچنان جامعه گوناگون اقشار میان در ستیزيیهودي اما رفت، بین

 به که روشنفکرانی بودند اما .شدمی دیده جامعه فقیر هايدسته در بیشتر یهودیان از نفرت

 .زدند تازه رنگی ستیزيیهودي تفکرات يبازمانده

 شد. انجام آلمان ورتزبورگ شهر در یهودي ضد شورش نخستین 1819 سال در

 و اقتصادي مشکالت و بحران گرفت. بر در هم را اروپایی دیگر شهرهاي 1830 سال در سپس

 نابسامان همچنان آنها براي وضعیت که شرقی اروپاي از یهودي میلیون 3 مهاجرت همچنین

 البته دانست. نمدر دوران ستیزيیهودي عوامل تریناصلی از توانمی را مرکزي اروپاي به بود،

 که نکشید طولی اما شد، آغاز اقتصادي بحران و اقتصادي مشکالت با ستیزيیهودي که هرچند

 جریان 1879 سال در که جایی تا .کرد ورود نیز فرهنگی و اجتماعی سیاسی، هايحوزه به

 مللیالبین کنفرانس اولین 1882 سال در و شد اندازيراه آلمان در  1 »سمیتیزمآنتی لینک«

 .شد برگزار آلمان درسن شهر در یهودي ضد

 

 

 

                                                 
 
 

  یهودي ضد چپ جریان  1
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 :نویسدمی کیگان جان دانتاریخ

 کینه آنها در ثروتمند یهودیان انگیختند؛برمی را هاوینی شدید انزجار فقیر یهودیان«

 ».کردندمی ایجاد

-می قرار جامعه خشم مورد یهودیان تمام کرد،می اشتباهی یهودي فردي کجا هر

 یهودیان سر بر مشکالت تمام است، اصلی متهم کسی چه و افتاده اتفاقی چه نبود مهم گرفتند!

 افسر درایفو، دادگاه جریان از گزارش يتهیه براي تا شد مورمأ لهرتس که زمانی .شدمی خراب

 شده متهم دادگاه در نظامی اسرار فروش و کشور به خیانت جرم به که فرانسه ارتش یهودي

 فرانسه به بود کار به مشغول آن در که »فرایدپري نویه« لیبرال چپ يهروزنام طرف از ،بود

 و مردم واقع در .بود یهود يمحاکمه بلکه نبود، درایفو يمحاکمه این نوشت: چنین ،برود

 .دادندمی سر شعار یهودیان علیه بلکه درایفو علیه نه فرانسه هايرسانه

 هايحرف زمان آن آلمان قانون براساس اول، جهانی جنگ شروع زمان در هرچند

 شد، آغاز جنگ هايجبهه در هاآلمان هايشکست که 1915 سال از اما بود، ممنوع یهودي ضد

 و کردند یهودي ضد هايفعالیت به شروع ارتش داخل در و کشور در یهودي ضد جریانات

 .دانستندمی خود هايشکست عامل را یهودیان

 نوین اروپاي در ستیزيیهودي اگر حتی اسرائیل کشور تشکیل يپروسه که هرچند

-یهودي اما گرفت،می شکل داد خواهم شرح بعدي بخش در که دالیلی به بنا بود، شده کنریشه

 تشکیل يایده رشد در آلمان در هانازي رسیدن قدرت به از قبل تا نوین اروپاي در ستیزي

 نیز، هولوکاست يفاجعه و هانازي رسیدن قدرت به از بعد .داشت بسزایی نقش یهود، کشور

 .شد مسجل ،غرب خصوصهب جهانیان براي یهود، کشور تشکیل يالزمه

 

 اسرائیل کشور گیريشکل هايریشه

 کنندگانسیستأ را )ونیهص جنبش بنیانگذار( لهرتس تئودور و هاانگلیسی بسیاري

 اسرائیل کردم، اشاره قبلی بخش آخر پاراگراف در که همانطور اما .دانندمی اسرائیل کشور

 اگر حتی و بود شده کنریشه مدرن اروپاي در سیتزيیهودي اگر حتی شدمی تشکیل



 31     اسرائیل کشور گیريشکل هايریشه _________________

 

 کشور شاید افتاد،نمی اتفاق تاریخی وقایع این اگر که هرچند .افتادنمی اتفاق هولوکاستی

 يدوره در یهودیان براي کشوري شدن تشکیل اما نبود، امروزي ابعاد و شکل این در یهودیان

 .بود ناپذیراجتناب سازيملت-دولت

 داراي آن مردم که زمین يکره مختلف هايبخش در سازي،ملت-دولت عصر در

 از مشترك، وجوه این دادند. تشکیل را کشور یک و شده جمع هم گرد بودند، مشترکی وجوه

 .بود غیره و نژاد مذهب، زبان، جمله

 براي هازمینهپیش تمامی اما نداشتند، ینیسرزم هیچ زمان آن در یهودیان هرچند

 زمان آن در البته که عبري زبان( مشترك زبان جمله، از داشتند. را واحد کشور یک تشکیل

 واقع در که قومیت بود؛ یهودیت که مشترك مذهب ؛)بود مذهبی زبان و نیایش زبان بیشتر

 محسوب نیز فرهنگی هویت یک هبلک مذهب یک تنهانه خود، تاریخی هايریشه دلیل به یهودیت

 .دشمی

 خود از پس دوران در حتی چه و خود زمان شرایط بر چه ،تاریخی يواقعه هر حتماً

 اسرائیل کشور شدن تشکیل روند در نیز 20 و 19 قرن تاریخ شک بدون پس گذارد،می ثیرتأ

 دارید سندي چه که شود ایجاد السؤ این تواندمی خواننده براي اما .است نبوده تأثیربی امروزي

 تشکیل ونیهص جنبش نبود اروپا در ستیزيیهودي اگر حتی کنید اثبات بتوانید آن با که

 دیگري قامت و شکل در حال اسرائیل کشور هم باز افتاد،نمی اتفاق هم هولوکاست و شدنمی

 بستر در اسرائیل کشور شدن تشکیل که کنید ادعا توانیدمی چطور واقع در و شد؟می تشکیل

 است؟ داشته جایگاهی ملت-دولت يزمانه

 امکان دیگر یهودیان سو، این به هارومی يحمله از هرچند گفت توانمی پاسخ در

 در خاورمیانه، در ساکن یهودیان اما نکردند، پیدا فلسطین يمنطقه در را یهودي کشور تشکیل

 __ داشت نام یثرب ،اسالم مبرپیا مهاجرت از پیش که __ مدینه و اصفهان همچون شهرهایی

 در نیز ایران شمال در کنند. فظح را خود قومیت تا کردندمی تالش و داشتند جمعی زندگی

 همچنین .بودند داده تشکیل را کوچکی کشور یهودیان مغول يحمله زمان تا خزر، بخش

 مقدس ابکت در و داشتند اورشلیم به معنوي احساس همواره نیز، اروپا در ساکن یاندیهو

 هاقرن آنها و است شده داده اسرائیل کشور تشکیل و عیسی ظهور به وعده نیز )تورات( یهودیان
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-نیم بود، عثمانی امپراتوري نظر زیر که 19 قرن فلسطین در .اندکرده زندگی امید همین با

 الیانهس هم زیادي یهودیان .گذراندندمی روزگار یهودي هزار وپنجبیست و مسلمان عرب میلیون

 .کردندمی مهاجرت فلسطین به مرگ از پیش برخی حتی و عبادت براي

 سرزمین در یهودیان مجدد گردآوري براي بسیاري هايفعالیت که یهودیانی از یکی

 ید،خوانمی متن این ذیل در آنچه .بود )1885-1784( فیوره مونته موزز سر کرد، فلسطین

 .ستا فیوره مونته خاطرات دفتر از برگزیده

 1839 می 24 جمعه،

 اراضی دهدمی نشان که امکرده گردآوري را اطالعاتی

 مناسب بسیار کشاورزي هايفعالیت براي مجاور مناطق

 که دارد وجود زیتون درخت از هاییباغ اطراف این در .هستند

 مراتع، ها،تاکستان .دارد قدمت سال پانصد از بیش کنممی فکر

 گردو، انجیر، درختان خوشگوار، هايآب و فراوان هايچاه

 چشم به هم عدس و جو گندم، حاصلخیز مزارع توت، بادام،

 انواع توانمی زحمت و مهارت کمترین با واقع در .خورندمی

 .کرد تولید سرزمین این در وفور به را کشاورزي محصوالت

 تنظیم که طرحی موفقیت صورت در که دارم اطمینان

 .شد خواهد سرازیر مقدس سرزمین به تنعم و فراوانی ام،کرده

 پاشا محمدعلی از زمین يسالهپنجاه ياجاره براي باید ابتدا

 بگویم کنم، اجاره را روستا دویست تا یکصد شاید کنم. اقدام

 مبلغ کل و پردازممی بیشتر بهاياجاره درصد بیست تا ده که

 پرداخت اسکندریه در نقد پول صورتبه سال هر را اجاره

 سالهپنجاه ياجاره مدت در باید روستاها و اراضی اما ...کنممی

 معاف محلی، فرمانداران یا پاشا به مالیات هرگونه پرداخت از

 از نقطه هر در تولیدي محصوالت تا شود داده اجازه و باشند
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 ياجاره در موفقیت صورت در .شوند عرضه فروش براي جهان

 بازخواهم انگلیس به وندخدا لطف به مصر، پاشاي از اراضی

 هکرد تأسیس ايویژه شرکت اراضی، کار و کشت براي و گشت

 تشویق فلسطین به بازگشت براي اروپا در را خود برادران و

 ایالتی( ویلز نیوسات به یهودیان از بسیاري امروزه، .دکر خواهم

 در اما کنندمی مهاجرت دیگر کشورهاي و کانادا و )آمریکا در

 روبرو بیشتري موفقیت با مقدس سرزمین به جرتمها صورت

 هايباغ آماده، هايچاه سرزمین این در چون .شد خواهند

 زحمت به که حاصلخیز هايزمین و دایر هايتاکستان و زیتون

 امیدوارم .دنکشمی را آنها انتظار ندارند، نیاز چندانی کار و

 قوم سرزمین به بازگشت به را خود برادران از نفر هزاران بتوانم

 اجراي با آنها که دارم اطمینان .کنم ترغیب اسرائیلبنی

 در بیشتري خاطر رضایت فلسطین در یهود مذهبی مناسک

 .کرد خواهند احساس اروپا در مناسک این اجراي با مقایسه

 
 کشاورزي امر به یهودیان اشتغال يدرباره فیوره مونته اولیه، هاياقدام انجام از پس

 اعضاي 1840 آوریل 30 در .کرد گفتگو انگلیس، وزیرنخست ،پالمرستون با طینفلس در

 هايفعالیت به پرداختن و فلسطین به بازگشت به یهودیان تشویق منظور به که ايکمیته

 مالقات وي با استریت نینگاود در واقع ،پالمرستون کار دفتر در بود شده تشکیل کشاورزي

 استفاده خود نفوذ از تا داد قول و کرد استقبال کمیته این اعضاي زا گرمی به پالمرستون .کردند

 مونته .دارد وا یهودیان اذیت و آزار دادن پایان به را عثمانی حکومت و پاشا محمدعلی تا کند

 اقدامات از فلسطین به سفرش يدرباره پالمرستون سخنان هنگام به جلسه، این در فیوره

 منديهعالق و کرد تجلیل المقدس بیت در انگلیس دولت ينماینده ،یانگ آقاي يدوستانهانسان

 یادآور انگلیس وزیرنخست به فلسطین در کشاورزي هايفعالیت به پرداختن براي را یهودیان

 .شد
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 .بود کرده آغاز فلسطین به را خود سفر دومین 1838 سال در فیوره مونته موزز سر

 مورد و شد اسکندریه وارد ژوئیه 13 در فیوره مونته .دبو پاشا محمدعلی دوست زمان آن در وي

 اسکان خصوص در فیوره مونته طرح به تمام دقت با محمدعلی .گرفت قرار پاشا گرم استقبال

 محمدعلی .آورد عمل به را الزم هايمساعدت تا داد قول و داد فرا گوش فلسطین در یهودیان

 خواهیدمی که را سوریه اراضی از مقدار هر انیدتومی شما« :گفت فیوره مونته به خطاب پاشا

 خواهد خریداري شما براي دارد، قرار عثمانی سلطان قلمرو تحت که زمینی هر و کنید خریداري

 عنوان به مقدس سرزمین روستایی مناطق در خواهیدمی که را کسی هر توانیدمی شما .شد

 انجام دارم توان در آنچه شما شمندارز هايتالش به کمک براي من و کنید منصوب بخشدار

 تأیید را هاوعده این کتباً تا داد دستور خود دارایی وزیر ،بیگ برغاس به سپس وي ».داد خواهم

 .کند

 هشد آغاز مقدس سرزمین یهودیان براي ايتازه دوران که رسیدمی نظر به چنین

 آماده هایشطرح اجراي براي را خود و بازگشت انگلیس به امیدوار قلبی با فیوره مونته .است

 آورده گرد شرق به سفر در که بود وسیعی اطالعات ارزیابی و رسیدگی سرگرم هنوز وي ...کرد

 وي از ناگهان که ریختمی فلسطین در را تازه کشوري ایجاد يشالوده خود ذهن در و بود

 .شود شرق راهی دیگر بار تا شد خواسته

 هدف با و خود ملت قهرمان بلکه جو،مسالمت طلباصالح یک عنوان به نه بار این

 در را خود هايطرح رویی،گشاده با وي .پلید يدسیسه یک برابر در آنان حقانیت از دفاع

 ايبرنامه اجراي براي و گذاشت کنار فلسطین در کشاورزي کارهاي به یهودیان اشتغال يزمینه

 همگان ستایش و تجلیل با انگلیس، به بازگشت در بعد سال بهار وي .کرد جزم را خود عزم تازه

 عقیم ناگوار رویداد یک اثر بر وي، پیروزي اما .گرفت لقب اسرائیلبنی قوم ناجی و شد روبرو

 .شد ناممکن بود کرده آن يتهیه صرف را خود عمر از سال یک وي که طرحی اجراي و ماند

 یفرمانروای زمان در که سرزمین این اعاوض و داد دست از را سوریه بر حاکمیت پاشا، محمدعلی

 به امید و گرفت قرار استانبول هايافندي حاکمیت تحت دیگر بار شدمی بهتر رفتهرفته او

 .رفت میان از اجتماعی اوضاع گرفتن سامان
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 در واقع elIsra hevMik نام با اسرائیلی دانشگاه اولین 1872 سال در آن از پس

 به که را دانشگاه این بناي سنگ شد. سیستأ حولون شهر نزدیکی در امروز، اسرائیل شمال

   1نترا چارز نام هب فرانسوي یهودي فردي ،بود عثمانی امپراتوري در یهودي کشور سیستأ منظور

 .گذاشت

 سرزمین به سالها همین در نیز اطراف کشورهاي دیگر و ایران از یهودیانی همچنین

 در فلسطین در یهودیان شهرسازي اولین که است ذکر شایان بودند. کرده مهاجرت فلسطین

  .شد انجام 1870 سال

 رمیلیارد یهودي دو بود. شده انجام ونیهص جنبش شدن تشکیل از پیش همه اینها

 را زیادي هايزمین 1850 دوم يهیمن در یورهف مونته موزز و روتچیلد ارد هاينام به انگلیسی

 .کردند خریداري سطینفل در مالك اعراب و هاعثمانی از

 آرژانتین در بسیاري هايزمین خرید با دوهرش موریس بارون نیز 1880 يدهه در

 حتی شودمی موفق که بگذارد سرزمین این در را یهودي يکشور تشکیل بناي تا کرد تالش

 .کند منتقل آنجا به ساز و ساخت آغاز براي را یهودي 6000

 نگارش حال در لهرتس که زمانی 1886 در بعدها که بود هااقدام همین به بنا شاید

 ساخت براي اقداماتی ترپیش که راچ کرد، پیشنهاد را منطقه دو این بود، یهود دولت کتاب

 .بود گرفته صورت آن در یهود کشور

 

 ونییهص جنبش اگر حتی گرفت؛نمی شکل اروپا در ستیزيیهودي اگر حتی پس

 در ملت ـ دولت عصر در که یهودیانی بودند نبود، وکاستیهول اگر حتی و شد؛نمی گذاريپایه

 و کوچکتر بسیار شاید کشور این که هرچند .باشند یهودي يکشور شدن ایجاد خواستار جهان

 .بودمی امروز از سروصداتربی و کمتر جمعیت با

                                                 
 
 
1    Charles Netter    
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  تنها نه اسرائیل کشور تشکیل روند تغییر در افتاد اتفاق تاریخ در آنچه شکبی

 و تندتر مواقع بعضی در را آن تشکیل آهنگ و داشته هم زیادي ثیرتأ ،بلکه است دهبون ثیرتأبی

.است کرده نیز کندتر موارد بعضی در

 

 ونیهص جنبش تشکیل

 اروپاي در ستیزيیهودي اولی ؛نبود ثیرتأبی ونیهص جنبش تشکیل در عامل دو 

 در ناسوسیالیستی تفکرات رشد و ااروپ در سازيملت-دولت موج دومی ،شرقی اروپاي و مرکزي

 .قاره این

 این بنیانگذار و یهود دولت کتاب ينویسنده ل،هرتس تئودور به ونیهص جنبش نام

 يزمینه در چه نیز ایشان از قبل کردم اشاره ترپیش که همانطور اما .است هردخو هگر جنبش

 .بود گرفته صورت وديیه کشور یک تشکیل براي هاییتالش نظري، يزمینه در چه و عملی

 شرایط به کمی ونیهص جنبش تشکیل اهداف و عوامل ،دالیل بررسی از پیش است بهتر

 ،بود شده انجام یهودي کشور یک ساخت يزمینه در که هاییتالش همچنین و یهودیان

 .بپردازیم

 مرکزي، اروپاي در یهودیان براي برابر حقوقی شرایط ایجاد و فرانسه انقالب از پس

 شروع مرکزي اروپاي جوامع در آنها براي بهتر شرایط ایجاد منظور به مختلفی فکري هايیانجر

 .کرد تقسیم دسته چهار به توانمی را آنها که کردند فعالیت به

 

 شدن جذب مدافع که افرادي بود، اروپایی يجامعه در شدن جذب رویکرد نخستین

 هنوز اروپایی جوامع گوناگون اقشار میان رد که هرچند :گفتندمی بودند اروپایی جوامع در

 ضد هايجریان استقامت و تالش با و کرد تحمل باید اما دارد، وجود یهودیت و یهود با ضدیت

 بگذارند؛ خود فرزندان بر یهودي نام نباید حتماً که بودند باور این بر افراد این زد. کنار را یهودي

 را یهودیت رسوم و آداب نباید حتماً و ؛بفرستند وديیه مدارس به را خود کودکان نباید حتماً
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 یهودي ضد تفکرات کمکم و شد جذب اروپایی سکوالر جوامع در توانمی شکلبدین .آورند جا هب

 .رفت خواهد بین از یهودیان غیر میان در نیز

 لیبرال چپ، هايگرایش که آنها خصوصهب جوانان، را تفکر نوع این طرفداران بیشتر

 .گرفتمی بر در ،کردندمی دنبال را مرکزي اروپاي جوامع والرسک و

 

 آنها دادند.می تشکیل ترهامسن بیشتر را بخش این .بود تحمل و صبر رویکرد دومین

 اما است، داده تغییر را خود پوشش تنها و نکرده تغییر اروپا در مدرن ستیزيیهودي گفتندمی

 شودنمی دیگر این از غیر و بگذرد نیز ستیزيیهودي وجم این تا است تحمل و صبر حلراه تنها

  .اندیشید دیگري يچاره

 

 یهودي جوانان خصوصهب جوانان، را آنها بیشتر که بودند انقالبیون سوم يدسته

 نه و دانستندمی کار يچاره را خود فرهنگ گذاشتن کنار نه آنها .دادندمی تشکیل اروپا شرق

 هايجریان تمامی علیه و شد همراه مدرنیته موج با باید :گفتندمی بلکه ،را تحمل و صبر

 فرهنگی، اختالفات دلیل به تنها و هستند جامعه افراد میان در تبعیض خواهان که تجاعیرا

 بتوان تا راند عقب را آنها و کرد مبارزه دهند،می قرار مبنا را اقتصادي وضعیت سیاسی، و قومی

 میان در فکري جریان نوع این به تمایالت .کرد ایجاد همگان براي ادآز و برابر مدرن، ايجامعه

 هايفراري و هازندانی شدگان،اعدام اسامی میان در دلیل همین به نبود، کم یهودي جوانان

 زمان در حتی .کنیممی برخورد زیادي یهودیان هاينام به اروپایی هايکشور انقالبی هايجریان

 و داشت باالیی بسیار دست سوسیالیستی انقالبی نگرش نوع این نیز اسرائیل کشور تشکیل

 تحت را اسرائیل کشور سیاسی حتی و اقتصادي شهرسازي، هايسیاست از بسیاري توانست

 .داد خواهم توضیح باره این در بیشتر جلوتر دهد. قرار خود تفکرات ثیرتأ

 

 را ما کشوري وقتی تند:گفمی آنها .بودند اروپا از مهاجرت انمدافع چهارم يدسته

 زیادي مختلف تفکرات ،دسته این میان در کنیم؟ تحمیل آن به را خود باید چرا ،خواهدنمی

 کشور یک تشکیل خواهان نیز برخی بودند، آمریکا به مهاجرت خواهان برخی ؛داشت وجود
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 یهودیان خود توان به توجه با بتوانند تا بودند زمین يهکر از نیافتهتوسعه بخش یک در یهودي

 .بسازند نو از کشوري و کنند آباد را هاقسمت آن

 

 دیزرائیلی بنجامین توسط 1833 سال در باراولین ،یهودیان براي کشوري بحث

 به مجدداً را اورشلیم ناباوري اوج در توانست وي داستان قهرمان ،الروي رمان در .شد مطرح

 این در که نوشت کانینگزي نام هب دیگري انرم 1844 سال در مجدداً وي .ندبازگردا یهودیان

 یسوم رمان در اما د.بو ترپخته مراتب به یهودیان براي کشوري تشکیل يدرباره اشایده رمان

 به ،نوشت یهودیان يچهارهزارساله دوام به تاریخی نگاهی با و تانکرد نام با 1850 سال در که

 ایستادن با و گذاشت خواهند سر پشت را هایسخت تمام نهایت در یهودیان که رسید نتیجه این

 .کرد خواهند زندگی آسایش و رفاه در و داد خواهند تشکیل مستقل کشوري خود پاي روي

-نخست تنها امروز به تا او که است این دیزرائیلی بنجامین يبارهدر جالب ينکته یک

 1 .است بوده انگلستان دولت یهودي وزیر

 در هس موزس ينوشته اورشلیم و روم مشهور رمان به توانمی دیزرائیلی از پس

 هویت و نژاد براي هاتالش از ايمجموعه را تاریخ هس رمان، نای در .کرد اشاره 1862 سال

 که رسید نتیجه این به و داد قرار بررسی مورد را ایتالیایی اییگرملی يایده او .دانستمی ملی

 کشور یک تأسیس پیشنهاد کتابش در او .هستند گراملی یجنبش نیازمند نیز یهودیان

 حل براي روش تنها راه این که داشت اعتقاد و کندمی مطرح را فلسطین در سوسیالیستی

 .است مدرن دنیاي در ستیزيیهودي مشکل

 نیز ،نبود هم یهودي حتی که اينویسنده ،الیوت جرج ينوشته دروندا انیالد رمان

 منظر از ادبی اثر ثرترینمؤ عنوان به بتوان شاید را رمان این شد. منتشر 1876 سال در

 داستانش قهرمان طریق از تویال .برد نام یهودي کشور ساخت براي یهودیان بر ثیرگذاريتأ

                                                 
 
 

  داد. تغییر کاتولیک مسیحی به را خود مذهب سالگی 14 در وي که هرچند   1
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 داشته غایی هدف یک تاریخ طول در یهودیان سرکوب و زجر که ددهمی نشان )دروندا لدانیا(

  .موعود سرزمین به بازگشت از بوده عبارت هم آن و

 با )Emancipation-oAut( خودکار رهایی کتاب در 1882 سال در پینکسر

 را ما جایی هیچ که کندمی اشاره مهم این به ،اروپا سراسر در یهودیان از نفرت از کاملی شرح

 و شوند جمع زمین از قسمتی در یهودیان است بهتر فایده،بی هايتالش جاي پس پذیرند،نمی

 .دهند تشکیل را باشند هایهودي آن ساکن اکثریت که یهودي کشور یک خود براي

 را یهود دولت کتاب لهرتس تئودور که بود آن از پیش همگی هانوشته این تمامی

 .باشد یهودي کشوري ایجاد براي نویهص جنبش تشکیل دنبال به و بنویسد

 مهم اقدام دو کردم، اشاره تریشپ که هم یهودي کشور ایجاد کردن عملی وادي در

 که همانطور اما .گرفت صورت 19 قرن يمیانه در دو هر آرژانتین در یکی و فلسطین در یکی

 به بیشتر زيمرک اروپاي یهودیان خصوصهب یهودیان از توجهیقابل بخش دید، خواهیم بعدتر

 کشور ساخت تفکر حتی و انقالبی رادیکال هايروش با و داشتند تمایل دوم و اول رویکرد

.بودند مخالف یهودي

 

 ونیهص جنبش گرفتن شکل چگونگی

 فرانسه در تنهانه دریفوس آلفرد نام به فرانسه ارتش یهودي افسران از یکی يمحاکمه

 روتئود ،اتریش فرایدپري نویه يروزنامه نهایت در که کرد برپا صدا و سر آنقدر اروپا در بلکه

 از گزارشی تا فرستاد فرانسه به ،زدمی قلم روزنامه این براي زمان آن در که را جوان لهرتس

 .کند تهیه شدادگاه هايحواشی و یهودي افسر این يمحاکمه جریان

 که رسید تیجهن این به نهایت در بود، ماجراها تمامی شاهد نزدیک از که لهرتس

 که هستند یهودیان این واقع در و است یهودیت بلکه دریفوس، آلفرد نه دادگاه این اصلی متهم

 نجات براي لهرتس که بود زمان آن شوند.می محاکمه فرانسه يجامعه در و دادگاه این در

 انتشار .ویسدبن یهود کشور نام با کتابی تا شد آن بر یهودي ضد فشارهاي تمامی از اروپا یهودیان

  .کند جلب خود به را اروپا شرق یهودیان خصوصهب ،یهودیان از برخی توجه توانست کتاب این
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 اروپا در یهودي هايانجمن دیگر کمک با تا گرفت تصمیم لهرتس ،آن از پس

 .بود متفاوت کامالً کرد،می تصور لهرتس آنچه با واقعیت اما کند برگزار را ايکنگره

 سال در کتابش، انتشار از بعد سال دو که شد موفق خرهاألب لسهرت که هرچند

 و دآورَ هم گرد را شرقی اروپاي یهودیان ویژهبه یهودیان از نفر 40 حدود بازل، شهر در 1897

 کتاب نوشتن به محدود تنها شهایفعالیت اما کند، مطرح را یهودي کشور یک ساختن يایده

 ،دوم عبدالحمید سلطان با تا کرد تالش او بلکه نبود، ساالنه کنفرانس برگزاري همچنین و

 کند. دیدار عثمانی سلطان با 1896 ژوئن 18 در شد موفق خرهاألب و کند دیدار ،عثمانی پادشاه

 .کرد همراهی را وي اتریشی نگارروزنامه ،نیولسکی دیدار این در

 استرلینگ، رلی میلیون 150 برابر در تا داد پیشنهاد عثمانی سلطان به لهرتس

 توانمنمی من« :گفت لهرتس به جواب در عبدالحمید اما کند، واگذار یهودیان به را فلسطین

 مردم يهمه مال بلکه نیست، من مال کشور زیرا بفروشم، را کشور خاك از وجب یک حتی

 ».اندآورده دست به را امپراتوري این خود، خون ریختن با ملت .است

 همراه به وام استرلینگ لیره میلیون 20 پرداخت نهادپیش لهرتس ،بعد ماه دو

 خواست عثمانی دولت از آن برابر در و داد را فلسطین در ساکن یهودیان سوي از مالیات پرداخت

 یهودیان به را المللیبین قوانین چهارچوب در خودمختاري همچنین و مهاجرت ياجازه که

 .دکر مخالفت عبدالحمید سلطان هم باز اما دهد،

 از و کرد مالقات ،آلمان در عثمانی سفیر توفیق، احمد با لهرتس 1898 فوریه 4 در

 در یاندیهو حضور« :گفت جواب در او به توفیق احمد اما کند، پادرمیانی تا کرد درخواست وي

 پیدا اسکان عثمانی از دیگر ايمنطقه در توانندمی یهودیان ولی است، دشوار بسیار فلسطین

 »..کنند

 ورود از یهودیان آن براساس که کرد وضع جدیدي قوانین عبدالحمید 1898 سال در

 از ايگسترده هاياعتراض تا شد موجب امر همین .شدندمی منع )المقدسبیت( اورشلیم به

 مورد در عثمانی از انگلستان دولت 1898 آگوست 25 در .بگیرد صورت اروپایی کشورهاي طرف

 این بر عثمانی دولت هم بار این اما خواست، توضیح تانیاییبری یهودیان ورود ممنوعیت
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 از انگلستان کنسول معاون ورود از عثمانی دولت که رسید جایی به کار و کرد کیدتأ ممنوعیت

 .کند جلوگیري المقدسیتب به انطاکیه شهر

 یهودیان ورود از بلکه د،نش المقدسبیت شهر به محدود تنها یهودیان بر گیريسخت

 از و رفت دوم ویلهم دیدار به لهرتس که بود سانبدین .آمد عمل به جلوگیري هم یافا شهر به

 لهرتس 1899 آگوست 13 در .بود فایدهبی نیز امر این که کرد گريمیانجی درخواست وي

 بازل شهر در هاونیستیهص جهانی يکنگره در نامه این .نوشت عبدالحمید انلطس به اينامه

 بود. شده تهیه

 

 است: شرح بدین نامه متن

 

 بر داشتند حضور بازل يکنگره در که هاییونیستیهص

 که است این آنها يوظیفه نخستین که هستند عقیده این

 در را حضرتاعلی عنایت از تقدیر و خویش يصادقانه تعهد

 .نمایند ابراز همایونی آستان به یهودي شهروندان خصوص

 در را خویش يدرمانده برادران اندمایل هاونیستیهص

 امپراتوري اقتدار در و دریابند اروپایی مختلف کشورهاي

 آرزو این در خالصانه آنها باشند. سهیم آن شکوفایی و عثمانی

 و تقدیر از آنها يصادقانه تمایالت این که ندبرمی سر هب

 .نگردد نصیببی بزرگ يخلیفه يحکیمانه ترغیب و تشویق

 نیز لهرتس هاينامه به حتی ماند، باقی تغییر بدون همچنان عبدالحمید موضع اما

 مه 18 روز در ،بعد روز پنج و رفت بولاستان به دیگر بار 1901 مه 13 در لهرتس نداد. جوابی

 بولاستان یهودي خاخام ،لیوي موسی ،لهرتس راراص به البته رفت. عبدالحمید سطان دیدار به

 .کرد همراهی را وي نیز
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 من« :گفت او به کند، جلب را انلطس محبت کردمی تالش دیدار این رد که لهرتس

 جهان یهودیان يکلیه و کندمی خدمت یهود به وي زیرا ،امدهکر سلطان به خدمت وقف را خود

 خدمات ویژههب وي، به خدمتی هرگونه وظیفه انجام براي من ،رو این از اند.ایشان خدمات مدیون

 يتسویه و اقتصادي بحران الحاص جهت در مالی خدمات به لهرتس ».دارم کامل آمادگی بزرگ،

 حمالت جلوي داد وعده همچنین او .کرد اشاره لیره میلیون نیم و یک میزان به معینی وام

 کردمی حمله عثمانی دولت به و شدمی چاپ اروپا در زمان آن در که جوان يترکیه يروزنامه

 ایجاد یهودیان براي پناهگاهی مقدسه اراضی در دهخوامی که تگف نیز انتها در .گرفت خواهد را

 .کند

 شاهنشاهی امن مناطق در شما يطایفه که گمانیم این بر ما« :گفت جواب در سلطان

 همانند شما با دهممی تضمین شما به من کنند.می زندگی امنیت و رفاه و عدالت پرتو در

 هب اعتماد و امنیت در و شود نیکو رفتار امتیازي و تفاوتی گونههیچ بدون ما، شهروندان تمامی

 آن از ما که است شده ايعادالنه غیر رفتار شما با اینکه یا و دارید؟ شکایتی شما آیا د،ببری سر

 »هستیم؟ خبربی

 يسایه فضل به !خدا بر پناه !ما سرور« :داد پاسخ انلطس به لیوي موسی خاخام

 خواهان ،مترحّ سر از فقط ما نداریم. شکایتی هرگز و کنیممی یزندگ رفاه کمال در ما ،ملوکانه

 تا شوند کشوري داراي ملوکانه عنایت لّظِ در زمین، روي بر ما درهدرب و پراکنده قوم که آنیم

 ».کنند دعا ما بزرگوار سرور عمر طول براي و دهند انجام را خود دینی فرائض آنجا در بتوانند

 انجام شما قوم حق در تاکنون آنچه از بیشتر ندارد کانام« :گفت جواب در سلطان

 مندبهره دیگر هموطنان ماننده ما کشور هاينعمت و رفاه تمامی از شما دهیم. صورت ایمداده

 شدید، متحمل دنیا کنار و گوشه در که را هاییشکنجه و نگرانیدل شما کنممی گمان شوید.می

 اجرا به هموطنان يهمه براي مساوات و عدالت دارم وستد .ایدبرده یاد از من ملت آغوش در

 ».کنم قبول توانمنمی را فلسطین در یهودي دولت ایجاد اما درآید،

 دیدار این در اما کرد، سفر بولاستان به 1902 فوریه 12 در چهارم بار براي لهرتس

 معلوم جلسه این رد .کرد دیدار بیک عزت و بیک ابراهیم با و نشد سلطان با مالقات به موفق

 معنی به اقدام این اما است، گرفته یهودي هايافصرّ از را هاییوام عثمانی حکومت که شد
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 :گفت لهرتس به بیک ابراهیم .شدنمی محسوب فلسطین در یهودي دولتی ایجاد قبول

 یتملّ از و درآیند عثمانی قوانین تحت که شد خواهند وارد اراضی این به یهودیان درصورتی«

 مناطق که است دولت این و درآیند عثمانی شهروندان سلک به و شوند خارج خود پیشین

 ».کرد خواهد مشخص فلسطین جز هب صغیر آسیاي و عراق در را یهودیان سکونت

 مرداندولت دیدار به بود، شده سرخورده عثمانی در تالش از دیگر که لهرتس

 وي طرف از داشت، انگلستان مستعمرات وزیر ،چمبرلین با که مالقاتی در وي .رفت انگلستان

 ،بود انگلستان عمراتتمس از زمان آن در که را اوگاندا آن، مبناي بر که کرد دریافت پیشنهادي

 .کنند انتخاب یهودیان براي کشوري عنوان به

 به کنگره سال، همان یهودي يکنگره در لهرتس توسط پیشنهاد این طرح از پس

 به بازگشت ما ينظریه اساس گفتندمی نمخالفا شد. تقسیم الفمخ و موافق يدسته دو

 داشت ادامه همچنان بحث این نیز 1904 يکنگره در دیگر. يکشور نه ،است موعود سرزمین

 بحث کنگره، این در شد. برگزار او غیاب در 1905 يکنگره سال، همان در لهرتس مرگ با و

 فلسطین در یهود کشور تشکیل پیگیري يوظیفه و شد در کالً اوگاندا در یهود کشور تشکیل

 .گرفت قرار کار دستور در

 

 ونیهص جنبش با هامخالفت

 برگزاري به تمایل وي ابتدا نوشت، را یهود يکنگره برگزاري طرح لهرتس که زمانی

 انجمن با وي سپس کرد. مخالفت برلین یهودیان انجمن اما داشت، را برلین در کنفرانس این

 موفق لهرتس نهایت در و نکردند همکاري وي با نیز آنها اما شد، مذاکره وارد مونیخ یهودیان

 .کند برگزار را کنفرانس این سوئیس بازل در تا شد

 از افرادي شد،می برگزار سالیانه صورتهب که کنگره چند برگزاري از بعد هرچند

 هاونیستیهص به کممک و کشیده دست ونیهص جنبش و لهرتس با مخالفت از مرکزي اروپاي

 اروپاي ساکن یهودیان میان در هاونیستیهص نفوذ گفت توانمی ترتیب هر به اما پیوستند،

 و کنگره مطلق اکثریت و پیوستند آن به معدودي افراد تنها و نداشت ثیريتأ هیچ مرکزي

.دادندمی تشکیل اروپا شرق یهودیان را ونیهص جنبش اعضاي
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 بالفور ياعالمیه

 هايبخش کنترل و خورد شکست اول جهانی جنگ در عثمانی وريامپرات آنکه زا پس

 يجهرخا امور زیرو( بالفور افتاد، فرانسه و بریتانیا حکومت دست به صغیر آسیاي از وسیعی

 کرد. موافقت ،فلسطین در یهودي کشور ایجاد طرفداران و هاونیستیهص درخواست با )بریتانیا

 حکومت به )بریتانیا عوام مجلس عضو سیاستمدار یهودي،( روتشیلد روالت توسط درخواست این

 چنین 1917 نوامبر دوم تاریخ در درخواست این به جواب در وي بود. شده ارسال انگلستان

 :نوشت

  عزیز؛ روتشیلد لرد

 بیان شما خدمت بریتانیا پادشاه حضرتاعلی جانب از افتخار، با

 و فرستاده بریتانیا دولت یهکابین به شما درخواست که دارممی

  .شد پذیرفته

 جاي به یهودیان براي ملی یخانه یک تشکیل با حضرتاعلی

 کار به را تالششان بیشترین و اندکرده موافقت فلسطین کشور

 نباید که است روشن بسیار .برسد سرانجام به مسئله این تا گیرندمی

 پایمال فلسطین بومی و غیریهودي نساکنا دینی و شهروندي حقوق

 ناحیه آن کشورهاي سیاسی و حقوقی نیازهاي نباید همچنین و شود

  .گیرند قرار دستخوش

 سپاسگزار ،بفرمایید ارائه صهیونی انجمن پیشگاه را بیانیه این اگر

 .شد خواهم

 آرتور بالفور (امضا)                
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 بالفور ياعالمیه با هامخالفت

 یهودیان تمامی خشنودي با ،بالفور موافقت این کردم اشاره ترپیش که همانطور

 .نشد روهروب بریتانیا حتی و اروپا و جهان

 توق دولت در که یهودي تنها ،مونتاگیو ادوین سر جمله از یهودیان، از بسیاري

 کشوري ایجاد براي وي موافقت و بالفور با ،)وقت داريخزانه وزارت( بود وزارت کرسی در بریتانیا

 .کرد مخالفت یهودیان براي

 تصویب براي تالش در ،1905 سال در که را شما :گفت چنین بالفور به خطاب ایشان

 بود، انگلستان به یهودیان مهاجرت از جلوگیري آن بندهاي از یکی که بودید مهاجرتی قوانین

 سرزمینی دادن قبولِ با واقع در شما آورد. حساب به یهودیت و یهودیان مدافع فردي تواننمی

.کنید چینیزمینه انگلستان از یهودیان اخراج براي خواهیدمی یهودیان به
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 فلسطین در یهودي کشور ساخت براي هافعالیت آغاز

 از و کشیدمی پیش پا با اما زدمی پس دست با را یهودیان عثمانی پادشاهی هرچند

 وام یهودي هايصراف از دیگر طرف از کرد،می صادر را یهودیان ورود منع قانون طرف یک

 براي دیپلماتیک يهاتالش اما ،کردمی صادر را یهودیان قانونی غیر ورود ياجازه و گرفتمی

 ونیهص جنبش سران دیگر نایشا از پس و لهرتس که زمانی همان در اسرائیل کشور ساخت

 .شد آغاز کردند،می پیگیري فلسطین به یهودیان مهاجرت براي

 ؛کرد تقسیم زمانی يدوره چند به توانمی را فلسطین به یهودیان هايمهاجرت موج

 

 که دارد تعلق 1903 تا 1882 هايسال به فلسطین به یهودیان مهاجرت موج اولین

 روسیه و شرقی اروپاي کشورهاي از غالباً یهودي هزار سی تا بیست حدود موجود، اسناد براساس

 خاصی مهارت که ايساده کارگران را آنها از توجهی قابل بخش کردند. مهاجرت سرزمین این به

 علیه که اذیتی و آزار و روسیه کشتارهاي از فرار براي عمدتاً و دادندمی تشکیل نداشتند

 .بودند کرده ارفر ،داشت جریان روسیه در هایهودي

 

 بیشتر مجدداً نفر هزار چهل الی هزار پنج و سی حدود 1914 تا 1904 از دوم موج

 تشکیل یهودي کشاورزان را آنها از توجهی قابل بخش که کردند مهاجرت فلسطین به روسیه از

 .دادندمی

 

 امپراتوري دیگر که زمانی در آید.می حساب به 1923 یال 1919 از اما سوم موج

 هزار پنج و سی حدود بود. کرده موافقت یهود کشور تشکیل با بالفور و بود رفته بین از عثمانی

 موج این در که البته .بودند لهستان و شرقی اروپاي از غالباً که کردند مهاجرت فلسطین به نفر

 بنا سوم موج ،دلیل همین به هستیم. نیز يمرکز اروپاي کشورهاي از یهودیانی مهاجرت شاهد

 ایجاد براي فصل مهمترین عنوان به داشت، وجود نشمهاجرا در که طبقاتی و فرهنگی تنوع به

 ها،کارآفرین از بسیاري که چرا .شودمی محسوب اسرائیل يآینده کشور هايزیرساخت

 نظامی، افسران ها،تکنسین ن،مهندسا مشاغل، صاحبان و صنعتگران ها،بسازوبفروش
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 تشکیل را موج این نمهاجرا از اعظمی بخش ،اقتصادي ندامولّ المک یک در و تولیدکنندگان

 .دادندمی

 

 هشتاد حدود آن طی که ردیگمی بر در را 1931 تا 1924 از مهاجرت چهارم فصل

 .کردند مهاجرت فلسطین به شوري جماهیر اتحاد و لهستان کشورهاي از یهودي هزار

 

 آلمان، در هانازي رسیدن قدرت به دلیل به که است 1938 تا 1932 از پنجم موج

 شودمی زده تخمین و دندهمی تشکیل لهستانی و آلمانی یهودیان را موج این نمهاجرا بیشتر

 اعظمی بخش باشند. کرده مهاجرت فلسطین به زمانی يدوره این در نفر هزار دویست حدود که

 فرهیختگان، ندگان،نویس دانشگاهی، هايتحصیلکرده روشنفکران، را فصل این نمهاجرا از

 .دادندمی تشکیل دانشگاه اساتید و مالی، و ارشد مدیران هنرمندان،

 

 در هولوکاست اروپا در که دورانی یعنی گردد،بازمی 1945 الی 1939 به مشش موج

 و مجارستان مانی،ور لهستان، آلمان، یهودیان از نفر هزار هشتاد تنها دوره این در است. جریان

 .شوندمی فلسطین به مهاجرت و اروپا از فرار به موفق چکسلواکی

 

 به توانمی را گرفت صورت اسرائیل کشور تشکیل از پیش که مهاجرت آخر موج

 رومانی و لهستان از یهودي هزار شش و پنجاه حدود که داد اختصاص 1948 تا 1946 هايسال

کردند مهاجرت فلسطین سرزمین به

 

  فلسطین در شهرسازي آغاز

 و ترینافتادهعقب از یکی مبیست قرن ابتداي هايسال در فلسطین نسرزمی

 همواره را سرزمین این ساکن مردم بود. عثمانی امپراتوري هايبخش تریننیافتهتوسعه

 که البته دادند.می تشکیل ،کردندمی کار آنجا عثمانی و عرب نمالکا زمین روي که کشاورزانی
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 منطقه آن نساکنا کالً  و کردندمی زندگی يامروز يترکیه ای و سوریه در بیشتر مالکین خود

 این به یهودیان ورود هم دلیل همین به .دادندمی تشکیل زمینبی کشاوزران و فقیر افرادي را

 قرار آنها استقبال مورد هم بسیار بلکه نشد، روهروب هافلسطینی مقاومت با تنهانه ابتدا در منطقه

 براي عملیات سرعتبه بود، شده خریداري یهودیان توسط که مناطقی تمامی در که چرا گرفت،

 و ریتیمد سرمایه، صنعت، مدرن، تکنولوژي فرسا،طاقت تالش با هایهودي شد. آغاز آبادانی

  .زدند کلید را بیست قرن به 19 قرن از فلسطین ارگذ حرکت خود دانش

 مدرن نقل و حمل و آب یکشهلول برق، موتور واکسیناسیون، ،بیمارستان ،مدرسه

 .داد تغییر را فلسطینی مناطق يچهره سرعتبه

 که هاییالقبات و مرداب هکتار صدها اولیه، هايسال همان در یهودیان همچنین

 تبدیل کشاورزي هايزمین به را هازمین همان و بردند بین از را بودند ماالریا بیماري دمولّ 

 .کردند

 زندگی بودند، کرده ایجاد یهودیان که   1هاییکیبوتص در نیز هافلسطینی از بسیاري

 کیبوتص 43 که گفت توانمی ،1914 سال در اول جهانی جنگ شروع زمان تا کردند.می

 نیمی ترتیب این به و کردندمی کار و زندگی آنها در نفر هزار بیست حدود که بود شده تشکیل

 ياندازه به نفر هزار بیست یعنی .کردندمی دتولی را روزگار آن فلسطین صادراتی محصوالت از

 .کردندمی تولید کردند،می زندگی هاکیبوتص این از خارج که نفري هزار پانصد

 جنبش توسط جشنی و شد صادر بالفور ياعالمیه که زمانی در که دنمانَ ناگفته

 سال در دبع سال پنج همچنین .کرد شرکت جشن این در   2پاشا زیوار ،شد برگزار ونیهص

 فلسطین در ونیهص جنبش عملکرد از مصر وقت دولت وزیران از یکی ،  3ذکی احمد 2219

                                                 
 
 

  اشتراکی مزارع و هاتعاونی   1
2     Ziwar Pasha   

3    Ahmed Zaki 
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 قاهره در را خود فعالیت ونیهص ضد جنبش هايجرقه اولین که 1925 سال در کرد. قدردانی

 .داشت اعالم جنبش این با را خود مخالفت مصر کشور وزیر   1صدیقی اسماعیل کرد، آغاز

 

 :صکیبوت توضیح

 درآمد از نیازش ياندازه به و کندمی کار خود توان ياندازه به کسی هر کیبوتص، در

 حال، عین در و است جامعه آن اهالی يهمه مال کیبوتص، چیز همه .کندمی استفاده عمومی

 تنها مالکیت و ندارد وجود »خصوصی مالکیت« کیبوتص در .نیست آنان از یک هیچ مال

 .است »اشتراکی«

 ریخچهتا

 و آزار از که روسیه یهودیان از نفر هزاران ،روسیه 1905 انقالب از بعد هايسال در

 فلسطین بر بریتانیا ومیتمقی به بود رسیده لبشان به جانشان تزاري يروسیه دولت و مردم اذیت

 بنا را فرد به منحصر اجتماعی نظم یک یهودیان، اشتراکی مزارع تأسیس با و کردند مهاجرت

 کار توانش ياندازه به هرکس« که را مارکس کارل مشهور قانون یهودیان ،نحو بدین .کردند

                                                 
 
 
1     Ismail Sidqi 

 اسرائیل کشور در کیبوتص یک از مایین .1 تصویر
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 اسرائیل در هاکیبوتص اولین .کردند عملی اسرائیل در »داردبرمی نیازش ياندازه به و کندمی

 میالدي 1910 سال در یعنی ،اسرائیل دولت رسمی تأسیس از یشپ سال 38 در بار اولین براي

 .شد آغاز طبریه يدریاچه کنار در و

 

 :موشاو توضیح

 کشاورزي »اشتراکی يمزرعه« با که است اسرائیل در سکونت محل و روستا نوعی

 وسایل از برخی ولی دارد، تملک در را خویش يخانه و مزرعه نوادهخا هر آن در و شودمی اداره

 .دارد قرار موشاو نساکنا يهمه اختیار در اشتراکی طور به روستا تولیدي

 به نزدیک آنها از یک ره در که دارد وجود موشاو 452 اسرائیل در حاضر حال در

 را اسرائیل جمعیت از درصد 3/3 حدود موشاوها نساکنا .کنندمی زندگی بیشتر یا خانوار 60

 ،کیبوتص و موشاو مانند ،اشتراکی مالکیت کشاورزي واحدهاي کلی طور به .دهندمی تشکیل

 .آورندمی فراهم را اسرائیل زراعی تولیدات مجموعه از بزرگی بخش

 موشا یک در کار از تصویري .2 تصویر
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 شهرسازي

 دلیل به اما کردند،می کار یافا بندري شهر در مهاجر یهودیان از بسیاري ابتدا در

 در شهر این کیلومتري 60 در تا گرفتند آن بر تصمیم زمان، آن در مسکن يهزینه بودن گران

 این به .کنند بنا خود اسکان براي شهرکی بود، شده خریداري هایهودي توسط که هاییبخش

 خود هايخانه در آنجا رد نساکنا اولین 1909 سال از و شد گذاشته آویوتل شهر بناي ترتیب

 تا شد عاملی 1921 سال در یافا اعراب و یهودیان میان هااختالف اما کردند. آغاز را زندگی

 .ندکن تجاري شهر یک به تبدیل را شهر این و بیفتند آویوتل شهر گسترش فکر به یهودیان

 جدید قدیم شهر نام به لهرتس تئودور رمان ،شهر این آموزش مرکز در 1909 همان در البته

 .شد ترجمه عبري زبان به

 عبري زبان

 مختلف کشورهاي در یهودیان و بود مذهبی زبانی تنها یهودیان، میان در عبري زبان

 فلسطین، به هامهاجرت شروع از پس اما گفتند،می سخن کشور نهما محلی هايزبان به

 آویوتل شهر از نمایی .3 تصویر
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 اسرائیل در امروزه که نوین عبري زبان يپایه و افتادند مشترك زبان یک ساخت فکر به یهودیان

 تعداد که رفتند فلسطین به بعد به 1935 سال از که نیمهاجرا گذاشتند. را شودمی استفاده نیز

 به شد، سیستأ 1925 سال از که اورشلیم دانشگاه در رسید،می نفر هزار 120 به مجموعاً آنها

 .شدند مشغول زبان این فراگیري

 

 اعراب و یهودیان میان هادرگیري اولین

 اعراب و هاعثمانی بیشتر که فلسطین هايزمین مالکین که کردم اشاره ترپیش

 واقع در فلسطین ساکن اعراب و کردند،می زندگی فلسطین از خارج در بودند دارسرمایه

 .کردندمی کار دیگران زمین روي خود زندگی گذراندن براي تنها که بودند زمینیبی کشاورزان

 شده متوجه چون (و بودند راضی ابتدا در شانیهازمین خرید به یهودیان توجه از الکینم هم

 واقعی قیمت چندبرابر هايقیمت با ،هستند هازمین خرید به حاضر یهودیان قیمتی هر به بودند

 عملیات آغاز دلیل به یهودیان حضور از عرب کشاورزان هم و )فروختندمی آنها به را هازمین

 زیادي هاينییفلسط .داشتند رضایت احساس زندگی براي ترمناسب شرایط ایجاد و زيآبادسا

 اورشلیم عبري دانشگاه از نمایی .4 تصویر
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 تعداد رفتن باال با رفتهرفته اما کردند،می کار و زندگی هاوموشا و هاصتکیبو در یهودیان با همرا

 یهودیان میان هادرگیري اولین و کردند نارضایتی احساس مهاجرت سطح این از اعراب ،یهودیان

 اختالفی نیز 1929 سال در گرفت. صورت 1921 سال در اورشلیم در سپس و یافا در اعراب و

 ایجاد )یهودیان يخدا يخانه داوود، معبد يبازمانده( دبهن دیوار سر بر اعراب و یهودیان میان

 .شد

 ياداره همچنین و فلسطین به یهودیان مهاجرت با ارتباط در انگلستان هايسیاست

 براي بود عاملی داشتند، را کشور آن قیمومیت زمان آن در که هاانگلیسی توسط فلسطین

 هانارضایتی این نهایت در تا ها،ونیستیهص و هاانگلیسی اعراب، میان نارضایتی احساس افزایش

 .انجامید جهادي اسالمی هايگروه تشکیل به

 

 هاينظامی و يیهود نمهاجرا علیه مبارزه گروه یک امقسّ الدینعزّ 1930 سال از

 خود نزدیکان از نفر 600 با آن در او و داشت نام »سیاه دست« گروه این .کرد سیستأ انگلیسی

 .پرداختمی یهودیان و هاسییانگل با مبارزه به

 

 :امقسّ الدینعزّ يبارهدر کوتاه

 1920 هاىسال در و آمد دنیا به سوریه در قسام

 کشور این در الگراشغ هايفرانسوي علیه جنبش در 1921 و

 خود وطن در را او که بود جهت همین به .پرداخت مبارزه به

 به و شد فرار به موفق قسام .کردند محکوم مرگ مجازات به

 و گریخت داشت قرار بریتانیا قیمومیت تحت که فلسطین

 .داد ادامه هایشفعالیت به آنجا

 وعظ مذهبى اىمدرسه در ابتدا ،فلسطین در

 که حیفا، بندر زمان آن .بود مشغول معلمى کار به و کردمى

 هاىگروه آن در که بود مرکزى کرد،مى زندگى آن در قسام
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 اوج تدریج به فرهنگى گوناگون مشکالت و زیستندمى هم کنار در گوناگون مذهبى و قومى

 .گرفتمى

 ىمذهب شغل از استفاده با او .گرفت پارتیزانى گروه یک سیستأ به تصمیم قسام

 انجمن این .کرد »جوان مسلمانان انجمن« نام با گروهى در شرکت به دعوت را شاگردانش خود

 داشت، قرار مردم مختلف اقشار حمایت مورد دوران، آن دیگرِ مسلمانِ هاىگروه بیشتر مثل

 .بودند فعال شدتبه مردم میان در امدادى و اجتماعى هاىفعالیت در انجمن این اعضاى زیرا

 

 مرکزى ایجاد از شده که طریقى هر به خواستمى او .بود انقالب فکر به دائماً قسام

 مبارزه هافلسطینى که بود آن خواهان و دآورَ عمل به ممانعت فلسطین در جهان یهودیان براى

 قسام .نباشند وابسته خارجى هاىکمک به و گیرند عهده به خود را صهیونیسم و امپریالیسم با

 توانندنمى و دارند بیشترى توجه خود مشکالت و مسائل به عربى کشورهاى که دبو شده متوجه

 .بشتابند فلسطین مردم کمک به

 عملیات رسماً  او گروه بعد به سال این از و بود مخفیانه قسام اقدامات 1935 سال تا

 ودیانیه بریتانیا دولت شد مشخص اینکه از بعد .آورددرمى اجرا به و دادمى سازمان را خود

 سخن دیگر قسام گروه کند،مى مساعدت نیز نظامى نظر از بودند، شده پرقدرت که را فلسطین

 .کرد آغاز را پارتیزانى هاىجنگ یافا کوهستانى مناطق در و گفت انقالب از

 را انگلستان دریایى ناوگان به حمله جرأت قسام گروه دیگر که کشید جایى به کار

 همراهانش به و ،است کشورمان و خدا راه در ما اقدامات :دادمى شعار قسام .بود هدکر یداپ نیز

 نوامبر ماه پایانى روزهاى در نیز شخود .شوید شهید اعتقادتان راه در :گفتمى و دادمى فرمان

 سیاست در ملى هدفى هافلسطینی به قسام .شد کشته هاعملیات همین از یکى در 1935 سال

 .نداشت وجود اندور آن تا که کرد پیشنهاد

 

 الحسینی امین محمد

 ونیسمیهص جنبش و یهودیان علیه مبارزه در بسزایی نقش که نیفعاال از دیگر یکی

 )ستیزيیهودي هايریشه( اول کتاب در که هرچند .بود الحسینی امین محمد داشت، منطقه در
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 وي با بیشتر نیز بخش این در نیست لطف از خارج اما ام،داده توضیح کمی وي عملکرد مورددر

 .شویم آشنا هایشفعالیت و

 یعنی 1912 سال در وي بود. المقدسبیت در 1897 متولد حسینیال امین محمد

 گروهی به همزمان و شودمی آشنا ونیهص جنبش با بود، رفته رههقا به تحصیل براي که زمانی

 جهانی جنگ شروع با .پیوست بودند، ونیهص جنبش با مبارزه براي تالش در که هافلسطینی از

 را وي 1915 سال در مجدداً پدرش اما ،گشتباز المقدسبیت به و کرد رها را تحصیل ،اول

 ادامه به افسري يدانشکده در 1917 سال تا آنجا در فرستاد. بولاستان به تحصیل ادامه براي

 بولاستان از مجدداً منطقه، به هاانگلیسی ورود و عثمانی شکست از پس اما ،پرداخت تحصیل

 در زمان آن در که سوریه حاکم ،حسین بن یصل با را خود فعالیت و رفت سوریه به و خارج

 در تدریس به همچنین وي بود. نیرو جذب وي مسئولیت .دکر آغاز کرد،می فعالیت اردن شرق

 سوریا محلی يروزنامه در .گمارد همت قدس، در واقع ،المعارفروضة و رشیدیه يمدرسه

 در صهیونیسم و بریتانیا سیاست با خود مخالفت به و کرد مقاله نوشتن به شروع نیز بیهالجنو

 .داد ادامه فلسطین

 »المسیحیه االسالمیه الجمعیه« سیستأ فلسطین، در امین سیاسی اقدام نخستین

 اعراب يهمه میان در هماهنگی ایجاد او هدف .گرفت صورت بالفور ياعالمیه از پس که بود

 پیروان میان هاانگلیسی هايافکنیتفرقه کردن خنثی و صهیونیسم ضد بر مسیحی و مسلمان

 امین ،شد برگزار قدس در 1918 نوامبر در که جمعیت این اول يکنگره در .بود آیین دو این

 قدس در امین ریاست به ،»العربی النادي« نام به انجمنی سال، این در .کرد ایفا مهمی نقش

 هايجمعیت .بود سوریه با وحدت صهیونیسم، با مبارزه بر افزون آن هدف که شد سیستأ

 شد سیستأ هاانگلیسی و صهیونیسم با مبارزه منظور به وي رهبري یا پشتیبانی با نیز دیگري

 انقالبی هايسازمان از دیگر یکی .برد نام را الفلسطینیه العربیه الجمعیه توانمی میان آن از که

 این اعضاي .داد نام تغییر »الفدائیه« به 1919 سال در که بود »السوداء الکف« امین نفوذ زیر

 .کنند فدا الحسینی امین راه در را خود جان که بودند کرده یاد گندسو مخفی، سازمان
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 سازمانی آن، با مقابله براي الحسینی امین ،1917 در بالفور ياعالمیه صدور با

 گرفت. برعهده را آن ریاست خود و کرد تأسیس )العربی النادي( عربی باشگاه نام به سیاسی

 .کرد ایفا ثريمؤ نقش 1919-1918 هايسال در یژهوبه ،فلسطین ملی جنبش در باشگاه این

 سازمانی با او .کردمی همکاري نیز زیرزمینی هايسازمان برخی با لحسینیا امین

 .شتدا ارتباط بود، شده تشکیل یافا در 1919 سالدر که ،)سیاه پنجه( السوداء الکَفّ نام به

 .بود اصلی رهبران از حسینی شد، مشهور فلسطین اول انقالب به که 1920 قیام در

 با بود، شده دستگیر که نیز حسینی و کردند سرکوب شدتبه را قیام این انگلیسی نیروهاي

 امیر استقبال مورد و گریخت اردن شرق و دمشق به سپس .شد آزاد فلسطینی جوانان کمک

 ده به را وا غیابی يامحاکمه طی ،بریتانیا نظامی دادگاه .گرفت قرار اردن شرق ماکح ،عبداهللا

 و انگلیس عالی کارگزار ،سموئل تهربر که بعد چندي .کرد محکوم هشاقّ اعمال با زندان سال

 وجود این با نشدند. عفو این مشمول العارف عارف و امین داد، عمومی عفو فرمان فلسطین،

  .بازگشتند قدس به و شدند برخوردار عفو فرمان از کوتاهی مدت از پس نیز اینان

 از پس که الحسینی کامل ،وي برادر 1921 سال در قدس، به امین بازگشت از پس

 هواداران و الحسینی قدرتمند خاندان نفوذ اعمال اثر بر .درگذشت بود، شده فلسطین فتیمُ پدر

 دین رجال از نه که زمان آن در که را او )فلسطین در هاانگلیسی کارگزار( سموئل هربرت وي،

 آن از .برگزید فلسطین اعظم مفتی عنوان به 1921 مه ماه در بود، روحانی لباس در حتی نه و

 تغییر را هایسیلگنا برابر در خود موضع ها،تسونییهص علیه موضع حفظ با الحسینی امین س،پ

 .کرد اتخاذ را هاانگلیسی با مدارا موضع و داد

 نظارت منظور به ،)االعلی االسالمی مجلس( اسالمی اعالي مجلس ،1922 سال در

 انگلستان، حکومت موافقت با فتیان،مُ و اتقضّ تعیین و هادادگاه و اوقاف ياداره و شرعی امور بر

 براي اسالمی اعالي مجلس .شد برگزیده آن ریاست به نیز حسینی و دش تأسیس فلسطین در

 دولت از خودمختاري براي را آنان يخواسته حدودي تا زیرا بود، مهم بسیار فلسطین مسلمانان

 .بخشیدمی تحقق عثمانی

 اسالمی موقوفات بازگرداندن المقدّس،بیت در ایتام سرپرستی براي مرکزي تأسیس

 هايجمعیت تشکیل شرعی، دادگاه چندین تأسیس بود، حکومت نظارت و سیطره تحت که
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 اقدامات جمله از قصی،مسجداأل بازسازي و اصالح همچنین و ورزشی و ادبی هايباشگاه و خیریه

 .بود الحسینی امین رهبري تحت اسالمی اعالي مجلس

 موالنا دفن پیشنهاد فلسطین، يقضیه کردن اسالمی براي وي هايتالش دیگر از

 طرح براي را هاییهیئت گهگاه امین ،عالوه به .بود قدس در ،هند مسلمانان پیشواي ،محمدعلی

 او .رفتمی سفر به مقصود این براي خود یا فرستادمی اسالمی کشورهاي به فلسطین يلهمسئ

 این بریتانیا سیاست احوال، این تمامی در .کرد شرکت مکه اسالمی کنفرانس در 1926 سال در

 .بماند باقی فلسطین یهودیان و اعراب میان داخلی يمنازعه حد در فلسطین يلهمسئ که بود

 مبارزات به را هافلسطینی دیگر و امین داد، رخ بعد به 1929 سال از که حوادثی

 مبارزات، از دوره این موضوع تریناصلی .داد سوق هاانگلیسی و هاصهیونیست ضد بر حادتري

 شده روایت که است المقدسبیت غرب در ندبه، دیوار یکنزد کوچکی مکان براق .بود براق قیام

 را آنجا یهودیان .است رفته معراج به براق به موسوم کبیرْ مَ با همراه مکان این از اسالم پیامبر

 .است یمقدس مکان شانرایب و گویندمی ندبه دیوار

 به یافتن دست درصدد تدریجبه یهودیان کردند احساس هافلسطینی که زمانی

 آمد پدید هاییکشمکش و شدند برآشفته هستند، خود به ندبه دیوار تخصیص و قصیمسجداأل

 اعالي مجلس و امین ها،ناآرامی این در .شدند کشته مسلمان و یهودي شماري ،آن طی که

 .کردند ایفا مسلمانان از حمایت در مهمی نقش اسالمی

 نتیجهبی انگلستان پادرمیانی با مسلمانان و یهودیان میان صلح مذاکرات آنکه از پس

 بحث دادن جلوه مذهبی و المقدسبیت موضوع روي تمرکز با گرفت تصمیم الحسینی ماند،

 منظور همین به آورد، گردهم هاانگلیسی و هاتسونییهص علیه سپاهی یهودیان، و مسلمان میان

 این .شد تشکیل قدس در )العام االسالمی المؤتمر( اسالمی عمومی مجمع ،1931 سال در

 جلب فلسطین يمسئله به ،براق قیام از بعد را مسلمانان عمومی افکار تا بود درصدد مجمع

 سیاستمداران از تن 22 حضور با که مجمع آن در و داشت برعهده را مجمع ریاست حسینی .کند

 جمله از مجاور، اماکن و قصیمسجداأل تقدس بر ،شد برگزار اسالم و عرب جهان يجستهبر

 صهیونیسم اسالم، جهان براي فلسطین اهمیت بر تأکید ضمن همچنین يو .کرد تأکید براق،

 .دکر محکوم را فلسطین در انگلستان سیاست و
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 در لسطینف علماي از متشکل يکنگره دو 1936 و 1935 هايسال در سپس امین

 برپایی خطر با رویارویی و مقاومت ،هاآن از هدف که داد تشکیل خود ریاست به المقدسبیت

 1936 سال در .بود فلسطین مردم تاریخی و قانونی حقوق نهادن پا زیر و صهیونیستی دولت

 تشکیل آن ينتیجه که فراخواند نشستی به را سیاسی احزاب رهبران يهمه فلسطین، مفتی

  .شد برگزیده کمیته این ریاست به امین .بود »عرب عالی يکمیته«

 این در او .ساخت استوار هافلسطینی جنبش در را او بالمنازع رهبري ریاست، این

 این در .شد آن از بعد سال داخلی هايناآرامی و 1936 هايشورش اصلی يدهندهسازمان مقام،

 يکمیته مه،األ صندوق اوقاف، اسالمی، اعالي سمجل مادي امکانات از استفاده با امین دوران،

 داخلی نیروهاي تجهیز بر افزون .شد مشغول سالح خرید به مردمی، هايکمک و عرب عالی

 يکمیته« 1936 سال در .آورد هم گرد دیگر جاهاي از نیز نیروهایی تا کوشید امین فلسطین،

 امین را آن عالی ریاست و بود لبنان در آن اصلی دفتر که شد تشکیل »جهاد براي مرکزي

 .داشت برعهده الحسینی

 جمله از گوناگون هايصورت به که بود فلسطین مردم عمومی قیام سال 1936

 قیام این آتش کردن خاموش از که بریتانیا .شدمی آشکار گسترده، تظاهرات و طوالنی اعتصابات

 آنان و خواست یاري سعودي دشاهپا ،عبدالعزیز ملک مانند عرب رهبران برخی از بود، ناتوان

 دیگري روایت البته .شد پذیرفته که شود داده پایان اعتصابات به تا کردند تقاضا امین از کتباً

 خواستار عرب رهبران از مردم، زندگی شدن فلج دلیل به خود الحسینی گویدمی که هست هم

 بریتانیا سلطنتی تحقیق يکمیته سال، این حوادث به رسیدگی منظور به .شد گريمیانجی

 خواهان و کرد دفاع فلسطین مردم حقوق از و یافت حضور کمیته آن در امین .شد تشکیل

 .شد فلسطینی و یهود مشترك حکومت استقرار و تیقیموم حکومت الغاي

 انتخاب این امین ،1937 سال در هاانگلیسی توسط فلسطین کردن تقسیم از پس اما

 که زمانی در درست ،1937 سال در نیز دلیل همین به کرد. آشکار فتمخال اعالم و نپسندید را

 از پس .نواخت را او دستگیري آهنگ فلسطین انگلیسی حکومت بود، رفته مکه به حج براي

 را وي کند، دستگیر را او توانستنمی که حکومت .شد پناهنده قصیمسجداأل به امین ،بازگشت

 نهاد دو این و برکنار، دینی هايمتسِ و عرب عالی يکمیته و اسالمی اعالي مجلس ریاست از
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 امین .بگریزد سوریه به شد موفق سرانجام محاصره، ماه دو از پس امین .کرد اعالم قانونی غیر را

 تحویل تقاضاي فرانسه از بریتانیا دولت .افتاد هافرانسوي چنگ به رفت، بیروت به سوریه از وقتی

 احتماالً  نیز و شد برپا امین از حمایت در که ايگسترده تظاهرات سبب به فرانسه اما کرد را وي

 امین پلیس، شدید مراقبت و هادشواري رغمبه بیروت در .کرد امتناع او تسلیم از دیگر، علل به

 رئیس( االمام عبدالفتاح سعید 1937 نوامبر در و داد ادامه فلسطینی نیروهاي سازماندهی به

 .کند جلب فلسطین جنبش با را کشور آن همکاري تا فرستاد آلمان به را )دمشق العربی النادي

 براي او .سرگرفت از را خود تمبارزا عراق در و گریخت عراق به آن از پس وي

 .کرد تالش فلسطینی حمسلّ گروه تشکیل و عراق نظامی مدارس در هافلسطینی آموزش

 عراقی نظامیان نظر زیر فلسطینی مجاهدان آموزش ،عراق در امین مهم اقدامات از

 بود 1319 اسفند /1941 يفوریه در »العربیه االمه حزب« تشکیل هایش،فعالیت دیگر از و بود

 که حزب این ریاست .بود عربی کشورهاي استقالل مینتأ و اعراب وحدت تحقق آن هدف که

 حزب این .بود امین با دادند،می تشکیل عراقی و فلسطینی سیاستمدار شماري را آن اعضاي

 .دش هاانگلیسی ضد بر گیالنی عالی رشید قیام ساززمینه

 از حتی و کرد همکاري صمیمانه وي با و گرفت را عالی رشید جانب نییالحس امین

 به معطوف عراق در امین يعمده کوشش اما .کنند حمایت او از تا خواست اعراب يهمه

 پذیرش به را امین تا فرستاد بغداد به را نیوکمب کلنل بریتانیا دولت .شدمی فلسطین يلهمسئ

 .نیافت توفیقی اما کند، راضی نالدودمک طرح

 بود، هاآلمانی حمایت مورد که گیالنی عالی رشید شکست از پس ،1941 سال در

 و کرد سفر ایران به 1941 مه 20 در ناگزیر و گرفت قرار هاانگلیسی تعقیب تحت حسینی

  .رفت ایتالیا به نیز آن از پس .شد ترکیه عازم سپس

 نظر تحت .شد بوسنی به هانازي يحمله اصلی طراح الحسینی ،1942 آوریل 25 در

 ايهصرب و آبی بازوبند از استفاده به مجبور شدن، متمایز براي ارتدوکس مسیحی ايهصرب او

 محافظ« را خود الحسینی وقتی حال، همین در .شدند زرد بازوبند از استفاده به مجبور یهودي

 تحت .پیوستند نازي هايدسته به مسلمان هايبوسنیایی از نفر هزار صد حدود خواند، »اسالم

 از بیش و بوسنی یهودیان از نفر 000٬22 صرب، ارتدوکس مسیحی هزار دویست او فرمان
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 جنگ در هاصرب و هابوسنیایی بین نفرت مهم عامل بعدها که رسیدند قتل به کولی 000٬40

 .شد شناخته 1990 يدهه در صربستان و هرزگووین و بوسنی

 که زمانی داشت، خوبی روزگار آلمان در هانازي حکومت دوران در که الحسینی

 مبلغ )1945 ریلآو( جنگ آخر روزهاي در است، تمام هانازي براي کار دیگر شد متوجه

 مقصد به را آلمان سپس و کرد تدریاف رایش يخارجه امور وزارت از لمانآ مارك 50000

 همراه به را سال یک او و داد تحویل فرانسه به را وي سوئیس دولت اما کرد، ترك سوئیس

 یوگوسالوي دولت که هرچند .گذراند اریس شهر اطراف یویالی در اسکورت دو و راننده و منشی

 یک تنها را وي انگلستان و فرانسه اما داد، قرار جنگی جنایتکاران لیست در را الحسینی اسم

 به 1946 سال در او .شدند نورمبرگ دادگاه در وي حضور از مانع و ددنخوان تبعیدي طینیفلس

 کشور علیه تحریک و فلسطینی گراهايملی از حمایت وقف را خود عمر باقی و گریخت مصر

 ادامه اسرائیلی ضد و یهودي ضد صهیونیستی، ضد تبلیغات انتشار و تهیه به او .کرد اسرائیل

 .سپرد جان لبنان بیروت در 1974 يژوئیه 4 در سرانجام و داد

 

 یهود آژانس

 به نیاز هم ،اسرائیل کشور تشکیل براي که دانستندمی یهودیان ،مقابل طرف از

 زمان آن در که انگلستان خصوصهب ،مختلف لدوَ  با مذاکره به نیاز هم دارند بیشتري جمعیت

 را یهود آژانس یهودیان 1929 سال در ،منظور همین به داشت. عهده بر را فلسطین قیمومیت

 تشویق منطقه این به مهاجرت به را فلسطین از خارج یهودیان طرف یک از تا کردند سیستأ

 با نیز دیگر طرف از و ،دنساز فراهم را اولیه امکانات یهودي واردهايتازه براي همچنین و دنکن

 .دنکن ذاکرهم یهودي کشور یک تشکیل چگونگی يدرباره انگلستان دولت

-چهره دو نام توانیمنمی کنیم،می اشاره آن هايفعالیت و آژانس این موضوع به وقتی

 اگر نیست اغراق .وایزمن حایم و نگوریو بن دیوید ؛بگیریم نادیده را آژانس این يبرجسته ي

 اند.داشته اسرائیل کشور تشکیل در یبسزای نقش شخصیت دو این لهرتس روتئود از پس بگویم

 فصل در زیباکالم صادق دکتر آنچه به خالصه صورتهب اینجا در نیست لطف از خارج نظرم هب

 .مبکن اياشاره نوشته، هایشانفعالیت و افراد این يبارهدر خود کتاب هدسیز
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 راسخی اعتقاد ونالیسمیناس به دو هر بودند، اروپا شرق یهودیان از افراد این يدو هر

 که البته .کردندمی تالش فلسطین سرزمین در یهودي کشوري یلتشک راستاي در و داشتند

 یک سیستأ آرزوي تحقق براي که بودند معتقد دو هر .بودند مذهبی غیر و سکوالر نیز دو هر

 به مهاجرت که ندبود معتقد دو هر .دارند احتیاج یهودیان يهمه پشتیبانی به یهودي کشور

 شرایط و امکانات از حداقلی ایجاد تربنیادي و ترمهم يمسئله اما است مسئله یک فلسطین

 هایهودي ،آرمان آن تحقق براي که بودند معتقد دو هر .است فلسطین در یهودیان براي زندگی

 تحقق براي که بودند معتقد دو هر خرهباأل و دارند، زیادي گذشتگی خود از و فداکاري به نیاز

 را هااین اگر .کنند طی را دشواري و طوالنی اهر بایستی یهودیان یهود، کشور ایجاد آرمان

 نظرهاي اختالف و هاتفاوت داراي آنها ،مبدانی میونیسهص محوري شخصیت دو این مشترکات

 شخصیتی ذات از ناشی بعضاً هاتفاوت این بودند. مشترکشان آرمان به رسیدن راه در هم بسیاري

 که داشت متفاوتی کامالً  اجتماعی هايیطمح و آموزش ينحوه در ریشه هم بعضاً و بود آنها

 که است جالب اما .بودند رسیده اجتماعی و سیاسی بلوغ به و یافته رشد آن در رهبر دو این

 جدا هم از فرزندانشان سعادت خاطر به که مادري و پدر همچون ها،تفاوت آن يهمه رغمعلی

 .کردند تحمل را یکدیگر قرن نیم مدت به شوند،نمی

 فلسطین به لهستان از بود ساله 20 جوانی که حالی در 1906 سال در نریوگو بن

 با و چپگرایانه آراي از ثرمتأ هم او اروپا شرق دیگر هايیهودي از بسیاري همانند کرد. مهاجرت

 پیوسته مصهیونیس به که بود هایییهودي نخستین از وي پدر .بود سوسیالیستی شدید گرایش

 نگوریو بن داستند،می خدا دست در را رستگاري و نجات که مذهبی يهایهودي برخالف .بود

 ایجاد در را یهودیان رستگاري و نجات ونیسم،یهص طرفدار دیگرِ جوانان از خیلی همانند جوان

 تشکیالت به فلسطین، به ورودش بدو همان از نگوریو نب .دیدمی یهودیان براي کشور یک

 یکی به بدل سرعتبه و پیوست »هیستاتروت« نام به منیسیوهص به وابسته کارگري ياتحادیه

 به اسرائیل، دولت اولین تشکیل هنگام 1948 سال در بعدها وي شد. تشکیالت آن رهبران از

 .رسید وزیرينخست مقام

 از نگوریو بن همچون هم او داشت. دانشگاهی و تحصیلکرده شخصیتی وایزمن اما

 براي را او اشخانواده و بود آمده دنیا به همرفّ ايخانواده در اما بود، اروپا شرق هايیهودي



  _______________________ دانیم؟می چه اسرائیل از     62

 دانشیمی روزگار قضاي از و خواند شیمی يرشته سوئیس در او .فرستادند سوئیس به تحصیالت

  .رفت انگلستان به منچستر دانشگاه استاد عنوان به 1905 سال حوش و حول .شد ايبرجسته

-پروژه در او و یافت ادامه همچنان شیمی دانشمند یک عنوان به وي علمی موفقیت

 که است بعد به اینجا از .شد وارد ،داشت تسلیحاتی و نظامی يجنبه بعضاً  که تحقیقاتی هاي

 جمله از .شد آشنا بودند، یهودي که انگلستان سیاسی رهبران و نمسئوال از برخی با تدریجبه او

 ابتداي همان از .کرد اشاره انگلستان يخارجه رامو وزیر ،بالفور آرتور به توانمی هاشخصیت این

 نگوریو بن میان کار تقسیم نوعی فلسطین، در یهودي نمهاجرا مدیریتی تشکیالت گیريشکل

 داشت. آکادمیک و تحصیلکرده شخصیتی وایزمن ،گفتیم که طورهمان .آمد وجود به وایزمن و

 مذاکره مبناي بر سیاسی کار روش و داشت باور ریزماپارلمانت اصول و دموکراسی پارلمان، به او

 و تشکیالتی کار اصول سازماندهی، به نگوریو بن وي، برعکسِ اما .گرفت پیش را دیپلماسی و

 باال از فشار و تغییر به معتقد منوایز .داشت باور نظامی کار و بستن گرفتن، زدن، نیروها، بسیج

 و پایین از فشار به معتقد نگوریو بن که یحال در پسندید،می را زنیچانه و دیپلماسی و بود

 زمانی مقطع آن در گویی اما بود، متفاوت کامالً دو این هايروش هرچند .بود رادیکال تغییر

 بستر دو حقیقت در نگوریو بن و وایزمن شدند. هم يکنندهتکمیل متفاوت عملکرد دو این

 و کردند ایجاد فلسطین در یهودي نمهاجرا مدیریت و سازماندهی منظور به ،تشکیالتی فکري

  .کردند حرکت یهودي کشور یک تشکیل سمت به نهایتاً

 را فلسطین در یهود کشور تشکیل که بود وایزمن سیاق و سبک مواردي در اگرچه

 نگوریو بن کردن کار تشکیالتی و گراییعمل پراگماتیسم، دیگري موارد در اما برد،می پیش

 .دادمی جواب که بود

 اگر و بودند، دیگریک مکمل واقع در باشند، رقیب آنکه از بیش وایزمن و نریوگو بن

 يهواقع به توجه با 1948 سال در اسرائیل کشور تشکیل شاید شدند،نمی جور هم با جفت این

 از پس که بود هم دلیل همین به شد.نمی تشکیل شد، تشکیل که شکلبدین مبیست قرن

 اسرائیل کشور جمهوررئیس اولین وایزمن و رزیونخست اولین نویگور بن اسرائیل کشور تشکیل

 .شدند
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 دولت هايسیاست به فصل این انتهاي در است بهتر برویم، دوم فصل به آنکه از پیش

-درگیري اولین همچنین و ،داشت برعهده را فلسطین قیمومیت که 1947 تا 1920 از انگلستان

 اياشاره نیز 1948 در اسرائیل دولت تشکیل از پیش راباع و اسرائیل پايتازه تشکیالت میان ها

 .بکنیم

 1917 نوامبر در هرچند که چرا پرداخت، خواهم انگلستان هايسیاست به ابتدا 

 هاانگلیسی هايسیاست اما کرد، موافقت فلسطین در یهودي کشور تشکیل با انگلستان دولت

 و اعراب میان بیشتر تنش به منجر واردم از بسیاري در و شد شچرخ دچار بارها مدت این در

 .شد یهودیان

 

  1رموسان شهر در 1920 ریلآو 26 تا 19 تاریخ از ایتالیا 

 اول جهانی جنگ در که عثمانی امپراتوري وضعیت به رسیدگی منظور به کنفرانسی

-تشرک .شد برگزار انگلستان و فرانسه ایتالیا، کشورهاي میان بود، آلمان و مجارستان متحد

-جنگ وقوع از جلوگیري و جهانی جدید نظم کردن ایجاد منظور به کنفرانس این در کنندگان

 کنند کوچک را کشورها باید که رسیدند نتیجه این به اول جهانی جنگ همچون بزرگی هاي

 براي بنديتقسیم بنابراین .شوند ترکوچک هم نظامی هايقدرت و هاارتش شکلبدین تا

 هاییبخش کدام هر انگلستان و فرانسه کشورهاي و گرفت انجام جدید هايکشور ایجاد چگونگی

 این به جدید هايحکومت تشکیل در شکلبدین تا گرفتند خود قیمومیت به را خاورمیانه از

 .کنند کمک هاسرزمین

 فلسطین سرزمین بر انگلستان قیمومیت 1922 يجوال 24 تاریخ در ملل يجامعه

 .کرد پیدا ادامه 1948 یم 14 سال تا مومیتقی این و کرد یدتأی را

 :شدند فلسطین در آن اجراي به موظف هاانگلیسی که قوانینی

                                                 
 
 
1     Sanremo 
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 .دارد را فلسطین سرزمین در قوانین تنظیم حق انگلستان :اول اصل

 

 به اقتصادي و اداري ساختار سیاست که باشد پاسخگو و هدتعم باید مقیّ :دوم اصل

 همچنین و باشند داشته را خود کشور ساخت شرایط ندنبتوا هودیانی آن در که شود ایجاد نحوي

 .باشد داشته وجود آنها مذهب و نژاد از فارغ همه، براي برابري باید دولتی نهادهاي در

 

 ایجاد براي تالش در که یهودیان ينماینده عنوان به باید ودیه آژانس :چهارم اصل

 ساخت به مربوط امور تمامی و شود ناختهش رسمیت به انگلستان توسط است یهودي کشور

 .شود هماهنگ آژانس این با کشور

 

 حقوق که باشد بیشتر امنیت ایجاد راستاي در باید فلسطین ياداره :ششم اصل

 با مقیّ همکاري تحت و شود ترراحت باید یهودیان مهاجرت .دنشو نقض آنجا در ساکن افراد

 هايبخش در باید یهودي واردتازه نمهاجرا اسکان همچنین .گیرد صورت یهودي آژانس

 ...پذیرد صورت یهودیان يویژه يشده مشخص

 

 فلسطین سرزمین در رسمی هايزبان عبري و عربی انگلیسی، :دوم و بیست اصل

 .ندهست

 

 در آن از پس و یافا در یهایدرگیري وقوع و فلسطین در شده ایجاد شرایط اما

 فلسطین سرزمین تقسیم راستاي در هاانگلیسی آنکه براي دش عاملی )المقدسبیت( اورشلیم

 سو این به 1936 سال از کنند. اقدام اعراب براي دیگري و یهودیان براي یکی کشور، دو به

 گرفت صورت یهودیان و اعراب میان توافقی به رسیدن راستاي در هایینشست و هاکنفرانس

 به )Book White Polish The( تانانگلس سفید کتاب 1939 می 29 در نهایت در که

 هر عرب و یهودي حمسلّ هايگروه و شدمی تروخیم روزهروزب فلسطین در وضعیت .رسید چاپ

 ايدرجه 180 شچرخ یک در هاانگلیسی ،دلیل همین به گرفتند.می قدرت پیش از بیش روز
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 جهانی جنگ از پس حتی دادند. تغییر سرزمین یک در کشور دو ایجاد به نسبت را خود موضع

 کشور دو تشکیل به هاانگلیسی ،1947 سال در متحد ملل سازمان در گیرييرأ هنگام و دوم

 این شرح به جلوتر .بود نخواهد عملی ایده این که کردندمی استدالل آنها .دندادن موافق رأي

 .پرداخت خواهیم نیز موضوع

 مرکز 336 يشماره يریهنش در که انگلیس سفید کتاب از بندهایی متن این ذیل

 .خوانیدمی را شده چاپ آلمان سیاسی آموزش فدرال

 

I/4 

 .ندارد فلسطین در یهودي کشور یک ایجاد به تمایلی انگلستان

 

I/10/1 

 دو هر امینت و شود ایجاد فلسطین در مستقل کشور یک باید آینده سال ده در

 .شود مینتأ باید فلسطین و انگلستان طرف

 

 تشکیل حکومت و کشور هم کنار در باید اعراب و یهودیان فلسطین تقلمس کشور در

 .شود مینتأ باید دو هر امنیت همچنین و دهند

 

I/10/2 

 یک حداکثر باید یهودیان جمعیت و شود انجام قانون نظر زیر باید یهودیان مهاجرت

 .دهد تشکیل را سرزمین کل جمعیت سوم

 

I/13/1 

 خواهند را فلسطین به مهاجرت حق یهودي مهاجر ارهز 75 تنها آینده سال پنج در

 .داشت

 

II/13/3 

 براي مهاجرت ندارند. را فلسطین به مهاجرت حق یهودیان دیگر سال، پنج از پس

 .باشند موافق آنها مهاجرت با فلسطینی اعراب که است ممکن صورتی در تنها یهودیان
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II/13/4 

 .است مخالف فلسطین به یانیهود قانونی غیر مهاجرت با انگلستان حکومت

 

III/16 

  .کند کنترل را زمین فروش و خرید که دارد را آن حق انگلستان کمیساري

 

 يهیبیان صدور زمان از یعنی 1917 از انگلستان خاورمیانه، در بسیاري تصور برخالف

 الدنب به و نداشت خاص موضع یک فلسطین، سرزمین در قیمومیتش دوران پایان تا بالفور

 بار هر و کردمی تغییر همواره موضع این .نبود ملت دو کشور دو ساخت و یهودي کشور شکیلت

 از .گرفتمی اوج هاانگلیسی و اعراب میان دشمنی شدند،می نزدیک یهودیان به هاانگلیسی که

 با یهودیان روابط میان مشکالتی شدند،می نزدیک اعراب به هاانگلیسی بار هر مقابل طرف

 هاانگلیسی میان روابط به مفید و مختصر بسیار فصل این يادامه در .شدمی ایجاد هایانگلیس

 پایان یعنی 1948 سال تا را یکدیگر با اعراب و یهودیان روابط همچنین و اعراب و یهودیان با

 .پرداخت خواهم اسرائیل کشور تشکیل و فلسطین سرزمین بر انگلستان قیمومیت دوران

 

 هافلسطینی با انانگلست روابط

 وارد عثمانی حکومت طرف از خاورمیانه در اعراب بر که فشاري قرن چند از پس

 برابر در را فعالیتش و گرفت شکل خاورمیانه در عربی ستیناسیونال جنبش خرهباأل شد،می

 همچنین و مهاجر یهودیان علیه هاییفعالیت به نیز بعد کمی .کرد آغاز عثمانی ناسیونالیسم

 انگلستان تیقیموم با مبارزه ابتدا از جنبش این اصلی نبردهاي از یکی .دز دست ونیهص جنبش

 .بود

 قدرت این آنها و بود تحمل قابل غیر عرب، ناسیونالیست براي انگلستان قیمومیت

 .دانستندمی استثمارگر و دیکتاتور را خارجی
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 ناسیونالیست شجنب از بخشی تنها ابتدا در شد، تشکیل بعدها که فلسطین جنبش

 جهانی جنگ پایان تا فلسطین سرزمین و نداشت وجود فلسطین نام به کشوري چراکه بود. عرب

-شکل هايریشه اولین .آمدمی حساب به عثمانی امپراتوري در واقع سوریه استان از بخشی اول

 سال در آنها يکنگره اولین ولی کرد، جستجو 1911 سال در توانمی را فلسطین جنبش گیري

 .شد برگزار 1919

 اهداف نیز 1922 تا و بود بزرگ يسوریه تشکیل براي جنبش این ياولیه هايتالش

 .داشت گرایش سمت همین به فلسطینی ناسیونالیستی جنبش

 که بود العظیمه آل خاندان کنترل تحت شدتهب فلسطین ناسیونالیستی جنبش

 .باشند داشته را خود يخودکامه اقتصادي هايسیاست خواستندمی

 بیرون دمشق از را )حسین بن فیصل( اول فیصل ،فرانسه نیروهاي 1920 يژوئیه در 

 هر با سابقاً محلی سران که جایی یعنی ،اردن يمنطقه بر وي اهمیتکم فرمانروایی به و راندند

 پیمان ترپیش که العظیمه آل خاندان .دادند پایان ،کردندمی مخالفت مرکزي قدرت گونه

 .بگیرند عهده بر را منطقه ياداره خواستند هاانگلیسی از بودند، کرده منعقد شریف با وفاداري

 دیدار در اما شد، اردن تا فلسطین دولت اختیار يحیطه گسترش خواستار ساموئل هربرت

 شد انجام المقدسبیت و قاهره در 1921 مارس در که اردن از عبداهللا امیر و چرچیل وینستون

 ياداره فلسطین دولت سوي از __ ماه شش براي تنها آغاز در__ عبداهللا امیر که شد این بر قرار

 اعراب از بسیاري براي مهاجم، هايکشور توسط باال از تحوالت .بگیرد عهده بر را منطقه این

 جنبش جمله از .زدند استعمارگر هايدولت علیه قیام به دست نیز دلیل همین به نبود. جذاب

 جنبش دو این يبارهدر .هالفلسطینی العربیه الجمعیه جنبش همچنین و یافا در سیاه هايپنجه

 .امکرده ارائه را توضیحاتی تریشپ

 از اما شد، ملحق انگلیس تیقیموم تحت هايسرزمین به اردن ،1921 تابستان در 

 ضوابط ملل يجامعه ،1922 يژوئیه 24 در .شد مستثنی یهودیان ملی سرزمین شرط

 ملل يجامعه سال همان سپتامبر 16 در .کرد تأیید را اردن و فلسطین بر انگلیس سرپرستی

 به مربوط بندهاي از باید اردن کردمی یدتأی که را )بالفور لرد( بالفور آرتور از یادداشتی رسماً

 آنان اسکان و سرزمین این به یهودیان مهاجرت »تسهیل« نیز و یهودیان ملی سرزمین تأسیس
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 فلسطین در توانستندمی راحتی به هاعرب که حالی در واقع، در .کرد تصویب ،شود مستثنی

 درصد 77 ،اصل در اردن .کردندمی ممانعت اردن در یهودیان اسکان از هاانگلیسی یابند، اسکان

 عدالتیبی یک امر این داشتند اعتقاد یهودیان رهبران ،ترتیب بدین .دادمی تشکیل را فلسطین از

 ملی سرزمین عنوان به بالفور ياعالمیه براساس که بود سرزمینی يناعادالنه تقسیم و آشکار

 .بود شده گرفته نظر در یهودیان

 المقدسبیت اعظم مفتی عنوان به الحسینی امین محمد که 1930 تا 1921 از

 شد ایجاد مماشات سیاست هاانگلیسی و اعراب میان شد، شناخته رسمیت به انگلستان توسط

 ونیهص جنبش و مهاجر هايیهودي با مبارزه سمت به فلسطینی ناسیونالیسم يمبارزه یرت و

 سر بر المقدسبیت در اعراب و یهودیان میان 1929 سال درگیريِ از بعد اما .شد گرفته نشانه

 ،هاانگلیسی يانهسرکوبگر موضع دلیل به __ است واقع اآنج در ندبه دیوار که __ براق يمنطقه

 .دش آغاز فلسطین جنبش با هاانگلیسی میان هاییدرگیري مجدداً

 در فلسطین بحث کردن مذهبی براي بود تالش در که حسینی 1933 سال در

 وي شد. روهروب هاانگلیسی طرف از جدي مخالفت با کند، سیستأ مذهبی دانشگاه المقدسبیت

 هايزمین فروش با لفتمخا در ايگسترده تظاهرات 1934 سال در تا کرد تالش همچنین

 .کردند سرکوب شدتبه را آن هاانگلیسی مجدداً که کند سازماندهی هاصهیونیست به فلسطین

 .بود فلسطین به یهودیان روزافزون مهاجرت 1930 يدهه هايدرویدا مهمترین از

 انیهودی به هافلسطینی اراضی فروش و مهاجرت این از تا کرد فراوانی تالش الحسینی امین

 به یهودیان ورود به اعتراض در امین رهبري به یافا در فلسطین مردم 1934 در .دکن جلوگیري

 تحریم شرعاً را اراضی فروش خود، که او .شد سرکوب که برداشتند شورش به سر فلسطین خاك

 هايدرگیري دنبال به .کنند صادر یمشابه فتاواي تا خواست هم دیگر فقهاي از بود کرده

 این که دهدمی نشان فراوان شواهد .داد روي قسام عزالدین قیام 1935 سال در ،یزآمخشونت

 ین،ام ابتکار با سال همان در .بود هپذیرفت صورت الحسینی امین همکاري و اطالع با قیام

 ايحانهمسلّ يمبارزه تا شد تشکیل کوچکی مخفی هايگروه عضویت با »مقدس جهاد سازمان«

 عبدالرحمان با دیدار در .برگزید سازمان این فرماندهی به را حسینی عبدالقادر او .کند آغاز را

 .شد اعالم فلسطین جنبش از المسلمیناخوان حمایت نیز )ابنّ حسن شیخ برادر( بنّا
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 با ضدیت در هم که فلسطین در 1936 سال هاياعتصاب و هاقیام آن از پس

 باال اياندازه به کار بود، فلسطین سرزمین بر انگلستان تیقیموم علیه هم و بود ونیسمیهص

 .کرد ورود ماجرا به اعراب و هایانگلیس میان ريگمیانجی براي عبداهللا ملک که گرفت

 عاملی 1930 يدهه آخر هايسال در عرب ناسیونالیسم جنبش پیش از بیش رشد

-فرانسوي و هاانگلیسی با عرب ناسیونالیستی هايجنبش میان درگیري میزان افزایش به که بود

 شد،می بیشتر افزونروز صورتهب نیز هاانگلیسی از اعراب انزجار .انجامید یهودیان همچنین و ها

 فلسطین به یهودیان ورود به نسبت موضع تغییر با تا کردند تالش هاانگلیسی دلیل، همین به بنا

 .کنند ایجاد هاانگلیسی و اعراب میان آرامشی یهودیان براي سرزمینی تشکیل همچنین و

 

 یهودیان با هاانگلیسی روابط

 فلسطین در هاانگلیسی با اعراب ارتباط از تربه هاانگلیسی با یهودیان ارتباط ابتدا در

 از ممانعت و فلسطین به یهودیان مهاجرت قبال در انگلستان موضع تغییر با رفتهرفته اما بود،

 .گذاشت تاریکی به رو هاانگلیسی با یهودیان ارتباط یهودي، کشور تشکیل

 مخالف فلسطین ینسرزم در کشور دو ایجاد يایده با که کرد اعالم رسماً انگلستان

 به توجه با همچنین .شد فلسطین به یهودیان قانونی غیر مهاجرت شدن ممنوع خواهان و است

 .بودند فلسطین به یهودیان مهاجرت مانع همچنان هاانگلیسی اروپا، در یهودي ضد تفکرات رشد

 يکنگره در نوگوری بن .شود ایجاد هاانگلیسی و یهودیان میان اختالفاتی تا شد باعث امر همین

 در است. سخت بسیار هاانگلیسی با ما ارتباط« :گفت نیویورك در ونیهص جنبش 1942 سال

 نجات براي اروپا در ؛بجنگیم هاانگلیسی با یهودیان زندگی و مهاجرت حق براي باید فلسطین

 شتهدا همکاري هاانگلیسی با باید کنند،می فرار هانازي حکومت دست از که یهودیانی جان

 ».باشیم

 دیوید کینگ هتل به حمله در حتی که رساند جایی به را کار انگلستان هايسیاست

 و یهودي انگلیسی، نفر 91 __ شد انجام آرگون گروه توسط که __ اروشلیم در 1947 سال در

 .شدند کشته عرب
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 دیگر که کشور این انگلستان، نابسامان وضعیت و دوم جهانی جنگ پایان از پس

 سازمان به را فلسطین وضعیت ،دکن مینتأ را فلسطین در خود نظامیان هايهزینه وانستتنمی

 سرزمین در کشور دو ایجاد طرح ملل، سازمان يقطعنامه براساس تا کرد واگذار متحد ملل

 تا حداکثر که شد موظف انگلستان طرح، این براساس .دوش یدتأی مستقل اورشلیم و فلسطین

 .شود خارج فلسطین از 1948 اکتبر اول

 

 یهودیان با اعراب روابط

 اعراب و یهودیان میان مشکلی گونههیچ از نشانی تنهانه ،اول جهانی جنگ پایان تا

 رشد براي بود شده عاملی منطقه در یهودیان حضور برعکس، بلکه نداشت، وجود فلسطین در

 .افراد سالمت و بهداشت ،شهرسازي اقتصاد، صنعت،

 زندگی فلسطین سرزمین از خارج که فلسطینی هايزمین عرب و ترك مالکین

 بخرند را آنها ملک واقعی ارزش از باالتر بسیار قیمتی به ندبود حاضر یهودیان اینکه از ،کردندمی

 رونق آموزشی، و بهداشتی امکانات از هم فلسطین ساکن عرب کشاورزان .بودند خوشحال بسیار

 که هامرداب از بسیاري ینکها از و یهودیان، توسط ورزيکشا هايتکنولوژي ورود کشاورزي،

 از ند،بود رفته بین از و شده خشک یهودیان توسط بودند، کشنده و خطرناك هايبیماري عامل

  .کردندمی استقبال خود جدید همسایگان

 همزیستی این انعم نتوانست هم هاانگلیسی ورود و بالفور يبیانیه حتی ابتدا در

 بودند راضی کامالً خود جدید يهمسایه از مصر کشور وقت دولتی نمسئوال و شود یزآممسالمت

 رشد همچنین و اعراب میان در ناسیونالیستی تفکرات رشد اما .کردندمی حمایت آنها از و

 وضعیت کمکم تا شد عاملی عرب، رادیکال جریانات با آنها ارتباط و اروپا در نازیستی تفکرات

-جریان و هانازي ارتباط به )واقعیت یا افسانه ؛کاستهولو( مجموعه این سوم جلد در .کند تغییر

 ضد و یهودي ضد تفکرات افزایش و خاورمیانه يمنطقه در آنها نفوذ و عرب اسالمی هاي

 .امکرده هاراش اسرائیلی
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 تا شد عاملی 1920 يدهه در طرف دو سیاسی هايجریان يهاگیريموضع اما

 اقتصاد در ریشه هادرگیري نوع این ابتدا در هرچند شود. ایجاد طرفین میان هاییدرگیري

 آژانس توسط که طرحی ؛مثال براي .گرفت خود به مذهبی و ملی رنگ زود خیلی اما داشت،

 نیز مقابل طرف از و ،)یهودیان از تنها یهودیان خرید طرح( شد مطرح 1920 يدهه در یهود

 به زمین فروش علیه نیز فتواهایی حتی .یهودیان به زمین شفرو علیه اعتراضات و تجمعات

 .شد صادر مختلف مراجع از برخی طرف از یهودیان

 مواردي در __ هامخالفت تا شد عاملی یهودي جدید نمهاجرا ورود با هامخالفت

 .برسد اوج به __ حانهمسلّ صورتبه حتی

 و عرب کشور دو به ینسطفل سرزمین تقسیم طرح ملل سازمان که 1947 سال از

 هاانگلیسی شدن خارج با نهایت در و کنند تحمل نتوانستند دیگر اعراب کرد، تصویب را یهودي

 عیارتمام جنگ یک 1948 می 14 در اسرائیل حکومت موجودیت اعالم و فلسطین، سرزمین از

 .یدانجام طول به اندي و سال یک مدت به جنگ این شد. آغاز اسرائیل با اعراب میان

 هايگروه نمبارزا از برخی توسط نشینعرب مناطق به هاحمله اولین از یکی

 حمله شد، نیز هایشانخانه از اعراب مهاجرت آغازسر البته که گرفت صورت یهودي پارتیزانی

 سال در ملل سازمان بنديتقسیم براساس فلسطینی بخش در روستایی __ یاسین یردِ به

 .بود __ 1947

 يحاشیه در که موضوعاتی و حمله این داستان با خوانندگان از برخی شاید که آنجا از

 هواقع این شرح به کوتاه اگر بود نخواهد حوصله از خارج باشند، نداشته آشنایی گرفت صورت آن

 .بپردازم

 روستا ساخت تاریخ .بود المقدسبیت به مشرف هايبلندي در روستایی یاسین یردِ

 حدود ،1945 سال در دهکده این جمعیت .گشتبازمی عثمانی حکومت زمان در 1517 سال به

 بودند مشغول بريسنگ يحرفه به یا و يدامدار ،يکشاورز به آن اهالی بیشتر که بود نفر 610

 مقیم اعراب هايخانه بیشتر .فرستادندمی مختلف مناطق به و کرده استخراج را آهک سنگ و

 زیبایی هايورودي و سردرها داراي و بود شده ساخته آهک هايسنگ از سنگین هايبرش از آن

 )شائول گیوات يدهکده نساکنا( خود یهودي همسایگان با 1942 سال از روستا اهالی .بودند
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 از حمسلّ مبارز 120 حدود ،1948 آوریل 9 روز در اما ،بودند کرده امضا تعرض عدم پیمان

 پس صبح، 45:4 ساعت در )لحی گروه از نفر 40 و گونآر گروه از نفر 80( پارتیزانی هايگروه

 افراد شدند. درگیر اروست در ساکن عرب حمسلّ هايگروه با نامفهوم، هايپیام کردن بدل و رد از

 خانه به خانه پنجره، و در به نارنجک پرتاب با لحی افراد بودند. برده پناه هاخانه به روستا حمسلّ

 غیرنظامیان و جنگجوها سر بر سقف ریختن فرو باعث موارد از بسیاري در که کردند اشغال را

 .دش منجر وستار اهالی از نفر 107 حدود شدن کشته به درگیري این سفانهمتأ .شد

 و آمدند روستاییان کمک به شائول گیوات روستاي یهودي اهالی بعد، ساعت چند 

 ایرگون و لحی افراد هگانا، افسر ،پائل میر گزارش به بنا .گرفتند را کشتار جلوي گوییدشنام با

 .زدند غیره و رادیو، شکر، طالها، ها،پول غارت و دزدي به دست

 و یهود، آژانس اسرائیل، اعظم هايخاخام هگانا، رهبران طرف از شدتهب حمله این

  .گرفت قرار سرزنش مورد و محکوم ...و آرنت هانا و انیشتین آلبرت همچون سرشناسی یهودیان

 موجب اعراب بین در عربی، مطبوعات شایعات و کشتار این خبر مقابل، طرف از اما

 سال در هافلسطینی جمعیدسته مهاجرت عوامل از یکی یاسین دیر کشتار .دش وحشت و رعب

 رانده خود هايخانه از فلسطین عرب جمعیت از نفر 000٬750 از بیش آن طی که بود 1948

  .شد داده تابباز غربی و یعرب کشورهاي مطبوعات در کشتار ینا اخبار .شدند

 کرد،می ویرایش را کشتار این اخبار که فلسطین تلویزیون و رادیو ویرایشگر ،نسیبه

 خودي تیم اشتباه بزرگترین را عرب هايخبرگزاري اغراق اي،مصاحبه در سال 50 از پس

 شنیدند وقتی .دهندمی نشان واکنش گونهچ مردم دانستیمنمی ما« که داشت اظهار و دانست

 شدیم مرتکب یمهلک خطاي ما ...کردند فرار روستاهایمان از گرفتند، قرار تجاوز مورد زنان که

 از ناراحتی با بازماندگان از تن چند همچنین ».کردیم فراهم آوارگان مشکل براي را صحنه و

 کردن پاره و دختران و زنان کشتار و زتجاو باالي ارقام که داشتند اظهار شایعات پخش دابعا

 .است بوده دروغ حامله، زنان شکم

 از عربی کشورهاي تشویق ها،فلسطینی مهاجرت در مهم عوامل از دیگر یکی البته

 120 حساب این با اما کنند، ترك را خود هايخانه خواستند آنها از که بود فلسطینی اعراب

  .ماندند اسرائیل در و نشدند خود يهاخانه ترك قبول به حاضر عرب هزار
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 مجدداً  1953 سال در بودند کرده ترك را خود هايخانه که هم عربی هزار 40 حدود

 .کردند دریافت اسرائیلی تابعیت و برگشتند اسرائیل به

 لبنان، و مصر جمله از عربی، کشورهاي دیگر و عراق و سوریه در ،مقابل طرف از

.شدند اخراج خود هايخانه از فتهیاسازمان صورتهب یهودیان

 سرزمین یک در کشور دو طرح و ملل سازمان

 فلسطین و اسرائیل کشور دو ایجاد طرح ملل سازمان در ،1947 نوامبر 29 تاریخ در

 .دش تصویب ممتنع يرأ 10 و مخالف يرأ 13 موافق، يرأ 33 با فلسطین سرزمین در

 از %69( عرب هزار پانزده و چهارصد و میلیون یک گیري،يرأ این انجام زمان در

 فلسطین سرزمین در )ساکن جمعیت از %31( یهودي هزار پنجاه و ششصد و ،)ساکن جمعیت

 ساخت براي را فلسطین هايسرزمین از %56 ملل سازمان حساب، این با کردند.می زندگی

 به هم اورشلیم شهر همچنین فلسطین. کشور ساخت براي %47 و داد اختصاص یهود کشور

 طرح این با هااسرائیلی .شد گرفته نظر در ملل سازمان نظارت زیر و مستقل شهر یک عنوان

 در آنها کردند. مخالفت طرح این با عربی کشورهاي دیگر و فلسطینی اعراب اما بودند، موافق

 يمسئله کل نیز بعدها ،خواندند ناعادالنه را بنديتقسیم نسبت و جمعیت نسبت اول، يدرجه

 .بردند السؤ زیر را فلسطین سرزمین در یهودي کشور شدن ساخته

 یک تقسیم عمالً هاانگلیسی که چرا داد، ممتنع يرأ طرح این به نیز انگلستان

 شوروي دوران، آن جهان برتر کشور دو چون اما دانستند،می غیرممکن را کشور دو به سرزمین

 ،طرح این با هامخالفت .رسید تصویب به طرح ینا نهایت در کردند، موافقت طرح این با آمریکا و

 کشور تشکیل از پس نیز نهایت در شد. آغاز ابتدا همان از ،عربی کشورهاي توسط خصوصهب

  .شد منجر 1948 جنگ به اسرائیل



 

 

  اسرائیل کشور :دوم فصل

وزامر به تا 1948 از
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 اسرائیل کشور تشکیل

 اسرائیل کشور سیستأ نگوریو بن ویددی ویو،آتل شهر در 1948 می 14 تاریخ در

 .کرد اعالم را

 

 :شد نوشته چنین اسرائیل کشور استقالل يبیانیه در

 

 در و خاست پا به یهود ملت که بود اسرائیل سرزمین در«

 و مذهبی ماهیت و معنوي يچهره که بود سرزمین همین

 حاکمیت حق و سیادت از و گرفت شکل ملت این سیاسی

 که بود اسرائیل سرزمین خاك در .ردیدگ برخوردار ملی

 آوردند وجود به را خویش شمولجهان و ملی گفرهن یهودیان

 ارمغان به جهانیان براي را »جاودانه هايکتاب کتاب« تورات و

 .آوردند

 رانده اجبار و زور با خود سرزمین از یهود ملت که آن با

 یهودي انسان اما گردید، پراکنده بیگانه هايسرزمین در و شد

 فراموشی دست به اسرائیل سرزمین به را خود تعلق و وابستگی

 میهن به دگربار بازگشت براي امید و نیایش از گاههیچ و نسپرد

 .نایستاد باز سیاسی آزادي به دوباره رسیدن و اجدادي

 تمامی در یهودیان سنتی، و تاریخی تعلقات دلیل به

 و اسرائیل سرزمین به بازگشت آرزوي در خود هاينسل

 هاينسل در و اندودهب خود باستانی میهن در دوباره استقرار

 داده رخ اسرائیل سرزمین به یهودیان همگانی بازگشت اخیر
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 روح مبارزان، و پیشاهنگان و پیشگامان چارچوب در که است

 شده احیا عبري زبان اند؛بازگردانده سرزمین این به را یهودي

 برپا و کرده ریزيشالوده را روستاهایی و شهرها است،

 خود فرهنگ و اقتصاد بر که گرفته شکل کشوري و اندساخته

 و فرهنگی اجتماعی، موجودیت واقع در و است شده حاکم

 در که است ملتی این .اندکرده زنده را اسرائیل سرزمین ملی

 برکت و کندمی دفاع خود از و ردبَمی سر به صلح اشتیاق

 بشارت را سرزمین این ساکنان يهمه زندگی براي پیشرفت

 نثار خویش ملی استقالل راه در را خود جان و دهدمی

 ».کندمی

 )زئب بنیامین( تئودور فراخوان با صهیونیسم جهانی يکنگره میالدي، 1897 در

 براي یهود ملت حق يو شد. برپا بود، داده بشارت را یهود شورک ریزيشالوده یايرؤ که لهرتس

 .کرد اعالم را خویش پدري سرزمین در ملی کیان برپایی

 و شد شناخته رسمیت به ،1917 نوامبر 2 تاریخ در وربالف ياعالمیه در حق این

 سرزمین و یهود ملت تاریخی يرابطه به مجمع این .کرد تصویب را آن متفق ملل عمومی مجمع

 از يمندبهره براي خویش حق از یهود ملت که کرد یدتأی و بخشید المللیبین اعتبار اسرائیل

 .است برخوردار خود ملی يخانه در استقرار

 شدند، کشته اروپا یهودیان از نفر هامیلیون آن طی که )هولوکاست( »شوآه« يفاجعه

 نداشتن از که یهود ملت معضل کارراه که کرد ثابت تردیدي هیچ بدون و روشنیبه دیگر بار

 اسرائیل سرزمین در یهودي کشور يدوباره برپاسازي شد،می ناشی خود براي استقالل و میهن

 یک جایگاه و مقام یهود ملت به و باشد گشوده یهودیان يهمه روي به باید یهود کشور .است

 .کند اعطا را ملل سایر با الحقوقمتساوي ملت

 هاسرزمین دیگر در یهودیان و اروپا در هانازي هولناك کشتار از بازمانده پناهندگان

 و نایستادند باز اسرائیل سرزمین به مهاجرت از مخاطرات، و موانع و هاسختی يهمه رغمعلی
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 آزادي از منديبهره و بشري احترام با متوأ زندگی از برخورداري در خود حق پیگیري از دمی

 .نماندند فرو خود میهن در

 در را خود توان تمام اسرائیل، سرزمین به بازگشته یهودیان ،دوم جهانی جنگ در

 فرزندان بهترین ،راه این در آنها دادند. قرار هانازي علیه طلبصلح هايملت يمبارزه اختیار

 ثمرات از ترتیب این به و دادند یاري دست هانازي با مبارزه يگردونه به و کردند قربانی را خود

 .شدند مندبهره جهانی متحد يجامعه ملل يهمه عظیم، تکاپوي این

 رسید متحد ملل سازمان عمومی مجمع تصویب به ايقطعنامه ،1947 نوامبر 29 در

 ساکنان از قطعنامه این در .شود برپا اسرائیل سرزمین در باید یهودي کشور دکرمی مقرر که

 قطعنامه این مفاد اجراي براي را الزم هاياقدام خود که شد خواسته اسرائیل تاریخی سرزمین

 برپایی براي یهودیان حق آن در که متحد ملل سازمان عمومی مجمع يقطعنامه .آورند عمل به

 .است ناپذیرابطال ،گرفت قرار یدأکت مورد خود کشور يدوباره

 

 برخوردار ملی استقالل از دیگري ملت هر مانند که است یهود ملت ممسلّ حق این«

 يجامعه نمایندگان مردمی، شوراي اعضاي ما، بنابراین .باشد خویش ملی حاکمیت داراي و دهش

 اینجا در ،خاك این بر بریتانیا تیقیموم گرفتنپایان با زمانهم ،صهیونیسم جنبش و یهودي

 عمومی مجمع يمصوبه بر تکیه با و مان،تاریخی و طبیعی حق رکتب به و ایمآمده گردهم

 .کنیممی اعالم را اسرائیل سرزمین در یهودي مستقل کشور یبرپای متحد، ملل سازمان

 بود، خواهد امشب که بریتانیا، تیقیموم گرفتن پایان يلحظه از که کنیممی تعیین ما

 حکومتی نهادهاي و بنیادها برپایی تا و )1948 می 15( عبري 5708 سال ایار 6 شنبه بامداد از

 که کشور اساسی قانون براساس و است، يکشور هر براي واجب امري که مردم يبرگزیده

 1948 اکتبر 1 تا حداکثر امر این و شد، خواهد تصویب و تدوین سسانمؤ مجلس تصویب

 نهاد و رد،ک خواهد عمل کشوري موقت شوراي مثابه به ملی مجمع د،ش خواهد انجام میالدي

 اسرائیل کشور یهودي؛ کشور موقت دولت مثابه به و کرد، خواهد اداره را ملت امور آن، اجرایی

 .بود خواهد



  ابري احسان  _________________________________ دانیم؟می چه اسرائیل از     78

 در پراکندگان گردآوري و یهودیان بازگشت و مهاجرت روي به یلاسرائ کشور درهاي

 همه سود به سرزمین این عمران و آبادانی براي اسرائیل دولت .است گشوده جهان رسراس

 و آرمان که صلح و عدالت ،آزادي اصول يپایه بر اسرائیل کشور .کرد خواهد تالش آن ساکنان

 اجتماعی حقوق تساوي اسرائیل کشور .شودمی برپا است، بوده یهود پیامبران يهمه خواست

 هايجنسیت و نژادها مذاهب، پیروان میان تفاوت بدون آن، ساکنان همه براي را کامل سیاسی و

 .شماردمی محترم را فرهنگ و آموزش زبان، وجدان، ،مذهب آزادي و کندمی رعایت مختلف

 بشر حقوق جهانی منشور اصول به و بود خواهد ادیان يهمه مقدس اماکن پاسدار اسرائیل

 هدف به و کرد خواهد تالش 1947 نوامبر 29 يقطعنامه اجراي براي و اندم خواهد وفادار

 .کرد خواهد اقدام سرزمین، این سراسر اقتصادي وحدت تأمین

 خود کشور نهادن بنیان براي یهود ملت به تا خوانیممی فرا را متحد ملل سازمان ما

 .بپذیرد دیگر شورهايک با الحقوقمتساوي عضوي عنوان به را اسرائیل و دهد یاري دست

 خونین هجوم معرض در که روزهایی این در حتی __ را اسرائیل کشور ساکن اعراب ما

 دست جدید کشور گیريشکل به و کنند رعایت را صلح تا خوانیممی فرا __ داریم قرار آنان

 و ملی بنیادهاي و نهادها يهمه در و گردند مندبهره کامل شهروندي حق از و دهند یاري

 .باشند خویش نمایندگان داراي حکومتی

 هاآن هايملت و همسایه کشورهاي يهمه سوي به همجواري حسن و صلح دست ما

 فرا او پدري سرزمین در یهود مستقل ملت با یاريهم و همکاري به را آنان و کنیممی دراز

 سراسر بردپیش براي مشترك تالش در را خود سهم است حاضر اسرائیل کشور .خوانیممی

 .کند ایفا خاورمیانه کشورهاي

-می فرا را کنندمی زندگی پراکنده صورتهب مختلف کشورهاي در که یهود تمل ما

 کشور آبادانی براي و کنند تقویت را آن اسرائیل نوپاي کشور به خویش مهاجرت با تا خوانیم

 هدف به یهودیان يدیرینه هايآرمان اجراي هدف به که پیکاري در و دهند یاري دست یهودي

 .ندشو سهیم ،دارد جریان اسرائیل قوم نجات به رسیدن باز
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 موقت مجمع نشست در گردآمدگان ما ،)یکتا پروردگار( اسرائیل يصخره به توکل با

 )1948 می 14( عبري 5708 سال از ایار 5 شنبه شامگاه این در و امروز ،آویوتل شهر در ملی

 ».هستیم خود میهن خاك در استقالل ياعالمیه بر شاهدي دخو امضاي با

 

 نکبت روز

 به اسرائیل، کشور سیستأ سالروز با است مساوي که می 14 روز ،اعراب میان در

 هاعرب و هااسرائیلی میان که بود 1948 می 14 از پس کمی شود.می خوانده نکبت روز عنوان

 حمله اسرائیل به )سوریه و لبنان اردن، عراق، مصر،( عربی کشور پنج ارتش و داد رخ جنگ

  .کردند

 به جنگ این اسرائیل پیروزي با خرهاألب خونین، جنگ نیم و سال یک حدود از پس

 اما ،ندبردار را خود کشور تصویب راستاي در اول گام تا شدند موفق هااسرائیلی و رسید پایان

 کوچ همچنین و هایشانخانه از ینیفلسط هزار پنجاه و صدتهف حدود کوچ جنگ آن محصول

 4000 حدود .داشت دنبال به را عربی کشورهاي از یهودي هزار پنجاه و هشتصد حدود اجباري

 .دادند دست از را خود جان جنگ این در نیز نظامی غیر یهودي 2000 و اسرائیلی سرباز

 به موقت هايپناهگاه در آنجا در و رفتند عربی کشورهاي به آواره هايفلسطینی

 شهروندي و بازگشتند اسرائیل به 50 يدهه در آنها از نفر هزار 40 حدود پرداختند. زندگی

 وضعیت به رسیدگی براي ايویژه بخش امروز به تا 1950 سال از .کردند دریافت را اسرائیل

 .است شده تشکیل متحد ملل سازمان در آوارگان این

 از پس آنها از اعظمی بخش که آفریقا شمال و عربی کشورهاي یهودیان از آماري

  .است زیر شرح به ،رفتند اسرائیل به اجباري کوچ و اخراج
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 ساکن یهودیان

 2006 تا 2000 سال از

 ساکن یهودیان

 1972 سال تا

 ساکن یهودیان

 کشور نام 1948 سال تا

 مراکش 000,250 31000 2700

 الجزیره 14000 1000 0

 تونس 105000 8000 900

 لیبی 38000 50 0

 مغرب 548000 40,050 3400

 عراق 140,000 500 5

 مصر 80,000 500 5

 یمن 63000 500 350

 سوریه 3000 4000 100

 لبنان 20,000 2000 20

 بحرین 600  50

 سودان 350  0

4000 --- 881.350 

 در کل جعیت

 عربی کشورهاي
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 سیاسی جغرافیاي

 که جمعیت نفر هزار دوازده و هفتصد و نمیلیو هشت با است کشوري اسرائیل

 فرهنگی هايگروه و مذاهب دیگر را آن %4/4 همچنین و اعراب را %8/20 یهودیان، را آن 8/74%

 .دهندمی تشکیل قومی و

 کیلومتر 20770 کشور این مساحت و هست دو مثبت اسرائیل در جمعیت رشد نرخ

 رووین اسرائیل فعلی جمهوررئیس .است انیپارلم دموکراسی اسرائیل، سیاسی نظام .است مربع

 7 اسرائیل در جمهوريریاست يدوره دارد. حضور پست این در 2014 سال از که است ریولین

 بار یک البته وي .است لیکود حزب رهبر ،یاهوننتا بنیامین اسرائیل فعلی زیرونخست .است ساله

 2009 آوریل 1 از مجدداً و داشت عهده بر را متسِ این 1999 يژوئیه 6 تا 1996 ژوئن 18 از

 .است بوده اسرائیل يزیرونخست سمت در تاکنون

 بیش با اورشلیم جمله از نفر، 000٬100 از بیش جمعیت با شهر 15 داراي یلاسرائ

 76 به اسرائیل کشور وزارت مجموع، در .است آویوتل و شرقی اورشلیم شامل ،نفر 000٬500 از

 طراحی شهري کاسیف، ؛دارند قرار نظر مد دیگر شهر دو .است کرده اعطا شهر عنوان شهرداري

 حاضر حال در و بود کوچکی شهر ابتدا در که هریش و ،نگب صحراي در شدن ساخته براي شده

 يدهکده( کیبوتص 250 حدود اسرائیل در همچنین .است شده تبدیل بزرگ شهري به

 .دارد وجود )اشتراکی يمزرعه( موشاو 450 و )اشتراکی

 

 رائیلاس به نیهودیا مهاجرت

 آغاز کشور این به جهان سراسر از یهودیان مهاجرت اسرائیل، کشور تشکیل از پس

 در حاکم یهودي ضد جو دلیل به ماا نبود، قدرت در نازي حکومت دیگر که هرچند شد.

 در یهودیان شدند. شانیهاخانه ترك به مجبور اروپا در ساکن یهودیان اروپایی، کشورهاي

 با اسرائیل کشور میان جنگ دلیل به نیز اسالمی عربی غیر ورهايکش دیگر و عربی کشورهاي
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 زمان آن در اسرائیل کشور به مهاجرت دلیل همین به و ،دگرفتن قرار فشار زیر عربی کشورهاي

 .بود انتخاب بهترین شاید

 336 يشماره يمقاله در آلمان سیاسی آموزش فدرال مرکز که جدولی براساس

 :است بوده زیر قرار از اسرائیل به هاتمهاجر کرده، منتشر خود

 

 سال

 مجموع هامهاجرت مبدأ از تفکیک به مهاجران جمعیت

 جمعیت

 مهاجران

 و آمریکا

 اقیانوسیه
 آسیا آفریقا اروپا

 هايمکان

 ناشناخته

1948-

1951 
5140 326786 93951 237352 24395 624،687 

1952-

1954 
2971 9748 27897 13238 822 54676 

1955-

1957 
3632 48616 103846 8801 1597 166492 

1958-

1960 
3625 44595 13921 13247 582 75970 

1961-

1964 
14841 77537 115876 19525 1014 228793 

1965-

1968 
9274 31638 25394 15018 920 82244 

1969-

1971 
33891 50558 12065 19700 577 116791 

1972-

1974 
26775 102763 6821 6345 49 142753 
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 سال

 مجموع هامهاجرت مبدأ از تفکیک به مهاجران جمعیت

 جمعیت

 مهاجران

 و آمریکا

 اقیانوسیه
 آسیا آفریقا اروپا

 هايمکان

 ناشناخته

1975-

1979 
29293 77167 6029 11793 545 124827 

1980-

1984 
25230 35508 15711 6912 276 83637 

1985-

1989 
19301 36461 7700 6563 171 70196 

1990-

1994 
17220 553622 32157 5900 423 609322 

1995-

1999 
20061 275667 12248 38843 178 346997 

2000-

2004 
23572 119586 16256 22077 14 181505 

2005-

2010 
23291 54800 15752 9692 28 103491 

2011-

2014 
14271 48558 7530 4078 2 74445 

2015-

2016 
8472 42235 742 1965 0 53885 
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 اسرائیل در ساکن جمعیت میزان سال، 69 مدت ظرف یعنی 2017 به تا 1948 از

 به بود، عرب هزار بیست و صد و یهودي هزار پنجاه و ششصد از متشکل ،1948 سال در که

 بیانگر خود تواندمی عدد این .است یافته افزایش نفر هزار دوازده و هفتصد و میلیون هشت

 ؛باشد خواننده براي توجهقابل ينکته چندین

 

 که هاییسختی تمام با که بود حدي تا یهودیان براي اسرائیل کشور اهمیت -1

 .داشتند را آنجا در زندگی به تمایل داشت، وجود سیستأتازه کشور در

 

 با جنگ طرف یک از ؛داشت سیستأتازه حکومت که سختی شرایط -2

 براي یزایاشتغال و اسکان دیگر طرف از بودند، کشور آن نابودي خواهان که همسایه کشورهاي

 .واردتازه نمهاجرا

 

 به توجه با ،کشور هايههزین مینتأ براي تالش و کشور ياقتصاد رشد -3

است نبوده گاز و نفت از خاورمیانه کشورهاي دیگر برخالف ،اسرائیل کشور درآمد منبع اینکه

 اسرائیل و اعراب میان هاجنگ آغاز

 اسرائیل و اعراب میان جنگ تنها جنگ این اما کردیم، اشاره 1948 جنگ به ترپیش

 این در .دارد ادامه نیز امروز به تا بعضاً که بوده خونینی هايجنگسلسله آغاز منشأ بلکه نبود،

 .کنم اشاره هاجنگ این تاریخ به خالصه صورتهب دارم قصد بخش

 

 1973 تا 1953 از جنگ

 تصمیم برابر در 1956 سال در گرفت، در مصر و اسرائیل میان که هاییجنگ از یکی

 .بود سوئز کانال کردن ملی به مصر دولت
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 .داشت وجود باستان مصر دوران از مدیترانه دریاي به سرخ یايدر کردن متصل فکر

 یکدیگر به نیل طریق از نه و مستقیماً را »سرخ« و مدیترانه دریاي دو که سوئز فعلی کانال

 با را مذاکراتی که است دولسپس فردینان ،فرانسوي مهندس فکر يزاییده ،کندمی مربوط

 در محمدعلی يسلسله گذاربنیان پاشا محمدعلی ينواده و مصر والی سومین »پاشا سعید«

 متعلق آن سهام بیشتر که شد تأسیس سوئز کانال شرکت ،کانال این ساخت براي .کرد آغاز مصر

 حداقل و( مصر دولت يهزینه با که عظیم يپروژه این .بود مصر دولت بخشی و فرانسویان به

 در سال 99 براي و رسید پایان به 1869 سال در مصري کشاورزهاي اجباري کار با )ايدوره در

 آبراه آن از نقل و حمل بر کنترلی مصر دولت شد قرار و گرفت قرار فرانسوي شرکت اختیار

 میلیون یک به نزدیک )پیش سال 150( روز آن پول به سوئز کانال افتتاح مراسم .باشد نداشته

 امپراتور »ژوزف فرانسوا« مانند اروپا بزرگ فرمانروایان و داشتبر خرج انگلیسی )پوند( جنیه

 دولت حساب به کالً مراسم این يهزینه .یافتند حضور مراسم این در »پروس« ولیعهد و اتریش

 دولت ،دیزرائیلی وزیرينخست زمان در سوئز، انالک افتتاح از پس اندکی .شد گذاشته مصر

 در سهام يبقیه و دکر خریداري مصر خدیوي از را سوئز کانال شرکت سهام درصد 44 بریتانیا

 .نداشت سوئز کانال از مالی يبهره هیچگونه عمالً مصر خود لذا بود؛ فرانسوي دارانسرمایه دست

 تقدیم ویکتوریا ملکه به جاودانه و کوتاه گزارش در را خود درخشان تالش حاصل »دیزرائیلی«

 ایام مرور به »!من سرور شماست مال سوئز کانال حاال و« :نوشت چنین آن پایان در و کرد

 در انگلستان مالی مستشاران که شد آن موجب سوئز کانال ساخت از ناشی يبهره پر قروض

 يهمستعمر به مصر تبدیل ساززمینه ،امر همین و کنند دخالت مصر اداري هايبخش تمامی

 که پاشا عرابی احمد نام به پرستوطن مصري یک 1882 سال در .شد استقالل زمان تا بریتانیا

 عیارتمام حانهمسلّ شورش یک و نرفت مصر انگلیسی حاکم دخالت بار زیر بود، جنگ وزیر

 انگلستان »پاشا عرابی« دستگیري از بعد و شد سرکوب بعدها قیام این .گرفت فرا را مصر سراسر

 و انجامید طول به سال 70 استعماري اشغال این انجامید. سودان و مصر نظامی اشغال به

  .رسید پایان به انگلستان و مصر میان جدیدي قرارداد عقد و مصر کودتاي با سرانجام

 بارهدو مصر که رفتمی سوئز کانال شدن ملی ماجراي در 1956 سال در که آن با

 ينقشه )آمریکا و شوروي( روز آن جهان مطرح قطب دو اما ،درآید فرانسه و انگلستان اشغال به
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 مجبور )اسرائیل و فرانسه انگلستان،( گانهسه نیروهاي و کردند آب بر نقش را فرانسه و انگلستان

 آن در .است بوده ملی غرور مترادف 1956 سال از سوئز نام هامصري براي .شدند مصر ترك به

 دو این يحمله که اقدامی ؛گرفت هافرانسوي و هابریتانیایی از را کانال عبدالناصر جمال سال

  .داشت پی در را اسرائیل آنها از پس و کشور

 و فرانسه هايدولت کرد. ملی را سوئز کانال ناصرلعبدا جمال دولت آنکه از پس

 وزیرنخست و انگلیس وزیرنخست .کردند مسدود کشورهایشان در را مصر موجودي انگلستان

 قانع براي سیاسی هايکوشش .شدند کانال يمنطقه و مصر در نظامی دخالت رصددد فرانسه

 اتباع 1956 يژوئیه 31 در انگلستان و فرانسه هايدولت .نرسید جایی به مصر دولت کردن

 به سوئز کانال يقضیه حل براي نیز امنیت شوراي هاينشست .کردند خارج مصر از را خود

 امنیت شوراي هاينشست يهمه در خروشچف رهبري به شوروي مدت این در و نرسید جایی

  .کرد وتو را مصر ضد هايقطعنامه

 یورش سینا صحراي به فرانسه و انگلستان حمایت با اسرائیل ،1956 اکتبر 29 در

 فرانسه هايدولت اکتبر 30 در .رفت پیش نیز کانال شرقی ساحل تا روز سه مدت ظرف و برد

 نظامی يحمله مصر به که کردند اعالم کانال يمنطقه در امنیت حفظ يبهانه به انگلستان و

 نیروي و شد انجام مصر به انگلستان و فرانسه هوایی يحمله 1956 نوامبر اول در .کنندمی

 تاریخ در را رویداد این .کردند پیاده را هایشاننیرو مصر ساحل در فرانسه و انگلستان دریایی

 4 در .شناسندمی )فرانسه و انگلستان اسرائیل، يگانهسه یورش( ثالثیال عدوان به مصر معاصر

 و آمریکا سیاسی چرخش ماه این در .شدند زیادي تلفات دچار انگلیس نیروهاي 1956 نوامبر

 که کرد اعالم آمریکا .کرد دگرگون را جنگ مسیر انگلستان و فرانسه به خروشچف اولتیماتوم

 با خود يرابطه در متحده ایاالت دولت نکنند، متوقف را جنگی عملیات انگلیس و فرانسه اگر

 را انگلیس و فرانسه هايدولت نیز شوروي رهبر خروشچف .کرد خواهد تجدیدنظر هادولت آن

 فرانسوي اسرائیلی، نیروهاي خروج و بسآتش يقطعنامه بنابراین، .کرد اتمی يحمله به تهدید

 هايدولت و شد صادر امنیت شوراي در نوامبر ششم در ويشور دولت پشتیبانی با انگلیسی و

 .کنند تخلیه را مصر خاك تا شدند وادار )اسرائیل و فرانسه انگلیس،( گانهسه
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 1967 يروزهشش جنگ

 ،مصر عربی کشورهاي و اسرائیل میان 1967 ژوئن 10 تا ژوئن 5 از که بود جنگی

  .رسید پایان به اسرائیل مطلق پیروزي با و داد رخ اردن و سوریه

 درازا به 1967 ژوئن 12 تا مه 15 تاریخ از که بود بحرانی اوج ينقطه نبرد این

 .کرد تصرف را آنها خاك از قسمتی عربی کشور چند ارتش شکست با اسرائیل ،آن در و انجامید

 ژوئن 5 در مصر هوایی هايپایگاه به اسرائیل ناگهانی هوایی يحمله با جنگ این

 مصر، کنترل از را سینا صحراي و غزه نوار تا شد موفق روز 6 طی اسرائیل و شد آغاز 1967

 کنترل از را جوالن هايبلندي و اردن کنترل از را اردن رود باختري يکرانه و اورشلیم شرق

  .کند خارج سوریه

 ،الجزایر ،مراکش ،سودان ،تونس ،سعودي عربستان ،عراق همچون عربی کشورهاي

 و مصر ،اردن یاري به کمکی نیروهاي اعزام با و داده جنگ اعالم اسرائیل به نیز کویت و لیبی

 .بود تأثیرگذار منطقه جغرافیایی ساختار در جنگ این نتایج .شتافتند سوریه

 1960 يدهه میانی هايسال در اسرائیل، با همسایگی به عربی کشورهاي تمایل عدم

 ،ممرد آشامیدنی آب مینتأ براي اسرائیل دولت 1964 سال در مثالً کرد. پیدا مختلفی ابعاد

 نمبارزا از حمایت براي سوریه ارتش اما کرد، سیستأ دنار يرودخانه از آب انتقال براي راهی

 کشور .کرد منحرف را رودخانه این آب رودخانه، باالتر قسمت در سیساتیتأ ایجاد با فلسطین،

 شخصی مصرف براي آب اسرائیل مردم از %11 که طوري به شد، آب کمبود دچار عمالً اسرائیل

-بدین و کرد حمله هاسوري آب سیساتتأ به اسرائیل 1965 سال در دلیل ینهم به .نداشتند

 سال .شد ایجاد اسرائیل ارتش و اعراب میان پراکنده نظامی خوردهاي و زد از موجی گونه

 اسرائیل نابودي خواهان که بود فلسطینی نمبارزا و اسرائیل میان خوردي و زد رپُ  سال 1966

 .بودند ودخ هايسرزمین گیريپسباز و

 بگذارد فراتر خود مرزهاي از را پا سال، این در شد مجبور خود از دفاع براي اسرائیل

 آن در .کند حمله نیز نبودند اسرائیل مرزهاي در که فلسطین سرزمین دیگر هايبخش به و

 نیروهاي يحمله مورد بودند، فلسطینی خودگردان مناطق حفظ مسئول که اردنی نیروهاي سال

 جزء منطقه این که هرچند کرد، حمله اسموع شهر به اسرائیل ارتش گرفتند. قرار لیاسرائی
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 و داد ییباال تلفات اردن ارتش دلیل همین به و بود اردن ارتش کنترل تحت ولی نبود اردن

 حمایت عدم دلیل به را عبدالناصر جمال اردن، پادشاه ،حسین سلطان .شد نشینیعقب به مجبور

 که کرد اعالم اشتباه به شوروي امنیت سازمان 1967 سال در .داد قرار تقادان مورد اردن از

 فرمان خبر، این شنیدن با ناصر .است سوریه با مرز در نیرو تجمع حال در اسرائیل ارتش

 .کرد صادر نظامی باشآماده

-آماده حالت در مصر نظامی نیروهاي که شدند مطلع هااسرائیلی ،1967 می 14 در

 .است سینا صحراي در خود نیروهاي کردن متمرکز حال در مصر و اندگرفته قرار باش

 عبدالحکیم سپهبد دستور به 1967 می 14 تاریخ از که چرا بود، درست اطالعات این

 جنگ يبرا روز همان 30:14 ساعت از مصر نظامی نیروهاي 1 يشماره رزمی يفرمانده در عامر

  .بودند گرفته قرار کامل باشآماده حالت در

 تقویت براي زرهی واحدهاي از تعدادي تا داد دستور اسرائیل وزیرنخست می 15 روز

 به اينامه در عبدالناصر جمال می 16 در .شوند اعزام منطقه آن مرزهاي به سینا يجبهه

 مرزي حایل يمنطقه از متحد ملل سازمان صلح پاسدار نیروهاي خروج خواستار ملل سازمان

 .شد اسرائیل و مصر میان

 نظامی تهدید هرگونه با احتمالی يمقابله براي مصر« :است شرح این به نامه مضمون

 اسرائیل با مرز امتداد در خود نیروهاي کردن متمرکز حال در عربی کشورهاي علیه اسرائیل

 ».کنند ترك را منطقه فوراً صلح پاسدار نیروهاي است الزم دلیل همین به و است

 ما کشیده، طول حد از بیش اسرائیل بقاي« که کرد اعالم قاهره رادیو روز همان در 

 استقبال ایمکشیده را ارشانتظ مدتها که جنگی از ما .کنیممی استقبال اسرائیل تهاجم از

 فرا دارد همراه به را یلاسرائ نابودي که جنگی زمان .است رسیده فرا اوج ينقطه .کنیممی

 ».است رسیده

 منطقه از را صلح پاسدار نیروهاي تا خواست ملل سازمان از مجدداً مصر می 18 در 

 در سینا صحراي از متحد ملل سازمان صلح پاسدار نیروهاي شدن خارج با بحران .کند خارج

 به عبدالناصر جمال رهبري به مصر دولت نیروها، این شدن خارج از پس .شد تشدید می 19
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 مرز بر افزارهاجنگ و نیروها و داد ادامه سینا صحراي به بیشتر نیروهاي کردن وارد و استقرار

  .شدند متمرکز اسرائیل

 دارد، قرار سرخ دریاي در که )عقبه خلیج یا( تیران يتنگه بستن با مصر می 22 در

 در که )ایالت بندر( زمان آن بنیادتازه بندر و بست اسرائیلی هايکشتی بر را آبی راه این

  .درآورد تعطیل حالت به عمالً را دارد قرار اسرائیل بخش ترینجنوبی

 براي مسیر این شدن بسته .بود شرق با اسرائیل دریایی ارتباطی راه تنها عقبه خلیج

 .داشت دنبال به کنندهفلج تأثیر اسرائیل

 جوالن هايبلندي در مشترك طور به را نیروهایشان هم عراق و اردن ،سوریه همزمان

 با اسرائیل حال همین در .کردند جمع غافلگیرانه ايحمله براي اردن رود يباختر يکرانه و

 جاي به دشمن خاك در جنگ مبناي استراتژي ،کوچکش نسبتاً ياندازه و کم مساحت به توجه

 جمهیّ هاییبرنامه عربی زبان به که مصر رادیو حال همین در .کرد اتخاذ را خود خاك در جنگ

 تا شوند خارج اسرائیل از که خواستمی هافلسطینی از هرروزه کرد،می پخش اسرائیلی ضد و

 ».نگیرند قرار ،بریزد دریا به را هااسرائیلی بود قرار که لدوزرهاییوب مسیر در«

 قدمی چند در را اردن و سوریه عراق، مصر، هايارتش همزمان يحمله که اسرائیل

 صحراي در مصر ارتش نیروهاي به 1967 ژوئن 5 تاریخ در و گرفت را پیش دست دید،می خود

 مصر در خود اطالعاتی عوامل يوسیلهبه حیاتی اطالعاتی دریافت با هااسرائیلی .کرد حمله سینا

 کرده جمع اينقطه در را خود يجنگنده هواپیماي چهارصد از بیش مصر ارتش که بردند پی

 کار که اسرائیلی هايژنرال .بکوبد هم در شدیداً را اسرائیل ارتش صفوف بعد روز صبح تا ستا

 به تصمیم ،دیدندمی شدهتمام تقریباً مصري هواپیماهاي شدن بلند با را خود تأسیستازه کشور

 .دندکر ،اسرائیل روي بر هاآن يیکباره شدن بلند از قبل ،مصري هايجنگنده تمام يشبانه زدنِ

 تمام رستادنف با مصر نظامی هايفرودگاه به غافلگیرانه يحمله با اسرائیل ارتش هوایی نیروي

 را مصر جنگی هواپیماهاي اکثر ساعت چند مدت ظرف خود، فعال يجنگنده هواپیماي 200

 زمین روي بر __ بودند روسیه ساخت توپولوف هايافکنبمب و میگ هايجنگنده شامل که __

 از بیش حمله این در .بدهد حمله این به مناسبی پاسخ بتواند مصر اینکه بدون ،کردند نابود

  .رفت بین از مصري هواپیماي 030
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-گشت حال در مصري آموزشی جت 4 فقط اسرائیل يحمله زمان در شودمی گفته

 از استفاده با و آورد دست به را جنگ در هوایی مطلق برتري اسرائیل ،حمله این با .بودند زنی

 بود کرده دریافت که شدیدي يضربه انکار با مصر .گرفت دست به را عمل ابتکار امتیاز این

 اشتباه، اخبار این براساس .است داده ترتیب اسرائیل علیه موفقی بسیار يحمله که شد مدعی

 .کرد صادر را اسرائیل به حمله دستور اردن پادشاه حسینسلطان

 هوایی پایگاه بزرگترین ،داوود رمات هوایی پایگاه و آویوتل بارانگلوله با اردن

 غرب به ايخمپاره يحمله و سافا کفر و ناتانیا شهرهاي به هوایی يحمله همچنین اسرائیل،

 از و شد جنگ وارد هم سوریه روز دو از پس جنگ، آتش شدن افروخته با .کرد آغاز را اورشلیم

 هوال دشت به شدید يتوپخانه آتش و کاتیوشا هايموشک پرتاب به شروع جوالن هايبلندي

 .کرد اسرائیل در

 سوئز کانال سويآن تا ،)سینا صحراي( خود خاك از نشینیعقب با نهایتاً مصر ارتش

 جوالن هايبلندي سوي به جنگی میدان تغییر با اسرائیل ارتش حال همین در .شد هراند عقب

 دهد شکست را هاآن توانست بود سوري و اردنی نیروهاي مقرّ که اردن رود باختري يکرانه و

 .درآورد خود اشغال به را شبعا کشتزارهاي و جوالن هايبلندي و

 تکمیل را جوالن هايبلندي به حمالت نآخری اسرائیل 1967 ژوئن 10 تاریخ در

 یعنی( آن از بعد روز در هاعرب پیشنهاد به بسیآتش قرارداد تا شد عاملی امر همین و بود دهکر

 رود باختري يکرانه سینا، صحراي غزه، نوار اسرائیل ترتیب این به .رسید امضا به )ژوئن 11

 هايسرزمین و آمده بدست هايپیروزي با کل در .کرد تصرف را )شرقی اورشلیم شامل( اردن

 شدهاشغال مناطق در که عرب میلیون یک حدود در و شد برابر 3 اسرائیل مساحت اشغالی

 .درآمدند اسرائیل مستقیم کنترل تحت ،کردندمی زندگی

 يحمله تسریع براي و کرده ترك را اسرائیل که کسانی به بسآتش از بعد اسرائیل

 و دویست از آمارها( نداد بازگشت ياجازه ،بودند شده وارد همسایه عربی کشورهاي به هاعرب

 فلسطینی مهاجران از موجی ترتیب این به و )دهندمی گزارش نفر هزار سیصد الی هزار پنجاه

 میزبان کشورهاي از یکهیچ که آنجا از اما .آمد پدید لبنان و اردن ،سوریه ،مصر کشورهاي در

 ترپیش__ نداشتند ،بودند فراخوانده را آنها خود زمانی که میهمانانی از پذیرایی به ايعالقه
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 تا شوند خارج اسرائیل از که خواستمی هافلسطینی از روز هر مصري، رادیوهاي داشتم اشاره

 هافلسطینی __ »نگیرند قرار ،بریزد دریا به را هااسرائیلی بود قرار که لدوزرهاییوب مسیر در«

 .کنندمی زندگی اهندگیپن موقت هايکمپ مراکز در وزامر به تا

 

 :نکسه روز

 اسرائیل با روزهشش جنگ در عربی کشورهاي شکست سالروز النکسهیوم یا نکسه روز

 از یبخش درآمدن اشغال به روز عنوان به هرساله ژوئن، 5 یعنی جنگ این شروع روز .است

 چه که است نای اصلی السؤ شود.می یاد اسرائیل، توسط سوریه و اردن فلسطین، هايسرزمین

 شدند؟ فلسطینی میلیون یک آوارگی و اشغال این اصلی عامل کسانی

 شناخته رسمیت به براي اسرائیل درخواست عرب، ياتحادیه 1967 سپتامبر در

 معروف نه سه بستند. را اسرائیل با همزیستی گونه هر راه نه، سه گفتن با آنها و کرد رد را شدن

 ».اسرائیل با صلح قرارداد به نه و اسرائیل با مذاکره به نه اسرائیل، شناختن رسمیت به نه« به شد

 يقطعنامه متحد ملل سازمان امنیت شوراي 1967 نوامبر 22 تاریخ در درنهایت

 از تا شد خواسته درگیر هايدولت يهمه از آن طبق .کرد تصویب را امنیت شوراي 242

 ترسمی به را مرزها و کنند نظرصرف یکدیگر حاکمیت حق و سرزمین به نسبت خود ادعاهاي

 اما ،کردمی نشینیعقب شدهاشغال هايسرزمین از بایستمی اسرائیل ترتیببدین .بشناسند

 اسرائیل کشور عربی کشورهاي که دانست آن بر مشروط را قطعنامه بند این و نکرد کاري چنین

 .کردند خودداري مهم این از نیز عربی کشورهاي سفانهمتأ بشناسند. رسمت به را

 

 امور ياداره خود تا شدند آن بر هاطینیفلس که بود عربی هايارتش شکست از پس

 به تبدیل فلسطین، بخشآزادي سازمان که بود شکلبدین و بگیرند عهده بر را خود سرزمینی

 .شد رسمی تشکل یک
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 ملل سازمان يقطعنامه تصویب تا روزهشش جنگ پایان از حوادث روزشمار

 
 چکسلواکی، وگسالوي،ی لهستان، شوروي، جماهیر اتحاد 11/6/1967 تاریخ در

 .کردند قطع اسرائیل با را خود دیپلماتیک روابط بلغارستان و مجارستان

 

 داشت اظهار خود سخنرانی در آمریکا، جمهور رئیس جانسون، 14/6/1967 تاریخ در

 این به باید همسایگان و ندهست زندگی براي اساسی حق داراي خاورمیانه کشورهاي تمامی که

 شرق که زمانی تا سوئز کانال که کرد اعالم ریاض مصر، يخارجه امور وزیر .دبگذارن احترام حق

 خواهان   1میکوروگ ،شوروي يخارجه امور وزیر .ماند خواهد بسته ،است اسرائیل اشغال در یوفا

 .شد خاورمیانه بحران با مقابله براي متحد ملل عمومی مجمع در ویژه يجلسه یک برگزاري

 عنوان به اسرائیل کردن محکوم بر یمبن شوروي پیشنهاد متحد، ملل نسازما امنیت شوراي

 که کرد پیشنهاد امنیت شوراي در انگلستان ينماینده .کرد رد را روزهشش جنگ در متجاوز

 همسایه عرب کشورهاي و اسرائیل میان گريمیانجی براي را خود يویژه مورمأ باید سریعاً شورا

 .کند معرفی

 

 وزیرنخست ملل، سازمان عمومی مجمع يویژه يجلسه در 19/6/1967 تاریخ در

 .کرد مطرح را متجاوز عنوان به اسرائیل تیمحکوم تقاضاي و بود سخنران اولین شوروي،

 را اسرائیل يیکجانبه تیمحکوم بر مبنی شوروي درخواست گلدبرگ، ،آمریکا ارشد ينماینده

 عربی کشورهاي و اسرائیل میان پایدار صلح رقراريب براي را ايقطعنامه نویسپیش وي .کرد رد

 هايبخش تا دارد قصد که کرد اعالم شورک این مجلس به اسرائیل دولت .کرد ارائه اشهمسایه

 در ،بود نارد حاکمیت تحت روزهشش جنگ از قبل تا که را اورشلیم قدیمی شهر يشدهاشغال

 براي شوروي درخواست گفت خود اظهارات در ،لاسرائی يخارجه امور وزیر ،ابان .بگیرد اختیار

                                                 
 
 
1    Gromyko 
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 عربی کشورهاي به سالح تحویل به را شوروي وي است. قانونی غیر اسرائیل، شناختن متجاوز

 .کرد محکوم

 

-می اسرائیل که کرد اعالم ،اسبوك اسرائیل، وقت وزیرنخست 20/6/1967 تاریخ در

 برگزاري آمادگی وي دولت پایدار صلح یک برقراري براي و کند، فراموش را گذشته خواهد

 شوروي، جماهیر اتحاد رهبر .دارد عرب دولتمردان دیگر و حسین شاه ناصر، با را نشستی

 ژوئن 23 الی 21 از وي کرد. آغاز منطقه عربی کشورهاي به را سفرهایی يدوره   1جپودگورنی

 سفر یک براي نیز سوم روز از گذراند. سوریه در را ژوئیه سوم تا اول از آنجا از رفت. مصر به

 کرد،می دعوت داريخویشتن به را عربی کشورهاي که درحالی وي .شد عراق راهی روزهیک

 يخارجه امور وزیر .است عربی کشورهاي به سالح فروش يآماده شوروي که داد وعده

 دخو خود، خاك به اورشلیم قدیمی بخش دادن پیوست با اسرائیل که داشت اظهار انگلستان،

 .داد خواهد قرار المللیبین انزواي در را

 

 دیداري در جانسون آمریکا، جمهوررئیس میان نشستی 25/6/1967 الی 23 تاریخ از

 گفتگو، موضوعات تمام صدر در و شد، انجام نیوجرسی در کوسسانگ ،يوشور وزیرنخست با

 در صلح برقراري که داشتند اعالم طرفین درنهایت بود. مطرح خاورمیانه صلح يمسئله

 روزهشش جنگ آغاز از پیش مرزهاي به اسرائیل که بود خواهد ممکن درصورتی خاورمیانه

 .بازگردد

 

 دست به اورشلیم ياداره که کرد تصویب اسرائیل پارلمان 27/6/1967 تاریخ در

 .شد خواهد انجام اسرائیل دولت

 

                                                 
 
 
1    Podgornyj 
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 آسیایی، و قایییآفر هايدولت از نمایندگی به یوگسالوي، 28/6/1967 تاریخ در

 بی تا خواست اسرائیل از و داد ارائه ملل سازمان عمومی مجمع به را ايقطعنامه نویسپیش

 این اشغال به روزهشش جنگ طی که اعراب هايسرزمین اشغالی هايبخش از درنگی هیچ

 .شود خارج ،بود آمده در کشور

 

 از ملل سازمان دبیرکل به یاداشتی در آلمان، فدرال دولت 29/6/1967 تاریخ در

 همچنین و داد خبر اسرائیل و اعراب میان مناقشه در فارس خلیج همکاري شوراي طرفیبی

 .کرد رد را اسرائیل با کشور این همکاري بر مبنی DDR ادعاي

 

 متحد ملل سازمان عمومی مجمع به التین آمریکاي کشورهاي 30/6/1967 تاریخ در

 تمام از را خود نیروهاي تمامی باید اسرائیل آن براساس که دادند ائهار را ايقطعنامه نویسپیش

 .کردمی خارج اشغالی هايسرزمین

 

 آمریکاي شوروي، يقطعنامه طرح ملل، سازمان عمومی مجمع 4/7/1967 تاریخ در

 نویسپیش اما ،گرفت بازپس را خود پیشنهادي طرح نیز آمریکا .کرد رد را آلبانی و التین

 از اسرائیل عملکرد تمامی قطعنامه، این براساس گرفت. قرار دتأیی مورد پاکستان يهقطعنام

 .شد محکوم خود خاك به اورشلیم قدیمی بخش کردن پیوست راستاي در 27/6/1967 تاریخ

 شرایطی گونههیچ بدون او دولت که داشت اظهار آن از پس اسرائیل يخارجه امور وزیر ،ابان

 .بازگرداند را اورشلیم در موجود وضعیت ات کرد خواهد موافقت

 

 را جنگی کشتی یک به ورود ياجازه شوروي جماهیر اتحاد 10/7/1967 تاریخ در

 .کرد صادر مصر بندر به

 

 بوداپست در رومانی، استثناي به اروپایی، کشورهاي سران 12/7/1967 تاریخ در

 شد توافق نشست پایانِ در که کردند برگزار را نشستی خاورمیانه کشورهاي با روابط يبارهدر

 .دهند ادامه عربی کشورهاي با را خود نظامی و سیاسی اقتصادي، روابط کشورها که
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 بر مبنی را دومی يقطعنامه ملل، سازمان عمومی مجمع 14/7/1967 تاریخ در

 با اسرائیل دولت که آنجا از .کرد صادر ايویژه يجلسه در ،اورشلیم وضعیت به رسیدگی

 اقداماتی تمامی که خواست مجمع از نکرد، موافقت 1967 جوالي 4 يمصوبه 2253 يقطعنامه

 .کند معکوس ،است گرفته صورت شهر این با ارتباط در که را

 

 که کرد اعالم خود سخنرانی در ،مصر جمهوررئیس ،ناصر 23/7/1967 تاریخ در

 قبل مانند ،نظامی و سیاسی صادي،اقت يزمینه در اسرائیل قبال در فعلی هايسیاست تمامی

 .کرد خواهد پیدا ادامه

 

 کرد اعالم میزگرد یک در   1اشکول اسرائیل، وقت وزیرنخست 31/7/1967 تاریخ در

 که زمانی تا ،اندافتاده اسرائیل دست به روزهشش جنگ طی که هاییسرزمین تمامی که

 خواهند کشور این اختیار در کنند اامض اسرائیل با پایدار صلح يمعاهده یک عربی کشورهاي

 .ماند

 

 ،   2خارطوم در عربی کشورهاي سران نشست در 1/9/1967 الی 29/8 تاریخ از

 شناختن رسمیت به و صلح برقراري براي ايمذاکره هیچ که کردند اعالم عرب، کشورهاي سران

 .کرد نخواهند اسرائیل کشور

 

 کشورهاي انزیرونخست نمعاونا سطح در کنفرانسی 6/9/1967 الی 4 تاریخ از

 بیلگراد در بلغارستان و یوگسالوي لهستان، مجارستان، کسلواکی،چ شرقی، آلمان شوروي،

 عرب کشورهاي با اقتصادي روابط و اقتصادي فعالیت يادامه بحث، محوري موضوع .شد برگزار

 .بود

                                                 
 
 
1    Eshkol 
2    Khartum 
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 رئیس به اينامه در   1تالمن ،ملل سازمان يویژه يفرستاده 12/9/1967 تاریخ در

 شرقی هايبخش ادغام روند که اندکرده اعالم اسرائیلی همکاران که داد گزارش   2تتان او ،خود

 بحث موضوع تواندنمی و است بازگشت غیرقابل اسرائیل حاکمیت تحت اورشلیم غربی و

 .شد منتشر ملل سازمان رئیس توسط نامه این يامحتو .بگیرد قرار مذاکرات

 

 به را خود پیشنهاد ي،یوگسالو جمهوررئیس   3تیتو مارشال 16/9/1967 تاریخ در

 .کرد ارائه خاورمیانه يمسئله حل براي کشورها دیگر و بزرگ هايقدرت

 

-بازپس اردن، اصلی سیاست که کرد اعالم حسینسلطان شاه 7/10/1967 تاریخ در

 .است کشورش مردم براي امنیت ایجاد و اورشلیم گیري

 

 بحران اساسی حل که کرد اعالم اسرائیل دولت يکابینه 18/10/1967 ختاری در

 عربی کشورهاي توسط اسرائیل شناختن رسمیت به و پایدار صلح قرارداد یک گرو در خاورمیانه

 .است

 

 شمالی بخش سمت به را هاییراکت مصري تندرو هايقایق 21/10/1967 تاریخ در

 .کردند پرتاب ،بود شده اشغال هااسرائیلی توسط که سینا يجزیرهشبه

 

 در را مذاکراتی ابان، ،اسرائیل يخارجه امور وزیر 24/10/1967 الی 23 تاریخ از

 .داد انجام ،جانسون ،آمریکا جمهوررئیس با خاورمیانه يمسئله حل مورددر واشنگتن

 

                                                 
 
 
1    Thalmann 
2    U Thant 
3    Marschall Tito 
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 .شد آغاز سوئز کانال در مصر و اسرائیل میان نظامی درگیري 24/10/1967 تاریخ در

 بین از ،شده استخراج خام نفت از %80 حدود و شد تخریب سوئز شهر در مصر نفت پاالیشگاه

 کنار را نظامی هايخصومت تمام تا خواست اسرائیل و مصر از ملل سازمان امنیت شواري .رفت

 .بازگردند مذاکره میز به و گذاشته

 

 با مذاکره يآماده هک کرد بیان اشکل، ،اسرائیل وزیرنخست 1/11/1967 تاریخ در

 در چه ،عربی کشورهاي سران تمامی با تا دارد تمایل وي و است اردن پادشاه حسینسلطان

 .بپردازد مذاکره به ،خصوصی دیدارهاي در حتی چه و عمومی يجلسه یک

 

-رئیس با واشنگتن در ،اردن پادشاه ،حسینسلطان 11/11/1967 الی 2 تاریخ از

 .داد انجام خاورمیانه وضعیت مورددر مذاکراتی دولتی مقامات دیگر و ،جانسون ،آمریکا جمهور

 اسرائیل که زمانی تا کرد اعالم و نشد اسرائیلی مقامات با مستقیم يگفتگو پذیرش به حاضر وي

 يمذاکره اسرائیل با نشود، خارج آورده دست به روزهشش جنگ در که اردن اشغالی هايبخش از

 .داشت نخواهد مستقیم

 

 را ايقطعنامه نویسپیش متحد ملل سازمان امنیت شوراي 22/11/1967 تاریخ رد

 تصویب ،بود شده ارائه اسرائیل و اعراب میان مسائل آمیزمسالمت حل براي انگلستان طرف از که

 ينماینده یک زودتر هرچه تا کرد درخواست ملل سازمان دبیرکل از انگلستان همچنین .کرد

 .کنند معرفی خاورمیانه مسائل هب رسیدگی براي ویژه
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 )PLO( 1فلسطین بخشآزادي سازمان

 
 شکل عرب يادیهاتح حمایت با 1964 سال در که فلسطین بخشآزادي سازمان

 احمد نظر زیر ،)المقدسبیت( اورشلیم شرق در هافلسطینی امور به رسیدگی براي گرفت،

 :بود مشغول رزی موارد همچون اموري به و کردمی فعالیت الشقیري

 

 فلسطین ملت نمایندگی .1

  سازمان تشکیالت بر نظارت .2

  اجرایی ينامهآیین صدور .3

 بودجه تنظیم و مالی سیاست اجراي .4

 

 نهایت در اسرائیل، با جنگ در عربی کشورهاي مکرر هايشکست از پس اما

 نابود را اسرائیل توانندمی که هستند خودشان تنها آنها که رسیدند نتیجه این به هافلسطینی

 هايریشه 1950 سال از دیگر جوانان از تن چند همراه به که عرفات یاسر نهایت در کنند.

 براي فلسطینی هايسرزمین در 1959 سال از و بود کرده گذاريپایه را فتح جنبش تشکیل

 بخشآزادي زمانسا در کمکم توانست بودند، زده حانهمسلّ يمبارزه به دست اسرائیل با مبارزه

  .رسید سازمان این رهبري به نهایت در و باشد داشته چشمگیري رشد نیز فلسطین

 از بخشی توسط بود، نارد خاك از بخشی که کرامه روستاي 1968 سمار 21 در

 يشده تشکیل تازه مقاومت هايگروه با تا بودند شده آن وارد که اسرائیلی ارتش هاينیرو

 این محصول شدند. روهروب فلسطینی چریک 400 يحمله با ناگهان ند،کن مقابله هافلسطینی

 .بود ساف عضو چریک 200 الی 100 و اسرائیلی سرباز 30 شدن کشته تن،بهتن نبرد

                                                 
 
 
1    Palestine Liberation Organization 
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 هااسرائیلی که نجاآ از اما بود، هااسرائیلی از بیشتر ساف هايکشته میزان هرچند

 جهان در و آورد حساب به اسرائیل علیه خود ايبر پیروزي را نبرد این ساف کردند، نشینیعقب

 به خوب پیروزي یک بود، نشده خارج روزهشش نبرد شکست هواي و حال از هنوز که هم عرب

 .گرفت خود به دیگري رنگ هافلسطینی براي نبرد که بود آن از پس .آمد حساب

 گروه دو بین درگیري .داد رخ »سیاه سپتامبر« يهواقع 1970 سال سپتامبر در

 رهبري به( فلسطین بخشآزادي سازمان عنوان تحت هافلسطینی یعنی اردن جمعیت يعمده

 جنگ اصلی دلیل .پذیرفت صورت )حسین ملک رهبري به( اردن حمسلّ نیروهاي و )عرفات یاسر

 تاریخ در مهم هايسرفصل از 1970 سپتامبر نبرد .بود اردن رهبري گرفتن دست به براي تالش

 بود اسرائیلی نیروهاي با نبردي که __ کرامه نبرد موفقیت از پس فتح .است جنبش این حیات

 حساس مناطق فلسطینی متمقاو هايگروه پرشمار نظامیان و بود یافته بسیاري قدرت __

 را هاخیابان کردند،می تحقیر را پلیس آشکارا دند.بو درآورده خود کنترل به را اردن کشور

 این از شکایت نیز عرفات یاسر کردند.می تعرض زنان به و گرفتندمی باج مردم از بستند،می

 ولتد« یک پیدایش به که وضعیت این .بخشیدمی را خاطی اعضاي یا کردمی رد یا را رفتارها

 سپتامبر 24 در اردن دولت .انجامید اردن دولت شدید واکنش به نهایتاً بود، انجامیده »دولت در

 درآورد خود تصرف به را کلیدي هايپست کرد، مستقر کشور حساس مواضع در را خود نیروهاي

 فلسطینی هايچریک جنگ .شد برقرار نظامی حکومت حسینملک فرمان به روز آن فرداي و

 تا .یافت پایان بسآتش سر بر عرفات و حسینملک توافق با روز دو از پس اردنی نظامیان و

 فلسطین بخشآزادي سازمان و فتح اعضاي تمام اخراج دستور اردن پادشاه که 1971 يژوئیه

 تلفات ساخت، روانه سوریه خاك داخل به زور به را هاآن اردن ارتش و کرد صادر اردن کشور از

 غیرنظامی بسیاري که فلسطینی 3500 حدود فقط .آمد وارد هافلسطینی بر عظیمی خسارات و

  .شد معروف سیاه سپتامبر به هاآن بین در واقعه این و دشدن کشته بودند،

 

 شدمی ساف به که پیشنهادهایی همچنین و عرب جهان هايسیاست با هامخالفت

 .شدمی رد ساف در رسیده قدرت به تازه بازیگران توسط دیگري از پس یکی

 تغییر با داشتند، خود چنگال در را فلسطین بخشآزادي سازمان که فتح سرکردگان

 گسترش ساختارهاي وسیلهبدین .زدند زیادي هاياتیعمل به دست سازمانی مواضع کامل
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 شناختن رسمیت به با که هرچند کرد. پیدا افزایش هافلسطینی میان در پارتیزانی، يمبارزه

 براي فراوانی هايتالش ،1974 سال در ملل سازمان در فلسطین مردم ينماینده عنوان به ساف

 بارخشونت هايفعالیت دهه دو حدود براي سفانهمتأ اما شد، آمیزخشونت يمبارزه از ريجلوگی

 ورزشکاران کشتار به شودمی آنها يجمله از .گرفت را اهنگبی افراد از بسیاري جان ،گروه این

 حمالت همچنین .افتاد اتفاق 1972 سال در فاجعه این .کرد اشاره مونیخ المپیک در اسرائیلی

 این هايفعالیت جمله از جهان در متعدد هايهواپیماربایی و اسرائیل خاك داخل در حاريانت

 .بود سازمان

 

 ،1973 جنگ آغاز تا امنیت شواري يقطعنامه تصویب زمان از المللیبین هايتالش

 سازمان طرف از سوئدي   1رینگیا گونار روزه،شش جنگ در بسآتش پذیرش از پس اندکی

 وي .کند آغاز را خود هايفعالیت اسرائیل و اعراب میان صلح برقراري براي تا دش مسئول ملل

 از را خود رزمی نیروهاي تا کند راضی را ناصر دولت تا کرد تالش و رفت مصر به ابتدا در

 و کند یبازگشای بود، شده بسته جنگ زمان در که را سوئز کانال کند، خارج مرزي يمنطقه

 حکومت وقت سخنگوي   2زیات حسن .سازد آزاد بودند، شده گرفته انگروگ به که کشتی شِش

 آزاد یزمان هاکشتی ندارد. هاکشتی آزادسازي به ربطی سوئز کانال یبازگشای کرد اعالم مصر

 در واقع یوفا و سینا صحراي اشغالی هايبخش از اسرائیل گرلاشغا نیروهاي که شد خواهند

 .کنند نشینیعقب سوئز، کانال

 نارد لبنان، مصر، کشورهاي به ملل سازمان يویژه ينماینده متعدد سفرهاي از پس

 اعراب که چرا نیست، ممکن فعلی وضعیت در پایدار صلح که رسید نتیجه این به وي اسرائیل و

 يمرحله کرد؛ مشخص هدف دو وي نهایت در نیستند. آن با مبادله و اسرائیل پذیرش به حاضر

                                                 
 
 
1    Gunnar Jarring 
2    Hassan Zayat 
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 حل و مرزها درمورد توافق :دوم يمرحله و ،اسرائیل تدریجی خروج و سوئز کانال پاکسازي :اول

  1.فلسطین يمسئله هايجنبه دیگر فصل و

 

 ،مطبوعاتی نشست یک در    2گل ،فرانسه جمهوررئیس 27/11/1967 تاریخ در

 .دانست روزهشش جنگ شروع عامل تریناصلی را اسرائیل

 که کرد اعالم تجمع یک در   3سیاتاآل ریه،سو جمهوررئیس 29/11/1967 تاریخ در

 .پذیردنمی را ملل سازمان يقطعنامه

 قطعنامه ،سوریه با بستگیمه اعالم در سودان و عراق الجزایر، 1/12/1967 تاریخ در

 .کردند رد را

 موافقت با که کرد اعالم امنیت شوراي به ملل سازمان رئیس 3/12/1967 تاریخ در

 خواهد افزایش نفر 93 به نفر 46 از سوئز کانال بر ملل سازمان ناظران تعداد اسرائیل و مصر

 .یافت

-اتحادیه عضو کشورهاي يخارجه امور وزیران اجالس 11/12/1967 الی  9 تاریخ از

 .شد برگزار قاهره در عرب ي

 مقامات با بیروت در ملل سازمان يویژه يفرستاده نشست 12/12/1967 تاریخ در

 .کرد خودداري ایشان با دیدار از سوریه دولت شد. برگزار لبنانی

                                                 
 
 

   /suezkanal-am-kompromiss/1968/01https://www.zeit.de   :منبع   ١
2    Gaulle 
3    Al-Atassi 
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 براي مصر شرط که کرد اعالم ،زیات مصر، دولت سخنگوي 13/12/1967 تاریخ در

 را سینا يجزیرهشبه در خود اشغالی مناطق اسرائیل که است نای سوئز کانال مجدد بازگشایی

 جنگ طی که هاییسرزمین کل به نه و کرد اشاره بخش این به تنها وي البته کند. ترك

 .بود شده اشغال اسرائیل توسط روزهشش

 ملل سازمان يویژه يفرستاده ،روزه دو سفر یک در 15/12/1967 الی 14 تاریخ در

 .کرد سفر اسرائیل به ،اسرائیل و اعراب مشکل حل و اسرائیل دولت با گفتگو دوره یک براي

 ورشو پیمان کشورهاي يارجهخ امور وزراي 21/12/1967 الی 19/12 تاریخ از

 را اسرائیل براي حیات حق که داشتند اعالم آنها د.گرفتن عربی کشورهاي از حمایت به تصمیم

 .دنشناسمی رسمیت به نیز

 مبنی خود ايمادهپنج يهیبیان فلسطین بخشآزادي سازمان 24/12/1967 تاریخ در

 .کرد منتشر را فلسطین آزادي براي حلیراه بر

 خاورمیانه بحران حل براي ملل، سازمان يویژه يفرستاده 27/12/1967 ریختا در

 .شد مصر وارد

 روزه،شش جنگ پایان زمان از که کرد اعالم اسرائیل آمار مرکز 6719 سال پایان در

 حاکمیت تحت کردند،می زندگی اشغالی هايسرزمین در که عرب 400،361،1 مجموع در

 اورشلیم، شهر قدیمی بخش در نفر 66000 اردن، غرب در نفر 000،600 .انددرآمده اسرائیل

 جوالن هايبلندي در نفر 6400 سینا، يجزیرهشبه در نفر 33000 غزه، نوار در نفر 356000

 خود زندگی به کردند،می زندگی اسرائیل در 1948 سال از که هم عرب 000،300 همچنین و

 .رسید نفر 000،371،2 به سال پایان در سرائیلا یهودیان جمعیت طرفی از .دهندمی ادامه
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 وارد گفتگوها يادامه براي ملل سازمان يویژه يفرستاده 3/1/1968 تاریخ در

 .شد اسرائیل

-سلطان با گفتگو براي ملل سازمان يویژه يفرستاده 10/1/1968 الی  7 تاریخ از

 .شد اردن وارد حسین

 دیدار ،جانسون ،آمریکا جمهوررئیس با ئیلاسرا وزیرنخست 8/1/1968 و 7 تاریخ در

 .دهد قرار اسرائیل اختیار در بیشتري هايسالح که شد متعهد دیدار این در جانسون کرد.

 گفتگوها يادامه براي ملل سازمان يویژه يفرستاده 18/1/1968 الی ژانویه 16 از

 .کرد سفر قاهره به

 خود یمطبوعات نشست در وي،یوگسال جمهوررئیس تیتو، 7/2/1968 تاریخ در

 و حل مانع متحده ایاالت که گفت مطبوعات به قاهره در ،مصر جمهوررئیس ،ناصر با همراه

 خواست ملل سازمان از او است. شده ویتنام يمسئله حل و اسرائیل و باعرا اختالفات فصل

 يمسئله حل ايبر ملل سازمان يویژه ينماینده( رینگیا مأموریت در اسرائیل دخالت از تا

 متحده ایاالت دست در را حلراه یک به رسیدن راه تنها وي .کند جلوگیري )اسرائیل و اعراب

 .کند وارد اسرائیل بر ثرمؤ فشار توانستمی آمریکا زیرا ،دانست

 کرد اعالم میزگرد یک در اردن، پادشاه ،حسینسلطان 16/2/1968 تاریخ در

 .است شده فعال مجدداً اردن در اسرائیل علیه طینفلس بخشآزادي سازمان هايفعالیت

 مجلس در خود سخنرانی در ،اسرائیل وزیرنخست ابان، 26/2/1968 تاریخ در

 اسرائیل که است عاملی ،صلح ایجاد براي اسرائیل با مذاکره از اعراب خودداري« :گفت اسرائیل

 یک چارچوب در تواندمی تارمذاک که کرد مطرح وي ».کندمی دور صلح براي مذاکره از هم را

 داد ادامه ابان .گیرد صورت شود، سازماندهی ملل سازمان يویژه ينماینده توسط که کنفرانس

 .است مرزهایش در امنیت شدن ایجاد و شدن شناخته رسمیت به خواستار اسرائیل که
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 به اسرائیل با مذاکره« :گفت مصر، دولت سخنگوي زیات، 27/2/1968 تاریخ در

 ».بود نخواهد ممکن کرده مطرح ابان که یشکل

 متحد ملل سازمان کل دبیر به یادداشتی در سوریه دولت 5/3/1968 تاریخ در

 اعتراض اسرائیل توسط شدهاشغال عربی هايسرزمین براي اداري جدید تدابیر اعمال درمورد

 .کرد

 کانال يقهمنط در سربازان براي سخنرانی یک جریان در ناصر 12/3/1968 تاریخ در

 به همیشه براي یا و دببر بین از را اسرائیل باید یا مصر ،آینده جنگ در که کرد اعالم سوئز،

 مذاکرات این ايزمینه چه در نیست مهم این که کرد اضافه وي .دهد ادامه خود تحقیر و شکست

 .است کرده رد اسرائیل با را مذاکرات همیشه او دولت شود، برگزار

 موریتمأ اینکه بر مبنی مصر، دولتمردان هايگفته از ابان 12/3/1968 تاریخ در

 .کرد انتقاد است، عربی اشغالی هايسرزمین تمامی گیريبازپس ملل، سازمان ينماینده

 بخشآزادي سازمان پایگاه به اسرائیل نظامی هاينیرو 21/3/1968 تاریخ در

 محکوم را اسرائیل اقدام این ملل سازمان امنیت شوراي .کردند حمله اردن شرق در فلسطین

 .کرد

 براساس که کرد منتشر ايبیانیه شوروي جماهیر اتحاد دولت 22/3/1968 تاریخ در

 خروج و 22/11/1967 مصوب امنیت شوراي يقطعنامه مفاد تا بود خواسته اسرائیل از آن

 .کند رعایت را اشغالی هايسرزمین تمامی از نیروهایش

 اعالم کشور این مجلس در ،اسرائیل يخارجه امور وزیر اشکل، 26/3/1968 تاریخ در

 خود خاك در فلسطینی هايتروریست به که دارد عهده بر را نیسنگی مسئولیت اردن که کرد

 .است داده امان
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 راهی رسمی يمذاکره براي مصر يخارجه امور وزیر 21/4/1968 الی 18 تاریخ از

 .شد شوروي

 علیه جدید جنگ« :کرد اعالم ،ناصر مصر، جمهورسرئی 29/4/1968 تاریخ در

 باید اکنون .کندمی صحبت صلح از دروغ به جهانیان براي اسرائیل .است ناپذیراجتناب اسرائیل

 نظامی قدرت یک ایجاد براي عربی کشورهاي توان تمامی کردن بسیج براي را هاپتانسیل يهمه

 ».گرفت کار به

 مسائل درمورد ،اردن پادشاه حسین،سلطان 13/5/8196 الی 29/4 تاریخ از

 .شد مذاکره وارد انگلیس دولت با خاورمیانه

 در حضور ماه چند از پس ملل، سازمان يویژه يفرستاده 15/5/1968 تاریخ در

 باقی تا بازگشت نیویورك به ،لبنان و سوریه مصر، اردن، اسرائیل، به رمکرّ سفرهاي و خاورمیانه

 .کند پیگیري آنجا از را اسرائیل و اعراب میان صلح دایجا براي هابحث

 اورشلیم يدرباره ايقطعنامه ملل سازمان امنیت شوراي 21/5/1968 تاریخ در

 .بود قبول غیرقابل و نامناسب ،بود کرده وضع اورشلیم براي اسرائیل که یمقررات .کرد تصویب

 داخل آینده در اردن که ردک اعالم ،اسرائیل وزیرنخست ،اشکل 22/6/1968 تاریخ در

 .گرفت خواهد قرار اسرائیل مرزهاي

 خود خارجی سیاست اصل چهار مصر، جمهوررئیس ،ناصر 23/6/1968 تاریخ در

 ؛داد ارائه را اسرائیل به نسبت

 اسرائیل با مذاکره قطع .1

 اسرائیل با صلح به نه .2
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 اسرائیل نشناختن رسمیت به .3

 .فلسطین مردم هايهزینه مینتأ و فلسطین سرزمین بر نظارت .4

 

 براي خود دولت آمادگی ابراز ،اسرائیل يخارجه امور وزیر ،ابان 7/7/1968 تاریخ در

 عبور وضعیت با ارتباط در نیز بحث موضوع .کرد ییدتأ را سوئز کانال بازنگري در اريهمک

  .بود سوئز کانال از اسرائیلی هايکشتی

 سفر شوروي جماهیر اتحاد به ،مصر جمهوررئیس ،اصرن 10/7/1968 الی  4 تاریخ از

 .داد خواهد ادامه مصر به را خود تسلیحاتی هايکمک که کرد اعالم شوروي دولت رد.ک

 اسرائیلی هواپیماهی شرکت از ،707 گئینبو هواپیماي یک 23/7/1968 تاریخ در

 بخشآزادي سازمان نفعاال از نفر چند توسط کرد،می پرواز آویوتل به رم مقصد از که   1لعا ال

 .شد برده الجزیره به و ربوده فلسطین

 به اسرائیل حمالت ايقطعنامه در ملل، سازمان امنیت شوراي 16/8/1968 تاریخ در

 محکوم را 1/8/1968 تاریخ در   3سالت همچنین و 4/8/1968 تاریخ در 2ربیدیا اردن شهر دو

 .کرد

                                                 
 
 
1    El Al 
2    Irbid 
3    Salt 
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 نزدیکی در مصر و اسرائیل ايتوپخانه وهاينیر میان درگیري 8/9/1968 تاریخ در

 .شد آغاز سوئز کانال

 اصلی عامل را اسرائیل شوروي يخارجه امور وزارت سخنگوي 25/9/1968 تاریخ در

 تواندمی اسرائیل نظامی هايسیاست که داد ارهشد و دانست خاورمیانه در خونین هايدرگیري

 .باشد داشته خطرناکی عواقب

 ومیکورگ و   1سکرا شوروي، و آمریکا يخارجه امور وزراي 2/10/1968 تاریخ در

 .کردند مذاکره هم با خاورمیانه وضعیت با ارتباط در نیویورك، در ملل سازمان مقر در

 سازمان در خود سخنرانی در ،ابان ،اسرائیل يخارجه امور وزیر 8/10/1968 تاریخ در

 .گفت سخن خاورمیانه در رپایدا صلح ایجاد براي اساسی اصل چند از ملل،

 مجمع در خود سخنرانی در ،ریاض مصر، يخارجه امور وزیر 10/10/1968 تاریخ در

 .شد اشغالی عربی مناطق از اسرائیلی نیروهاي خروج خواستار ملل، سازمان عمومی

 براي اسرائیل آمادگی اهمیت از ،دایان ،اسرائیل دفاع وزیر 16/10/1968 تاریخ در

 ندارند، اسرائیل با صلح به تمایلی اعراب اینکه به اشاره با وي گفت. سخن اعراب با دیگر جنگی

 .نخواند ذهن از دور را جدید جنگ یک بروز احتمال

 ملل سازمان مقر در اسرائیل يخارجه امور وزارت سخنگوي 19/10/1968 تاریخ در

 توافق یک ایجاد براي اعراب و اسرائیل میان غیرمستقیم صورتهب هاییتماس که کرد اعالم

                                                 
 
 
1    Rusk 
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 برقراري در ،یارینگ ملل، سازمان يویژه يفرستاده نقش .است گرفته صورت خاورمیانه در صلح

 .است بوده ثیرگذارتأ هاتماس این

 زیونییتلو يبرنامه یک در ،اردن پادشاه ،حسینسلطان شاه 31/10/1968 تاریخ در

 براي ما شرط پیش کرد اعالم صراحتبه يو کرد. انکار را اسرائیل با مستقیم تماس هرگونه

 .است کشور این توسط امنیت شوراي يقطعنامه پذیرش اسرائیل با مذاکره

 این پل دو اردن هوایی مرز به ورود با اسرائیلی يجنگنده یک 1/12/1968 تاریخ در

 اردن از همواره که هاییخرابکاري علیه جوابی به اسرائیل توسط حمله این .کرد منفجر را کشور

 تبادل اردن و اسرائیل مرزي خط در بعد، روز یک .شد خوانده ،گرفتمی صورت اسرائیل علیه

 .گرفت صورت ايتوپخانه آتش

 وزیر به خطاب اينامه در ابان، اسرائیل، يخارجه امور وزیر 8/12/1968 تاریخ در

 ملل سازمان يویژه يفرستاده هايفعالیت از مانع مصر دولت نوشت مصر يامورخارجه

 .شودمی )یارینگ(

 روزهسه فرس یک براي ،وگرومیک ،شوروي يخارجه امور وزیر 21/12/1968 تاریخ در

 ایجاد از مانع اسرائیل سرزمینی گسترش هايسیاست که کرد اعالم مصر در وي .شد مصر وارد

 1967 نوامبر 22 ايقطعنامه شدن یاجرای خواهان شوروي و مصر شود،می خاورمیانه در صلح

 .هستند اسرائیل توسط

 یک فلسطین بخشآزادي سازمان به وابسته افرادي 26/12/1968 تاریخ در

 .دادند قرار حمله مورد را اسرائیلی هواپیماي

 بیروت فرودگاه ،هوایی يحمله یک در اسرائیلی کماندوهاي 28/12/1968 تاریخ در

 .کردند بمباران را
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 اعالم   1روستوف آمریکا، جمهوريرئیس يویژه يهفرستاد 29/12/1968 تاریخ در

 .داندمی معنیبی را بیروت فرودگاه به حمله جمهوررئیس که کرد

 فرودگاه به اسرائیل يحمله ملل، سازمان امنیت شوراي 31/12/1968 تاریخ در

 .کرد محکوم را بیروت

 يحمله به پاسخی را بیروت فرودگاه به حمله اسرائیل پارلمان 1/1/1969 تاریخ در

 .دانست آتن در کشور این هواپیمایی به فلسطین بخشآزادي سازمان اعضاي

 تسلیحات تحویل توقف دستور ،دوگل فرانسه، جمهوررئیس 7/1/1969 تاریخ در

 جهانی بزرگ قدرت چهار نشست از ،تتان وا ،ملل سازمان رئیس .کرد صادر را اسرائیل به نظامی

 چهار دخالت طرح ،ابان ،اسرائیل يخارجه امور وزیر .کرد استقبال میانهخاور يمسئله رفع براي

 عملکرد که داشت اظهار وي کرد. رد را )فرانسه و انگلستان آمریکا، شوروي،( جهانی قدرت

 .است بوده آمیزموفقیت بسیار ،یارینگ ،ملل سازمان يویژه يفرستاده

 توسط که تسلیحاتی تحریم کرد اعالم ،یاناد ،اسرائیل دفاع وزیر 9/1/1969 تاریخ در

 که شود اسرائیل به فشار براي عاملی تواندنمی اما بود، سنگین يضربه یک شد، تحمیل فرانسه

 .بپذیرد را بد صلح توافق یک

 براي خود سخنرانی طول در مصر، جمهوررئیس ،ناصر 21/1/1969 تاریخ در

 با مستقیم يمذاکره هرگونه مخالف هک کرد مطرح صراحتبه جدید، ملی مجلس نمایندگان

 .است اسرائیل

                                                 
 
 

1    Rostow  
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 اهیرمج اتحاد صلح طرح جزئیات شوروي   1يپراودا يروزنامه 25/1/1969 تاریخ در

 را طرح این   2آلون ،اسرائیل وزیرنخست معاون .کرد منتشر را خاورمیانه در صلح براي شوروي

 تفسیر عربی کشورهاي و فرانسه شوروي، جماهیر اتحاد گویا که کرد اشاره و خواند غیرعقالنی

 قعطنامه این به استناد با که هنگامی کنندمی ارائه 1967 نوامبر 22 يقطعنامه از اشتباهی

 .کند خارج اشغالی مناطق از را نیروهایش شرط و قید بدون باید اسرائیل گویندمی

    3نیوزویک يمجله با ايمصاحبه در ،مصر جمهوررئیس ،ناصر 2/2/1969 تاریخ در

 صلح يمذاکره يآماده مصر شود، خارج اشغالی هايسرزمین از اسرائیل که صورتی در« :گفت

 شناسدمی رسمیت به خود پیشین مرزهاي در را اسرائیل کشور که داد ادامه وي ».بود خواهد

 و داندیم طبیعی حق یک اسرائیلی هايکشتی براي را المللیبین هايآبراه در ناوبري آزادي و

 .کند ایجاد فرات تا نیل از سرزمینی خواهدمی و نیست صلح خواهان که است اسرائیل این

 جواب در کشور این پارلمان در اسرائیل، وزیرنخست ،ابان 4/2/1969 تاریخ در

 وي است. حقیقت و عقالنیت از دور ناصر هايحرف« :گفت آمریکا نیوزویک با ناصر يمصاحبه

 ».بازگرداند شد، جنگ دو براي عاملی سال 11 در که ايگذشته به را وضعیت خواهدمی

 فرانسوي يروزنامه با ايمصاحبه در اسرائیل يخارجه امور وزیر 5/2/1969 تاریخ در

 سربازان دائمی حضور آینده، در صلح حلراه به رسیدن براي اساسی شرط« :گفت   4فیگارو لی

 يآینده مرزهاي سیر داد، ادامه همچنین وي ».است عقبه جخلی ورودي الشیخ،شرم در اسرائیلی

 اشغالی هايسرزمین هايبخش تمامی از خروج اما است، جواببی السؤ یک هنوز اسرائیل

 .است ناپذیرامکان امري

                                                 
 
 
1    Prawda 
2    Allon 
3    Newsweek 
4    Le Figaro 
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 يادامه سیاست علیه امنیت، شوراي به اينامه در اردن دولت 8/2/1969 تاریخ در

 .کرد اعتراض اسرائیل به اورشلیم الحاق طرح

 آمریکا نیوزویک يمجله با ايمصاحبه در اسرائیل وزیرنخست 9/2/1969 تاریخ در

 و اورشلیم بازگرداندن اما ،است آماده عربی کشورهاي با صلح برقراري براي اسرائیل« :گفت

 ».بود خواهد غیرممکن جوالن هايبلندي

 فرودگاه در لسطینف خلق براي آزادي جنبش عضو چهار 18/2/1969 تاریخ در 

 .کردند حمله لعا لا اسرائیلی هواپیمایی دفتر به زوریخ

 فلسطینی هايچریک پایگاه دو اسرائیل جنگی هواپیماي دو 24/2/1969 تاریخ در

 .کردند بمباران را سوریه در

 وزیرنخست با اورشلیم در ملل سازمان يویژه ينماینده 8/3/1969 تاریخ در

 اسرائیل وزیرنخست توسط مصر يخارجه امور وزیر براي اينامه کرد. اتمالق ،ابان ،اسرائیل

 .کرد اعالم منتفی را مصر با تعامل هرگونه اسرائیل يخارجه امور وزارت سخنگوي و شد، نوشته

 100 مرز سوئز کانال در روزه،شش جنگ پایان زمان از 9/3/1969 و 8 تاریخ در

 به بودند کرده مستقر مرز این اطراف در را خود اينیروه طرف دو که شد تشکیل کیلومتري

 میان نبردي فوق تاریخ در .شدمی گفته )بسآتش خط نیروهاي( بخش این در مستقر نیروهاي

 به ملل، سازمان ناظران کمیسیون رئیس ،   1بول اود ژنرال .شد انجام کشور دو بسآتش خط

 .است دهگشو آتش ابتدا مصري طرف که داد گزارش متحد ملل نسازما کل دبیر

                                                 
 
 
1    Odd Bull 
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 بخواهند هامصري اگر که کرد تهدید اسرائیل وقت وزیرنخست 11/3/1969 تاریخ در

 خواهد مصر برابر در قوا تمام با اسرائیل برافروزند، را جنگ آتش دوباره و ببرند هلحاس به دست

 .ایستاد

 در س،مار 11 در جدید دولت تشکیل مسئول    1یرمئ خانم 17/3/1969 تاریخ در

 نخواهد باز 1967 ژوئن 4 بسآتش خطوط به هرگز اسرائیل که کرد اعالم اسرائیل پارلمان

 .شودمی حاصل مستقیم مذاکرات با فقط خاورمیانه در پایدار صلح و ،گشت

 يخارجه امور وزیر با ابان، ،اسرائیل يخارجه امور وزیر 22/3/1969 الی 12 تاریخ از

 .داد انجام را دیدارهایی   3نیکسون جمهوررئیس و ،  2رزراج ،آمریکا

-اتحادیه در خود سخنرانی در ،مصر جمهوررئیس ناصر، 30/3/1969 الی 27 تاریخ از

 جهان برتر قدرت چهار از و خواند، کنندهنگران را منطقه وضعیت عرب، سوسیالیستی ي

 .کنند تالش بیشتر منطقه مناقشات حل براي که کرد درخواست

 به اسرائیل ارتش هوایی يحمله ملل، سازمان امنیت شوراي 1/4/1969 تاریخ در

 .کرد محکوم را اردن خاك از مناطقی

 صلح حلراه یک ایجاد براي شوروي و آمریکا ارشد نمایندگان 3/4/1969 تاریخ در

 .کردند مالقات یکدیگر با خاورمیانه در

                                                 
 
 
1    Meir 
2    Rogers 
3    Nixon 
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 يویژه ينماینده که کرد اعالم ،تانت او ملل، سازمان کل دبیر 9/4/1969 تاریخ در

 لزوم صورت در است، شده شوروي در سوئد کشور سفیر موقت صورتهب ارینگ،ی ،ملل سازمان

 .گرفت خواهد سر از را خاورمیانه در صلح ایجاد براي خود هايتالش مجدداً ایشان

 با تا کرد سفر واشنگتن به اردن، پادشاه ،حسینسلطان 10/4/1969 الی 8 تاریخ از

 .کند گفتگو خاورمیانه وضعیت با ارتباط در ،نیکسون ،آمریکا وقت جمهوریسرئ

 حزب تظاهرکنندگان جمع در یر،مئ مخان ،اسرائیل زیرونخست 12/4/1969 تاریخ در

 را خاورمیانه در صلح برقراري براي جهانی قدرت چهار دخالت با خود مخالفت آویوتل در کارگر

 اسرائیل و عربی کشورهاي میان مستقیم مذاکرات با تنها اورمیانهخ صلح اینکه بر وي کرد. اعالم

 اردن طرف از که را صلح پیشنهادي طرح همچنین ایشان .کرد پافشاري ،شد خواهد ممکن

 .کرد رد ،بود اصل 6 داراي و شده مطرح

 بیان خاورمیانه مورد در متحد ملل سازمان يویژه گزارش 21/4/1969 تاریخ در

 وجود هب منطقه در »جنگی وضعیت« و است شده ناکارآمد سوئز کانال در بسآتش که کرد

 .است آمده

 کرد تأیید کارگران براي سخنرانی در ،مصر جمهوررئیس ،ناصر 1/5/1969 تاریخ در

 به بسآتش خط تبدیل از مانع و کرد نخواهد قبول را عرب هايسرزمین اشغال هرگز مصر که

 با جنگ در کافی ياندازه به عربی کشورهاي از برخی ینکها از وي .شد خواهد دائمی مرز

 .کرد انتقاد نیز کنندنمی شرکت اسرائیل

 به سفري در میکووگر ،شوروي يخارجه امور وزیر 10/6/1969 الی 10 تاریخ از

 اسرائیل با نبرد در عربی کشورهاي دیگر و مصر از کشورش دریغبی حمایت بر مجدداً قاهره،

 .کرد کیدتأ
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 ،شده ذکر تاریخ از پیش يهفته در که درگیري چند از پس 18/6/1969 تاریخ رد

 و اردن میان بسآتش خط روي از اسرائیلی هواپیماهاي داد، رخ اسرائیل و اردن مرزي خط در

 حمله اردن در مستقر عراقی نیروهاي و اردن ايتوپخانه مواضع به و درآمدند پرواز به اسرائیل

 .کردند

 پیشنهادي طرح یک از ايخالصه قاهره، االهرام يروزنامه 27/6/1969 تاریخ در

 يخارجه امور وزیر و بود شده طراحی آمریکا خصوصهب جهانی قدرت چهار توسط که را صلح

 .کرد منتشر ،بود شده ابالغ )1969 ژوئن 13 الی 10( تاریخ در مصر به سفر هنگام در شوروي

 ؛کند تخلیه را عرب اشغالی هايسرزمین تمامی باید ئیلاسرا که بود شده ذکر طرح این در

 مناطق این در باید ملل سازمان صلح نیروهاي ؛شود غیرنظامی باید غزه نوار و سینا يجزیرهشبه

 .کنند کسب را سوئز کانال طریق از آزاد ناوبري حق باید اسرائیلی هايکشتی و شوند؛ مستقر

 وضعیت درمورد خود هايبررسی به ملل مانساز امنیت شوراي 3/7/1969 تاریخ در

 .کند نشینیعقب اشغالی مناطق از تا خواست اسرائیل از مجدداً و داد پایان اورشلیم

 اسرائیل دولت که گفت اسرائیل يخارجه امور وزارت سخنگوي 4/7/1969 تاریخ در

 تمامی با .است شده خارج 1969 يژوئیه 3 در ملل سازمان امنیت شوراي يقطعنامه از

 .کرد نخواهد پوشیچشم اورشلیم دادن قرار پایتخت براي خود طرح از اسرائیل موجود، انتقادات

 جنگ که کرد اعالم سخنرانی یک در ،مصر جمهوررئیس ،ناصر 23/7/1969 تاریخ در

 خواهد ادامه روزهشش جنگ طول در شدهاشغال هايسرزمین تمامی گیريبازپس تا اسرائیل با

 .داشت

 هايچریک مواضع بمباران براي اسرائیلی هواپیماهاي 11/8/1969 تاریخ در

 .درآمدند پرواز به لبنان در فلسطینی
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 شهر در قصیاأل مسجد اسالم، در مقدس هايمکان از یکی 21/8/1969 تاریخ در

 در مسجد شد. کشیده آتش به   1انروه نام به استرالیایی یک توسط که است اورشلیم قدیم

 موضوع این به اعراب خشن شنواک براي عاملی امر همین دید، آسیب شدتهب زيسوتشآ این

 .شد

 که TWA آمریکایی شرکت به قلّمتع یهواپیمای فروند یک 28/8/1969 تاریخ در

 دزدیده فلسطینی چریک دو توسط بود، پرواز در آتن مقصد به رم از و داشت سرنشین 104

 .ستنش زمین به دمشق فرودگاه در و شد

 اسرائیل با نبرد در مستقیم که عربی کشورهاي کنفرانس 3/9/1969 الی 1 تاریخ از

 .شد برگزار قاهره در ،دول ریاست سطح در ندبود

 خاك وارد و کردند عبور سوئز کانال از اسرائیلی کماندوهاي 9/9/1969 تاریخ در

 .ردندب بین از را مصر نظامی سیساتتأ هساعت 10 عملیات یک در ،شدند مصر

 وضعیت به توجه با خواست منطقه کشورهاي از آمریکا دولت 11/9/1969 تاریخ در

 .دهند نشان خود از بیشتري يدارخویشتن خاورمیانه، در بحرانی

 به خود يسالیانه گزارش در ،تتان او ملل، سازمان دبیرکل 16/9/1969 تاریخ در

 سازمان امنیت شوراي .کرد خاورمیانه در اوضاع شدن تروخیم از نگرانی ابراز عمومی مجمع

 تصویب را قصیاأل مسجد سوزيآتش و ورشلیما وضعیت يدرباره ايقطعنامه نویسپیش ملل،

 .کرد

                                                 
 
 
1    Rohen 
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 تجاوز به را آمریکا امنیت، شوراي به اينامه در مصر دولت 17/10/1969 تاریخ در

 دست از را خود ملیت آنکه بی آمریکایی شهروندان که چرا کرد، محکوم عربی کشورهاي علیه

 .جنگندمی عربی کشورهاي علیه اسرائیل ارتش در بدهند،

 درگرفت. لبنان ارتش با فلسطینی نیروهاي میان درگیري 19/10/1969 تاریخ در

-آزادي سازمان نظامی نیروهاي شدن خارج خواهان لبنان دولت که بود آن درگیري این علت

 .ودب اسرائیل با مرزي مناطق از فلسطین بخش

 جمهوررئیس ،نیکسون با ،اسرائیل وزیرنخست ،یرمئ 29/10/1969 الی 24 تاریخ در

 .کرد وام درخواست آمریکا از و کرد دیدار واشنگتن در ،آمریکا

 صلح ایجاد براي هاراه تمامی« :گفت مصر ملی مجلس در ناصر 6/11/1969 تاریخ در

 يخارجه امور وزیر ».است نمانده اقیب جنگ راه از پیروزي از غیر راهی و است شده بسته

 و برداشت خود يچهره از ماسک هخراألب ناصر« :داد جواب چنین ايبیانیه در ،ابان ،اسرائیل

 ».داد نشان را خود طلبجنگ روي

 ملل سازمان نیویورك دفتر در جهان قدرت چهار مذاکرات 2/12/1969 تاریخ در

 .دش گرفته سر از خاورمیانه بحران حل براي

 متحده ایاالت هايسیاست آمریکا، يخارجه امور وزیر ،راجرز 9/12/1969 تاریخ در

 برخی وي .کرد ایراد 1967 نوامبر 22 تاریخ در امنیت شوراي يقطعنامه مختلف مفاد درمورد را

 تمامیت و نشینیعقب امنیت، صلح،« جمله از ،دانست مشکالت نیافتن پایان عامل را بندها از

 ».ارضی

 يخارجه امور وزیر توسط که جدید صلح طرح اسرائیل دولت 11/12/1969 تاریخ رد

 .کرد رد را شد مطرح آمریکا
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 نشست یک آمریکا از ابان بازگشت از پس اسرائیل يکابینه 12/12/1969 تاریخ در

 ،است نگران خاورمیانه درمورد آمریکا موضع تغییر از اسرائیل که کرد اعالم و داد تشکیل فوري

 اعراب نفع به جذاب یسیاست جهانی، قدرت چهار نشست در آمریکا يشدهمطرح طرح که چرا

 .بود

 و کرد رد را آمریکا جدید پیشنهاد مصر، دولت سخنگوي 17/12/1969 تاریخ در

 ».نیست سازگار ملل سازمان هايقطعنامه با آمریکا جدید طرح« :گفت

 عضو کشورهاي سران اجالس )شمراک(   1رباط شهر در 21/12/1969 تاریخ در

 براي الزم اعتبار تأمین اسرائیل، با مبارزه کنفرانس این اصلی موضوع .شد برگزار عرب ياتحادیه

 .بود فلسطینی داوطلبان از حمایت و جنگ

 مطبوعاتی نشست یک در آمریکا، يخارجه امور وزیر ،راجرز 23/12/1969 تاریخ در

 کرد رد را عربی کشورهاي با مماشات و آمریکا موضع گردش اب ارتباط در اسرائیل دولت ادعاي

 همچنین وي گرفت. نخواهد پیش را اعراب با مماشات سیاست گاههیچ آمریکا دولت گفت و

 کرد کیدتأ و ،است نداشته 1967 نوامبر 22 يقطعنامه مفاد با تضادي هیچ وي طرح که گفت

 مستقیماً  باید درنهایت ،ندندار جهان دیگر يکشورها توسط مسئله حل به تمایلی طرفین اگر که

 .کنند حل را مشکالتشان

 قاهره شهر کیلومتري 30 در را هدفی اسرائیلی جنگی هواپیماي 7/1/1970 تاریخ در

 .کرد بمباران

                                                 
 
 
1    Rabat  
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 که کرد اعالم سخنرانی یک در ،اردن پادشاه ،حسینسلطان 8/1/1970 تاریخ در

 .شد نخواهد پیشگام اسرائیل و اعراب مناقشات فصل و حل براي جانبهیک اردن

 قاهره سمت به مصر خاك در اسرائیل ارتش نظامی واحد یک 17/1/1970 تاریخ در

 .کرد منفجر را تلفن خطوط و برق هايدکل قاهره کیلومتري 60 در و کرد رويپیش

-راه هرگونه فلسطین، بخشآزادي سازمان رهبر ،عرفات یاسر 19/1/1970 تاریخ در

 .خواند ردشده را شود منجر اسرائیل موجودیت به که حلی

 انگلستان آمریکا، به پیامی در شوروي جماهیر اتحاد وزیرنخست 2/2/1970 تاریخ در

 براي حلیراه کردن پیدا خواهان و کرد نگرانی ابراز خاورمیانه در بحرانی وضعیت از فرانسه و

 .شد منطقه در آرامش ایجاد

 حمالت اسرائیل که داد توضیح ،اسرائیل وزیرنخست ،یرمئ 3/2/1970 تاریخ در

 .داد خواهد ادامه شود بندپاي بسآتش موارد به مصر دولت که زمانی تا مصر به را خود هوایی

 خواست شوروي جماهیر اتحاد از نیکسون، ،آمریکا جمهوررئیس 4/2/1970 تاریخ در

 .کند بیان را آمریکا صلح طرح به خود نقد تا

 بازگشت خواهان فرانسه، کشور وقت جمهوررئیس   1پومپیدو 5/2/1970 تاریخ در

 خاتمه براي جهانی قدرت چهار هايتالش تشدید و خاورمیانه به ملل سازمان صلح نگهبانان

 .شد خاورمیانه در درگیري به دادن

                                                 
 
 
1    Pompidou 
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 فروش که کرد پیشنهاد انگلستان وقت وزیرنخست   1ویلسون 6/2/1970 تاریخ در

 .شود محدود باید خاورمیانه شورهايک به الحس

 جمله از کرد، تصویب جدیدي انینقو مجموعه اردن دولت 10/2/1970 تاریخ در

 .پایتخت داخل در اتمهمّ  و اسلحه حمل ممنوعیت

 فرانسوي يروزنامه با ايمصاحبه در مصر، جمهوررئیس ،ناصر 19/2/1970 تاریخ در

 .کرد تشبیه روزهشش جنگ از قبل انیِزم شرایطِ به را موجود وضعیت   2ندولوم

 يجبهه گروه .کرد سقوط یسسوئی مسافربري هواپیماي یک 21/2/1970 تاریخ در

 .گرفت عهده بر را حادثه این مسئولیت فلسطین براي آزادي مردمی

 تشدید مسئول را آمریکا مصر، دولت يخارجه امور وزیر ،ریاد 4/3/1970 تاریخ در

 .دانست هخاورمیان جاري بحران

 به را  SAM-3  موشکی يسامانه تحویل يپروسه شوروي 20/3/1970 تاریخ در

 ماشین شدن روشن براي عاملی امر همین ،دایان ،اسرائیل دفاع وزیر يگفته به .کرد آغاز مصر

 .بود خواهد مصر در جنگی

 ملل سازمان که کرد افشا آمریکا، جمهوررئیس ،نیکسون 21/3/1970 تاریخ در

 .است اسرائیل به جدید هايجنگنده تحویل الفمخ

 بمباران به دیان، ،ملل سازمان دبیرکل به اينامه در مصر دولت 8/4/1970 تاریخ در

 31 شدن کشته به منجر که نیل دلتاي در اسرائیلی يجنگنده يهانیرو توسط مدرسه یک

                                                 
 
 
1    Wilson 
2    Le Monde 
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 هدف افزود و کرد رد را مصر يادعا این ،دایان ،اسرائیل دفاع وزیر  .کرد اعتراض شد، آموزدانش

 اسکان مدرسه در نیز کودکان حال، این با که است بدیهی است، بوده نظامی اردوگاه یک حمله

 .باشند شده داده

 اتحاد خلبانان که کرد اعالم ايبیانیه در اسرائیل دولت 30/4/1970 و 29 تاریخ در

-تازه هايموشک و دهندمی جامان خاورمیانه يمنطقه در را هاییمأموریت شوروي جماهیر

 اسرائیل .شوندمی اداره شوروي کارمندان توسط  SAM-3  هوایی دفاع يسامانه سیستأ

 شده تبدیل خاورمیانه جنگ در گرمداخله یک به اکنون شوروي جماهیر اتحاد که شد مدعی

 .است

 واستدرخ ،نیکسون ،آمریکا جمهوررئیس از ،ناصر ،مصر رهبر 1/5/1970 تاریخ در

 سیاسی، هايکمک تمام یا و شود خارج اشغالی هايسرزمین از تا کند وادار را اسرائیل که کرد

 .درآورد تعلیق حالت به را اسرائیل به ملل سازمان نظامی و اقتصادي

 بی بسآتش براي کشورش آمادگی از ،اسرائیل دفاع وزیر ،دایان 4/5/1970 تاریخ در

 .گفت سخن نامحدود و شرط و قید

 روي نتوانست قاهره در فلسطین ملی شوراي يجلسه 4/6/1970 الی  3/5 تاریخ از

 .برسد توافق به اسرائیل علیه مشترك سیاست یک ایجاد براي مشخص يبرنامه

 و دولتی نیروهاي بین خونین یهایدرگیري اردن در 11/6/1970 الی 7 تاریخ از

 .شد ایجاد فلسطینی نمبارزا

 مطبوعاتی کنفرانس یک در آمریکا، يخارجه امور وزیر ،رزراج 25/6/0197 تاریخ در

 ينماینده رهبري به مذاکرات سرگیري از و بسآتش برقراري هدف با آمریکا که کرد اعالم

 اتخاذ را جدیدي سیاسی ابتکار امنیت، شوراي يقطعنامه با مطابق ،یارینگ ،ملل سازمان يویژه

 .است کرده
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 کرد اعالم کشور این پارلمان در ،اسرائیل وزیرنخست ،یرئم 29/6/1970 تاریخ در

 میان صلح ایجاد راستاي در آمریکا خصوصهب مختلف کشورهاي کنش هرگونه از دولتش که

 سرائیلا ارتش که شد منتشر خبري آویوتل در روز همین در .کندمی استقبال اسرائیل و اعراب

 اردن غرب نظامی مناطق در خود هايجنگنده سطتو بمب 1000 بر بالغ روزانه آتی روزهاي در

 .است کرده خالی سوئز کانال و

 فلسطینی نفعاال و اردن دولت میان اينامهتوافق انمّا در 10/7/1970 تاریخ در

 .نکند اقدامی فلسطینی نفعاال منافع علیه که داد قول اردن دولت آن براساس که شد منعقد

 .شد آزاد مردم عموم براي اشهره درون سالح حمل مجوز همچنین

 :گفت کشور این پارلمان برابر در ،اسرائیل وزیرنخست ابان، 13/7/1970 تاریخ در

 وي ».باشند داشته طرف دو میان بسآتش با ارتباط در یگفتگوی هم با باید مصر و اسرائیل«

 .شود برگزار نیز غیررسمی حتی تواندمی گفتگوها این داد ادامه

 اتحاد دولت با مسکو در ،ناصر ،مصر جمهوررئیس 17/7/1970 الی 29/6 تاریخ از

 حلراه کردن پیدا براي بیشتر اقدامات درمورد کمونیست حزب رهبري و شوروي جماهیر

 .کرد گفتگو خاورمیانه در درگیري سیاسی

 صلح طرح با که کرد اعالم مصر، جمهوررئیس ،ناصر 23/7/1970 تاریخ در

 .است موافق آمریکا دولت رفط از راجرز پیشنهادي

 رد را آمریکا صلح طرح عراق، در انقالبی دولت و سوریه دولت 26/7/1970 تاریخ در

 .کرد موافقت طرح این با مصر همچون اردن دولت اما کردند،

 آمریکا توسط شدهمطرح صلح طرح از نیز اسرائیل دولت 31/7/1970 تاریخ در

 .کرد استقبال
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 در صلح پیشنهاد« طرح تصویب از عراق دولت نگويسخ 1/8/1970 تاریخ در

 .کرد سفتأ ابراز بود، شده ارائه آمریکا توسط که »خاورمیانه

 آمریکا يخارجه امور وزیر ،راجرز ،نتتا وا ،ملل سازمان دبیرکل 3/8/1970 تاریخ در

 درهاي پشت ايجلسه خاورمیانه در صلح برقراري براي ،ملل سازمان يویژه ينماینده ،رینگیا و

 .ندکرد برگزار بسته

 مقامات با را یگفتگوهای ملل، سازمان يویژه ينماینده ،یارینگ 4/8/1970 تاریخ در

 صلح جدید مذاکرات هايروش موضوع با متحد ملل سازمان در اسرائیل و اردن ،مصر نمایندگان

 .داد انجام

 هايدولت که کرد الماع ،آمریکا يخارجه امور وزیر ،راجرز 7/8/1970 تاریخ در

 .اندکرده موافقت سوئز کانال در بسآتش يماههسه توافق با مصر و اسرائیل

 که ايبیانیه در فلسطین، بخشآزادي سازمان مرکزي يکمیته 9/8/1970 تاریخ در

 .است دوم ویتنام به خاورمیانه شدن تبدیل خواستار آمریکا که کرد اعالم شد منتشر انمّا در

 طرح« کمک با فلسطین يمسئله کردن خنثی براي تالش که خواستند خود متحدان از آنها

 .کنند خنثی باید را »راجرز

 بسآتش توافق نقض به را مصر اسرائیل، وزیرنخست ،یرمئ 18/8/1970 تاریخ در

 .خواند خود ادعاي اصلی عامل را سوئز کانال در مصر موشکی مواضع جابجایی وي کرد. متهم

 خبري يمجله با مصاحبه در اردن پادشاه ،حسینسلطان 24/8/1970 تاریخ در

-(بیت اورشلیم شهر تمامی درمورد وضعیتی چنین اگر که داشت اظهار نیوزویک آمریکایی

 براي صلح توافق از بخشی عنوان به المقدسبیت کردن المللیبین با شود، اعمال المقدس)

 .کرد خواهد موافقت خاورمیانه
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 خاورمیانه براي متحد ملل سازمان يویژه ينماینده ،یارینگ 52/8/1970 تاریخ در

 و مصر اسرائیل، نمایندگان با نیویورك در وي .کرد آغاز را خود گريمیانجی هايتالش رسماً

 شوراي رئیس الدین،بوم .کرد برگزار ايمحرمانه و جداگانه مذاکرات متحد ملل سازمان در اردن

 .داد خواهد ادامه فلسطین انقالب از حمایت به محدودیت بدون الجزایر که تگف الجزایر، انقالب

 اردن امنیتی نیروهاي بین شدید هايدرگیري انمّا در 1/9/1970 الی 29/8 تاریخ از

 خود، يمداخله با که خواست عربی هايدولت از عرفات .داد رخ فلسطین بخشآزادي سازمان و

 .کنند متوقف را درگیري

 را آمریکا جمهوررئیس تسلیحاتی، يتهیه يبرنامه در اصالحات 1/9/1970 یختار در

 .دهد قرار اسرائیل اختیار در اسلحه قوا، توازن حفظ براي و خود اختیار با که ساخت قادر

 و اردن دولتی نیروهاي میان شدیدي هايدرگیري 15/9/1970 الی  1  تاریخ از

 .گرفت صورت اردن خاك در فلسطینی نمبارزا

 اسرائیل :گفت کابینه يجلسه از پس اسرائیل دولت سخنگوي 6/9/1970 تاریخ در

 سازمان مقر در خاورمیانه درگیري آمیزمسالمت فصل و حل درمورد مذاکرات سرگیري از با

 سواحل در بسآتش يمنطقه از را یشهاموشک مصر که کرد خواهد موافقت زمانی تنها ،ملل

 آزادي براي مردمی يجبهه فلسطین مقاومت سازمان اعضاي  .کند جخار سوئز کانال غربی

 .ربودند غربی هوایی خطوط از را هواپیما چندین فلسطین

 آزادي براي مردمی يههجب نمبارزا توسط دیگر هواپیماي یک 9/9/1970 تاریخ در

 فدرال جمهوري و سوئیس انگلستان، کشورهاي از شده، ربوده هواپیماهاي .شد ربوده فلسطین

 کشورها این در تروریستی هاياقدام دلیل به که بود فلسطینی نفعاال آزادسازي منظور به آلمان

 .بودند شده زندانی و دستگیر

 .شد تشکیل نظامی حکومت اردن در 16/9/1970 تاریخ در



  ابري احسان  _________________________________ دانیم؟می چه اسرائیل از     124

 باال فلسطین بخشآزادي نیروهاي و اردن ارتش میان تنش 17/9/1970 تاریخ در

 وزیر   1شومان ملل، سازمان عمومی مجمع در .شد اردن در داخلی جنگ یک به تبدیل و گرفت

 حمایت جهانی قدرت چهار نظارت تحت اعراب و اسرائیل بین صلح از فرانسه يخارجه امور

 .کرد

 اردن پادشاه ،حسینسلطان از مصر، جمهوررئیس ،ناصر 18/9/1970 تاریخ در

 .دهد پایان فلسطین بخشآزادي روهاينی و کشور این ارتش میان جنگ به تا خواست

 عبور اردن شمال مرز از سوریه ارتش زرهی نیروهاي 21/9/1970 و 20 تاریخ در

 .شوند نبرد وارد اردن ارتش علیه فلسطینی نمبارزا نفع به تا کردند

 عربستان لیبی، سودان، اردن، مصر، هاي،حکومت سران 22/9/1970 تاریخ در

 اردن در بحران حل براي تا شدند جمع هم دور قاهره در لبنان و یمن کویت، تونس، سعودي،

 .کنند مذاکره

 رهبر ،عرفات یاسر مصر، جمهوريرئیس ناصر، پادرمیانی با 27/9/1970 تاریخ در

-آتش برقراري براي یصلح پیمان ،اردن پادشاه ،حسینسلطان و فلسطین بخشآزادي جنبش

 .کردند امضا اردن در بس

 19 ساعت در و کرد قلبی يسکته ،مصر جمهوررئیس ،ناصر 28/9/1970 تاریخ در

    2سادات ،وي معاون به موقت طوربه جمهوريریاست نهاد دفتري امور گذشت.در روز انهم

 .شد واگذار

                                                 
 
 
1    Schumann 
2    Sadat 
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 عنوان به اکثریت يرأ کسب با مصر انتخابات در سادات انور 15/10/1970 تاریخ در

 .شد انتخاب مصر جمهوررئیس

 آن براساس که کرد تصویب را ايقطعنامه اسرائیل دولت 19/10/1970 یختار در

 مطرح آمریکا يخارجه امور وزیر توسط که صلحی طرح برابر در اسرائیل موضع داشت اعالم

 قرارداد بر نیز اسرائیل بماند، بندپاي خود بسآتش بر مقابل طرف اگر و نکرده تغییري شده

 بسیآتش توافق تمدید خواهان نیز ،مصر جمهوررئیس سادات، انور .ماند خواهد بندپاي بسآتش

 است شرط این به موافقت این افزود وي رسید.می پایان به آن مدت نوامبر 5 تاریخ در که بود

 .دهد ادامه صلح توافق برقراري براي خود هايتالش به ملل سازمان يویژه ينماینده که

 ملل، سازمان عمومی مجمع در اسرائیل، وزیرنخست ،یرمئ 21/10/1970 تاریخ در

-چاشنی هامصري که کرد خواهد پیدا ادامه زمانی تنها اسرائیل طرف از بسآتش که کرد اعالم

 .کنند خارج را سوئز کانال در خود هايموشک هاي

 اسرائیل، و اعراب يمناقشه با ارتباط در مذاکره روز 8 از پس 4/11/1970 تاریخ در

 دیگر ماه سه مدت به موجود بسآتش از حمایت براي ايقطعنامه علنی يجلسه یک در خرهاألب

 ،رینگیا نظرات تحت را مذاکرات که شد خواسته مناقشه طرفین يهمه از و شد تصویب

 موافقت بالفاصله اردن دولت .ندبگیر سر از خاورمیانه امور در ملل سازمان يویژه ينماینده

 .کرد اعالم روز 30 مدت به بسآتش تمدید با را خود

 فعلی روند يادامه با کرد اعالم مصر، جمهوريرئیس ،سادات 12/11/1970 تاریخ در

 به دیگر است، 1971 يفوریه 4 تاریخ در که فعلی بسآتش قرارداد مدت پایان از پس مصر

 که است آن بر مشروط نیز فعلی بسآتش روند يادامه داد. نخواهد تن بسآتش توافق تمدید

 .بدهد نشان تمایل خود از رینگیا ریاست به صلح مذاکرات در مجدد حضور براي اسرائیل

 که گفت کشور این پارلمان در اسرائیل، وزیرنخست ،یرمئ 16/11/1970 تاریخ در

 مندهعالق صلح مذاکرات يادامه به و است صلح خواهان دیگري کشور هر از بیش اسرائیل کشور
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 صلح مستقیم يمذاکره خواهان که کشورهایی تمامی سمت به دوستی ستد اسرائیل و است

 .کندمی دراز ،هستند

 ،رینگیا که کرد اعالم ،ملل سازمان رکلدبی ،تتان وا  18/11/1970 تاریخ در

 مسکو در سوئد سفیر سمت به رحاض حال در خاورمیانه، امور در ملل سازمان يویژه ينماینده

 .گشت خواهد باز

 کیدتأ ملی شوراي در سخنرانی در ،مصر دولت رئیس ،سادات 19/11/1970 یختار در

 شده، اشغال اسرائیل توسط 1967 سال در که عرب هايسرزمین کامل آزادسازي که کرد

 جنگ معناي به آزادي براي مبارزه ،حال این با .است مصر سیاست اصلی يوظیفه همچنان

 .باشد عدالت بر مبتنی که صلحی اما ،است صلح خواهان مصر .نیست

 به آمریکا که داشت اظهار ،آمریکا جمهوررئیس ،نیکسون 5/12/1970 تاریخ در

 .داد خواهد ادامه مصر به شوروي تسلیحات تحویل دلیل به اسرائیل به خود نظامی هايکمک

 کشورها دیگر و آمریکا با اردن، پادشاه ،حسینسلطان 9/12/1970 و 8 تاریخ در

 شد. مذاکره وارد ،بگیرد سر از را خود صلح مذاکرات رینگای آنکه براي

 آمریکا جمهوررئیس با مذاکره براي ،اسرائیل دفاع وزیر ،دایان 11/12/1970 تاریخ در

 .شد واشنگتن وارد

 فلسطینی نمبارزا و اردن دولت میان ايماده 9 توافق یک 14/12/1970 تاریخ در

 .شد امضا کشور این در ساکن
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 یک همراه به ،مصر جمهوريرئیس معاون   1صبري 26/12/1970 الی 20 تاریخ از

 .شد مسکو وارد رسمی صورتهب دولتی هیئت

 و آمریکا تا کرد پیشنهاد ،آمریکا يخارجه امور وزیر ،راجرز 23/12/1970 تاریخ در

 .بفرستند خاورمیانه به مشترك آمیزصلح نیروي یک شوروي

 مجدداً  تا است گرفته تصمیم که کرد اعالم رائیلاس دولت 28/12/1970 تاریخ در

 کیدتأ مجدداً اسرائیل وزیرنخست ،حال این با .دکن شرکت رینگیا رهبري به صلح مذاکرات در

-توافق اینکه مگر شود،نمی خارج اشغالی عرب هايسرزمین از اياسرائیلی سرباز هیچ که کرد

 اسرائیل تصمیم گفت ،سادات ،مصر جمهوررئیس  .شود امضا طرفین میان آوريالزام صلح ينامه

 .است تبلیغاتی مانور یک فقط رینگیا مذاکرات در مجدد حضور براي

 به خطاب خود سخنرانی در اسرائیل، يخارجه امور وزیر ابان، 1/1/1971 تاریخ در

 رجمهورئیس .است آماده پایدار صلح برقراري براي اسرائیل که کرد کیدتأ عرب، جهان مردم

 به 1967 از پیش مزرهاي در را اسرائیل باید عربی کشورهاي که داشت اظهار ،پومپیدو ،فرانسه

-رئیس ،نیکسون .شود خارج اشغالی هايسرزمین از اسرائیل شکل بدین و بشناسند رسمیت

 در صلح اندازچشم بهبود به متعهد جهان اصلی قدرت چهار که داشت اظهار ،آمریکا جمهور

 .تندهس خاورمیانه

 مطبوعاتی کنفرانس یک در ،مصر جمهوريرئیس ،سادات 2/1/1971 تاریخ در

 آورد خواهد دوام صورتی در تنها و است 1971 يفوریه 5 تا فعلی صلح توافق که داد توضیح

 .دهد ارائه اشغالی هايسرزمین از نیروهایش خروج به نسبت مشخص ايبرنامه اسرائیل که

                                                 
 
 
1    Sabri 
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 مذاکرات ملل، سازمان يویژه ينماینده ،رینگیا 10/1/1971 الی 8 تاریخ از

 .کرد آغاز اورشلیم در را اسرائیل دولت با محرمانه

-شش سفري شوروي، جماهیر اتحاد هبرر ،یجنپودگور 19/1/1971 الی 13 تاریخ از

 شوروي جماهیر اتحاد که شد خوانده وي توسط ايهبیانی سفر انتهاي در داشت. مصر به روزه

 اشغالی مناطق يکلیه آزادسازي براي تالش در مصر به کمک يادامه براي را خود آمادگی

 اسرائیل و اعراب میان يهشقمنا آمیزمسالمت حل بر شوروي و دکر خواهد اعالم اسرائیل توسط

 .کندمی کیدتأ

 يشبکه یک با ايمصاحبه در اردن، وزیرنخست    1تل 25/1/1971 تاریخ در

 براي فلسطین جنبش نیروهاي فعالیت هرگونه اردن حکومت که کرد الماع انگلیسی زیونییتلو

 .است کرده ممنوع را اسرائیل به کشور این خاك از حمله

 اردن مصر، نمایندگان با ملل، سازمان يویژه ينماینده ،یارینگ 1/2/1971 تاریخ در

 .کرد دیدار نیویورك در اسرائیل و

 ملی مجلس در خود سخنرانی در ،مصر ريجمهورئیس سادات، 4/2/1971 تاریخ در

 مارس 7 تا یعنی دیگر، ماه یک را بسآتش پیمان آتش وي دولت که کرد اعالم کشور این

 خاورمیانه مشکالت حل راستاي در اساسی گامی مدت این در اگر اما میکند، تمدید 1971

 که کرد اعالم سادات همچنین .است معنیبی بسآتش توافق يادامه دیگر نشود، برداشته

 کانال شرقی يکرانه از اسرائیلی نیروهاي که افتدمی اتفاق زمانی تنها سوئز کانال بازگشایی

 .شوند خارج

                                                 
 
 
1    Tell 
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 هايصحبت به کشور این پارلمان در اسرائیل، وزیرنخست ،یرئم 9/2/1971 تاریخ در

 سر بر ویژه ايمذاکره براي کشورش آمادگی از و داد نشان واکنش فوریه، 4 تاریخ در سادات

 يآماده دولتش که کرد اعالم همچنین وي گفت. سخن سادات دولت با سوئز کانال بازگشایی

 .است سوئز کانال با ارتباط در دیگر مذاکرات از خارج ویژه توافق یک به رسیدن

 که خواست مصر دولت از اسرائیل، يخارجه امور وزیر ابان، 10/2/1971 تاریخ در

 اعالم اسرائیل با صلح براي را خود آمادگی بلکه نکند ایجاد بسآتش افقتو براي محدودیتی

 .کند

 ينامههفته با ايمصاحبه در ،مصر جمهوريرئیس ،سادات 15/2/1971 تاریخ در

 اسرائیلی نیروهاي که درصورتی :گفت سوئز کانال با ارتباط در شفاف صورتهب آمریکا، نیوزویک

 ماه 6 مدت ظرف کنند، نشینیعقب   1آریش ال خط پشت تا سوئز کانال شرقی يرانهک از

 را اشغالی هايسرزمین تمامی اسرائیل اگر حال همین در شد. خواهد یبازگشای سوئز کانال

 ينماینده ،رینگیا از وي شناسد.می رسمیت به خودش مرزهاي در را اسرائیل مصر کند، تخلیه

 آزادي اصل با ارتباط در همچنین وي کند. آماده را صلحی طرح تا خواست ،ملل سازمان يویژه

 فلسطینی و اسرائیل موضوع که است آن بر مشروط امر این که گفت اسرائیلی هايکشتی ناوبري

 .شود حل

 به اسرائیل بازگشت بحث اسرائیل، يخارجه وزیر ابان، 17/2/1971 تاریخ در

 کردن محدود طرح همچنین کرد. رد را است شده مطرح هامصري توسط که 1967 مرزهاي

 اردن و مصر توسط کشور این شدن شناخته رسمیت به سپس و اسرائیل به یهودیان مهاجرت

 .خواند غیرعقالنی را

                                                 
 
 
1    El Arisch 
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 رسمیت به که کرد اعالم ،مصر يخارجه امور وزیر   1صالح 24/2/1971 تاریخ در

 خارج اشغالی هايمینسرز تمامی از اسرائیل که بود خواهد ممکن زمانی تنها اسرائیل شناختن

 .شود

 يویژه ينماینده براي را خود صلح پیشنهادات مصر دولت 26/2/1971 تاریخ در

 .کرد ارسال ،رینگیا ،ملل سازمان

   2زمان يمجله توسط که گزارشی اردن، دولت سخنگوي 1/3/1971 تاریخ در

 اسرائیل وزیرنخست نمعاو با ،اردن پادشاه ،حسینسلطان يمخفیانه دیدار بر مبنی آمریکا

 .کرد رد را بود شده صحبت کشور دو میان صلح توافق با ارتباط در آن طی و هگرفت صورت

-رئیس ،سادات مصر، و اسرائیل میان بسآتش مدت پایان با 7/3/1971 تاریخ در

 این که البته کند.نمی تمدید را بسآتش قرارداد دیگر کشور این که کرد اعالم ،مصر جمهوري

 راستاي در که است هاییفعالیت قطع و دجدی یجنگ آغاز خواهان کشورش که نیست معنا آن به

 در که داشت بیان ادامه در سادات همچنین .گیردمی صورت پایدار صلح توافق یک ایجاد

 حزب رهبري با آنجا در و است داشته شوروي به غیررسمی سفر یک مارس ماه آغازین روزهاي

 .است داشته گفتگوهایی خاورمیانه، موضوعات با ارتباط در شوروي دولت سران و

    3تایمز يروزنامه با ايمصاحبه در ،اسرائیل وزیرنخست ،یرمئ 13/3/1971 تاریخ در

 اسرائیل شود. جدا مصر از باید غزه نوار شود. غیرنظامی باید سینا يجزیرهشبه :گفت ،لندن

                                                 
 
 
1    Sallah 
2     Time        
3     The Times 
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 اسرائیل خاك از بخشی نیز شرقی اورشلیم .شد نخواهد خارج جوالن هايبلندي از دیگر

 .کرد رد را اردن رود غربی ساحل در فلسطین کشور ایجاد طرح همچنین وي شود.می محسوب

 مطبوعاتی کنفرانس یک در آمریکا، يخارجه امور وزیر راجرز، 16/3/1971 تاریخ در

 اسرائیل نیست. غالیاش هايسرزمین نگهداشتن يگرو در حتماً اسرائیل يآینده امنیت :گفت

 داشت. خواهد را خود پیشرفت صلح مذاکرات همچنان و بازگردد 1967 مرزهاي به تواندمی

 شدن غیرنظامی و غزه نوار الشیخ،شرم يمسئله همچون موضوعاتی باید :گفت همچنین وي

 .گیرد صورت اسرائیل و مصر بین جامع صلح ينامهتوافق براساس اینس يجزیرهشبه

 پیشنهاد با ارتباط در ايبیانیه در اسرائیل، زیرونخست ،یرئم 17/3/1971 ریختا در

 احتمالی صلح به دستیابی براي لیالملبین هايتضمین بر آمریکا، يخارجه امور وزیر ،راجرز

 .کرد کیدتأ ارضی تغییرات بدون

-خارجه رامو وزیر با مذاکره از پس اسرائیل يخارجه امور وزیر 19/3/1971 تاریخ در

 رسمت به شده توافق امن مرزهاي براي جایگزینی هیچ که کرد کیدتأ گتن،نواش در آمریکا ي

 بود. خواهد غیرممکن روزهشش جنگ از پیش مرزهاي به اسرائیل بازگشت و شودنمی شناخته

 لزوم، صورت در که است حیاتی آنقدر اسرائیل براي ملی امنیت عناصر از برخی افزود، وي

 .کرد خواهند دفاع آن از یتنهایبه حتی هایاسرائیل

 موقت صورتهب ملل، سازمان يویژه ينماینده ،یارینگ 25/3/1971 تاریخ در

 .بازگشت مسکو در خود پست به و کرد قطع را خاورمیانه در صلح براي خود هايفعالیت

 سینا يجزیرهشبه کردن غیرنظامی طرح مصر، ملی مجلس 29/3/1971 تاریخ در

 .کرد رد را بود شده مطرح صلح طرح در که

 را خود دولت شرایط ايهبیانی در مصر، دولت رئیس ،سادات 2/4/1971 تاریخ در

 قرار اسرائیلی نیروهاي آن، از پس .کرد تشریح خاورمیانه در بسآتش قرارداد مدت تمدید براي
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 رويپیش صورت در .دکنن نشینیعقب خود خاك داخل به و کنند خالی را سوئز کانال که شد

 سوئز کانال یبازگشای با مقابله ياجازه ها،اسرائیلی يمتروکه مواضع سمت به مصري نیروهاي

 رد را   1تیران يتنگه از استفاده براي هااسرائیلی از ییدازتحریم بحث سادات، .شودمی صادر

 .کرد

 گزارشی مطبوعاتی سکنفران یک در ،اسرائیل دفاع وزیر ،دایان 11/4/1971 تاریخ در

 .است داده تحویل مصر به را  MIG 23 هايجنگنده شوروي جماهیر اتحاد که کرد ییدتأ را

 .خواند جدید یجنگ شروع براي مصر تحریک براي عاملی را مصر جدید هايسالح تحویل دایان

 براي سودان و سوریه لیبی، مصر، کشورهاي سايرؤ 14/4/1971 الی 13 تاریخ از

 در آنها کردند. دیدار بنغازي در کشورهایشان بین فدراسیون تشکیل يدرباره گووفتگ و بحث

 رسیدند؛ توافق به مورد سه در مجموع

 اعراب اشغالی هايسرزمین آزادسازي .1

 اسرائیل با صلح مذاکرات رد .2

 فلسطین يمسئله حل .3

 بین مذاکرات عسری سرگیري از خواستار ملل، سازمان دبیرکل 19/4/1971 تاریخ در

 وي .شد ،ملل سازمان يویژه يفرستاده ،گیارین يویژه نظارت تحت اردن و مصر اسرائیل،

 .باشد خاورمیانه در صلح برقراري براي تفرص آخرین شاید تفرص این کرد اعالم
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 آمریکا، به خود سفر هنگام اسرائیل، وزیرنخست معاون   1الون 20/4/1971 تاریخ در

 .کرد اعالم را سوئز کانال یبازگشای براي لاسرائی شرایط

 اینکه از مصر دولت که داد هشدار اسرائیل، وزیرنخست ،یرئم 24/4/1971 تاریخ در

 يخارجه امور وزارت .کند داريخوشتن و نشود وسوسه گرفته تحویل شوروي از جدید سالح

 از ناپذیرییاجد یئجز ایدب سوئز کانال مجدد بازگشایی براي توافق هرگونه که کرد اعالم مصر

 از دور شرقی يکرانه از هااسرائیلی نشینیعقب که کرد اضافه وي باشد. صلح جامع توافق یک

 کند. تخلیه را اشغالی مناطق تمامی دوم يمرحله در باید اسرائیل که داد ادامه و نبود، ذهن

 نشینیعقب از سپ شرقی يکرانه هايبخش به مصري نیروهاي ورود که گفت همچنین وي

 .است هامصري حق اسرائیل

 يمسئله حل براي ،آمریکا يخارجه امور وزیر راجرز، 5/4/1971 الی 1 تاریخ از

 مصر و لبنان ،اردن عربستان، اسرائیل، هايدولت سران با و کرد سفر منطقه این به خاورمیانه

 .کرد دیدن

 سرگیري از براي ملل، انسازم يویژه يیندهنما ،یارینگ 12/5/1971 تاریخ در

 .بازگشت نیویورك به صلح مذاکرات

 عضو کشور شش يخارجه امور وزراي توسط نشستی 14/5/1971 و 13 تاریخ در

 هااروپایی نشست، این يهیبیان در .شد برگزار خاورمیانه با ارتباط در اروپا اقتصادي يجامعه
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 امنیت شوراي 22 يقطعنامه بر و تندهس خاورمیانه در صلح ایجاد خواهان که کردند اعالم

 .کردند کیدتأ 1867 نوامبر 22 تاریخ به ملل سازمان

 تا کرد سفر مصر به نیجپودگور غیررسمی سفر یک در 28/5/1971 الی 25 تاریخ از

 تا شد متعهد شوروي ،توافق این براساس کند. امضا را مصر دولت با همکاري و صلح پیمان یک

 .بدهد آموزش ريمص نظامی نیروهاي به

 بخشآزادي جنبش و اردن ارتش میان خونینی درگیري 29/5/1971 تاریخ در

 .کردندمی محکوم ،بود افتاده اتفاق آنچه برابر در را یکدیگر طرف دو هر گرفت. صورت فلسطین

 کرد اعالم کشور این مجلس در ،مصر جمهوريرئیس سادات، 3/6/1971 تاریخ در

 کشور این دولت درخواست بلکه است، نشده تحمیل مصر به وجههیچبه شوروي با معاهده که

 و شده نزیک خود پایان به صلح مذاکرات دوران که است باور این بر وي که چرا است. بوده

 اسرائیل که آنجا از دارد. وجود مصر و اسرائیل میان جدیدي هايجنگسلسله آغاز احتمال

 در بتواند تا کردمی پیدا قوي پشتیبان یک خود براي باید مصر شود،می حمایت آمریکا توسط

 .کند مقاومت آمریکا برابر

 با یجزئ توافق که کرد نگرانی ابراز اردن، پادشاه حسین،سلطان 4/6/1971 تاریخ در

 و اعراب میان کلی توافق یک از بخشی مصر و اسرائیل توسط سوئز کانال بازگشایی هدف

 وي .است شده خسته خاورمیانه در هادرگیري يادامه از صرم گویا :گفت وي نیست. اسرائیل

 طشر به البته برسد، جامع و معقول توافق یک به اسرائیل با که دارد را آن آمادگی که کرد اعالم

 .بازگرداند اردن به را اورشلیم شرقی بخش اسرائیل آنکه

 یک ضايام براي کشورش شرایط ،مصر جمهوريرئیس سادات، 8/6/1971 تاریخ در

 .کرد اعالم را سوئز کانال بازگشایی براي جزئی توافق
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 10 شروط کشور این پارلمان در ،اسرائیل وزیرنخست یر،مئ 8/6/1971 تاریخ در

 .کرد قرائت را سوئز کانال یزگشایبا رايب مصر با جزئی توافق براي اسرائیل ايماده

 به رسمی سفر یک در ،مصر يخارجه امور وزیر ،ریاد 4/7/1971 الی  29/6 تاریخ از

-نشست کشور این رسمی مقامات با کشور دو همکاري و صلح پیمان روند يادامه براي شوروي

 .داد انجام را مختلفی هاي

-آزادي سازمان نیروهاي با اردن ارتش میان جدیدي درگیري 13/7/1971 تاریخ در

 .گرفت صورت فلسطین بخش

 از کشور این پارلمان در ،اسرائیل يخارجه رامو وزیر ابان، 14/7/1971 تاریخ در

 کشورهاي از تعدادي به شوروي طرف از سالح تحویل رشد روند به توجه با که خواست آمریکا

-تصمیم اسرائیل به بیشتر نظامی هواپیماي تحویل درخواست با ارتباط در ترسریع هرچه عربی،

 روابط ایجاد براي مذاکرات سرگیري از خواهان کشورش که کرد اعالم وي همچنین کند. گیري

 .است شوروي جماهیر اتحاد با دیپلماتیک

 تحریم خواهان و بست را اردن کشور با خود مرز عراق دولت 18/7/1971 تاریخ در

 افراد اینکه دلیل به کرد اعالم اردن دولت مقابل، طرف از .شد عربی کشورهاي توسط اردن

 کشور این هستند، کشور این ارتش با درگیري ایجاد درحال مجدداً فلسطین بخشآزادي جنبش

 یا فلسطینی دواطلبان دلیل همین به بیند.نمی 1970 سپتامبر پیمان رعایت به الزامی دیگر

 دیگر که کرد اعالم کشور این شد. خواهند اخراج اردن از یا و کنند ترك ترسریع هرچه را کشور

 .باشد داشته اردن خاك در نظامی پایگاهی تا ادد نخواهد اجازه فلسطین بخشآزادي جنبش به

 سران نشست در مصر، جمهوريرئیس ،سادات 26/7/1971 الی 23 تاریخ در

 خواهد روشن آتی ماه پنج در خاورمیانه در جنگ یا و صلح تکلیف که کرد اعالم عرب يهیاتحاد

 .شد
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 جنبش علیه هااردنی نظامی اقدام به اعتراض در سوریه دولت 25/7/1971 تاریخ در

 را اردن با خود مرزهاي و کرد قطع را کشور این با خود دیپلماتیک روابط فلسطین بخشآزادي

 .بست

 ياتحادیه نظامی توافق عدم :گفت ،لیبی رهبر قذافی، رعمّمُ 1/8/1971 تاریخ در

 .است اردن هايدرگیري اصلی عامل فلسطین جنبش از حمایت براي عرب

 آمریکا، يخارجه امور وزارت يویژه يفرستاده مذاکرات 6/8/1971 تاریخ در

 .یافت خاتمه نتیجهبی خاورمیانه در جزئی توافق یک طراحی براي اسرائیل دولت با   1سیسکو

 

 لوموند يروزنامه با ايمصاحبه در ،اردن پادشاه ،حسینسلطان 10/8/1971 تاریخ در

 فصل و حل درصدد اسرائیل با عربی کشورهاي از برخی چرا بفهمد تواندنمی که گفت ،فرانسه

 صلحی و ندارد وجود جنگ از غیر امکانی هیچ حاضر حال در که صورتی در هستند، سیاسی

 .بود نخواهد بیش   2کاپیتوالسیونی یک واقع در بگیرد صورت اگر هم

 در یبیل و سوریه مصر، کشورهاي هايدولت رئیس 20/8/1971 الی 18 تاریخ از

 هیچ که داشتند اعالم مشترك ايبیانیه انتشار با انتها در و کردند برگزار را تینشس دمشق

 .ندارند ونیستییهص رژیم با صلح به لییتما

 پس این از اسرائیل که کرد اعالم ،اسرائیل دفاع وزیر ،دایان 19/8/1971 تاریخ در

 یک که باشد منتظر نیست الزم دیگر و داندمی اشغالی هايسرزمین بر مشروع دولت را خود

                                                 
 
 
1      Sisco 
2      Kapitulation 
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 در نیز آمریکا يخارجه امور وزارت .شود امضا اسرائیل و عربی کشورهاي میان صلح توافق

 .کرد انتقاد عربی کشور سه يهینبیا و اسرائیل دفاع وزیر هايصحبت محتواي از ايبیانیه

 دولت که داشت اظهار ،اسرائیل يخارجه امور وزیر ابان، 23/8/1971 تاریخ در

 نگرفته کشور این خاك به عرب اشغالی هايسرزمین الحاق بر مبنی تصمیمی هیچ ئیلاسرا

 .است

 اظهار ملل سازمان امنیت شوراي به اينامه در اسرائیل دولت 24/8/1971 تاریخ در

 هبیانی این .است ملل سازمان منشور آشکار نقض لیبی و سوریه ،مصر مشترك يبیانیه که داشت

 و عادالنه صلح تقاضاي و کندمی مستند را اسرائیل مقابل در عربی کشور سه جنگی اهداف

 ،است آمده 1867 نوامبر 22 در امنیت شوراي 22 يقطعنامه در که را خاورمیانه در پایدار

 .کندمی نقض

 زیونییتلو يمصاحبه یک در مصر، جمهوريرئیس سادات، 30/8/1971 تاریخ در

 کشور سه این میان نظامی اتحاد یک لیبی و سوریه مصر، ن،میا شده انجام توافق که کرد اعالم

 هم با کشور هس این عربی، کشورهاي و اسرائیل میان جنگ هرگونه بروز درصورت تا است

 .کنند مقابله اسرائیل با متحد صورتهب

 اردن وحدت حزب تشکیل از ،اردن پادشاه ،حسینملک 7/9/1971 تاریخ در

 علیه اعراب میان اتحاد ایجاد حزب، این هدف کرد اعالم وي .داد خبر )اردن ملی ياتحادیه(

 .است اسرائیل

 مصر در انگلستان، يخارجه امور وزیر   1هوم داگالس  15/9/1971 الی 13 تاریخ از

 موارد از کرد. مصر دولت تقدیم را خاورمیانه در صلح ایجاد براي خود کشور پیشنهادهاي

                                                 
 
 
1    Douglas-Home 
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 مرز کردن غیرنظامی ،1967 سال در خود مرزهاي به اسرائیل نشینیعقب انگلستان، پیشنهادي

 .بود جاآن در ملل سازمان صلح نگهبانان استقرار و ،اسرائیل و مصر

 درمورد متحده ایاالت سیاست از ،مصر جمهوررئیس سادات، 16/9/1971 تاریخ در

 هايدرگیري عجام فصل و حل براي ابتکاري هیچ کشور این زیرا کرد، تأسف ابراز خاورمیانه

 .دکرنمی ارائه خاورمیانه

 از خود يساالنه گزارش در ملل، سازمان دبیرکل ،تتان او  19/9/1971 تاریخ در

 .کرد نگرانی ابراز خاورمیانه وضعیت

 اعالم اردن ينماینده ملل، سازمان امنیت شوراي يجلسه در 25/9/1971 تاریخ در

 .بازگردد اردن به شرقی اورشلیم آن ينتیجه در که ودشمی حرکتی هرگونه مانع اسرائیل که کرد

 تغییر اورشلیم قبال در ما سیاست که کرد اعالم اسرائیل دولت 26/9/1971 تاریخ در

 .کرد نخواهد

 تاریخ در که عربی جمهوري ایجاد براي تصمیم 6/10/1971 الی 4 تاریخ از

 االجراالزم قاهره کنفرانس در د،بو شده گرفته دمشق در مصر و یهرسو لیبی، توسط 1/9/1971

 عربی جمهوري آن پایتخت و رسید ،مصر جمهوريرئیس ،سادات به نیز آن ریاست شد. اعالم

 .شد معرفی قاهره

 امور وزیر ،زرراج هايسیاست از اسرائیل، وزیرنخست ،یرمئ 6/10/1971 تاریخ در

 .کرد سفتأ ابراز بود، هزد دامن منطقه شرایط شدن تربحرانی به که ،آمریکا يخارجه

 هايسخنرانی و هاگزارش اصلی موضوعات از یکی 13/10/1971 الی 21/9  تاریخ از

 ،شوروي يخارجه امور وزیر بود. خاورمیانه بحران ملل، سازمان اجالس 26 نشست در افتتاحیه

 يجهخار امور وزیر کند. برقرار تحمیلی صلح خواهدمی که کرد متهم را اسرائیل گرومیکو
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 که داشت تقاضا ،عربی دول و اسرائیل میان مذاکرات از طرفداري به ،هوم سداگال ،انگلستان

 هم ،ابان ،اسرائیل يخارجه امور وزیر شود. ایجاد سوئز کانال بحران حل براي موقت حلراه یک

 يخارجه امور وزیر با مستقیم يمذاکره آمادگی نیویورك در اقامتش مدت در که کرد اعالم

 براي ايبرنامه جهت در را پیشنهادي ،جرزرا ،آمریکا يخارجه امور وزیر .دارد را ،ریاد ،مصر

 رويپیش و سوئز کانال شرقی ساحل از اسرائیل محدود نشینیعقب( زئسو کانال مجدد افتتاح

 یلاسرائ ریاد، ،مصر يخارجه امور وزیر .داد ارائه )مناسب مکانیزم یک با همراه مصري، نیروهاي

 و دهد قرار شدهانجام عمل برابر در را هادولت و مردم خاورمیانه، در خواهدمی که کرد متهم را

 .بخشد تحکیم جانبه دو قراردادهاي با را فعلی موقعیت

 به رسمی سفر یک در ،مصر جمهوررئیس سادات، 13/10/1971 الی 11 تاریخ از

 هر آن، براساس که کرد امضا جدید وافقت یک کشور این وقت دولت با شوروي، جماهیر اتحاد

 به همچنان شوروي جماهیر اتحاد و شدند، جانبه دو روابط گسترش و حفظ خواهان طرف دو

 .بدهد ادامه مصر از نظامی حمایت

 يبرنامه که کرد اعالم سابق شوروي کشور وزیر معاون 14/10/1971 تاریخ در

 اسرائیل کشور هايسیاست با مطابق ائیلاسر به عزیمت براي روسیه یهودیان هايمهاجرت

 عرب هايتوده پتانسیل تقویت سر بر سوریه در ،مصر جمهوريرئیس ،سادات .شودمی تنظیم

 موارد با ارتباط در ،اسرائیل يخارجه امور وزیر ابان، .داد انجام کشور این دولت با مذاکراتی

 ملل سازمان عمومی مجمع يساالنه نشست يحاشیه در خاورمیانه مسائل يرهدربا شدهمطرح

 .کرد مطرح را هاییتوصیه ،نیویورك در

 به خود سفر در یوگسالوي، جمهوررئیس تیتو 8/11/1971 الی 18/10 تاریخ در

 را االتیسؤ خاورمیانه شرایط با ارتباط در کشورها این موضع درمورد انگلستان و کانادا آمریکا،

 خاورمیانه، در اخیر هايدرگیري طی شوروي جماهیر اتحاد که داشت اظهار و کرد مطرح

 .است کرده خارج عربی کشورهاي از را خود نظامی واحدهاي
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 که کرد اعالم قاهره به خود سفر هنگام در تیتو 21/10/1971 الی 20 تاریخ در

 .کندمی حمایت مصر هايسیاست از یوگسالوي

 در مذاکره منظور به ،صرم جمهوريرئیس ،سادات 30/10/1971 الی 27 تاریخ در

 این رهبر با تا شد لیبی وارد اسرائیل، علیه عربی جمهوري فدراسیون »اقدام يبرنامه« با ارتباط

 .دهد انجام را گفتگوهایی ،قذافی معمر ،کشور

 جنگی هواپیماي پنجاه مجدد فروش رسمی قرارداد 13/11/1971 تاریخ در

V-Mirage شد بسته فرانسه و اسرائیل میان. 

 اعضاي فعالیت موضوع ،قاهره در عرب سران نشست در 14/11/1971 و 13 تاریخ در

 .گرفت قرار بررسی و بحث مورد اردن در فلسطین بخشآزادي جنبش

 خاورمیانه در نظامی تعادل آمریکا، يخارجه امور وزیر راجرز، 15/11/1971 تاریخ در

 .خواند تغییر بدون مصر و شوروي دوستی پیمان توافق از پس حتی را

 جمهوريرئیس ،سادات ،اسرائیل يخارجه امور وزیر ابان، 21/11/1971 تاریخ در

 .کرد متهم نظامی اقدامات توسط اسرائیل تهدید به را ،مصر

 ياتحادیه دفاع شوراي يجلسه در ،اردن وزیرنخست   1تل 28/11/1971 تاریخ در

 سازمان  .شد ترور )سیاه سپتامبر( لسطینف بخشآزادي سازمان اعضاي توسط ،قاهره در عرب

 فلسطین مردم علیه که دانست سیاستمداري یک کار طبیعی پایان را وي مرگ ايبیانیه در فتح

                                                 
 
 
1     Tell 
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 قوانین نقض را مصر در تل ترور ،مصر جمهوريرئیس ،سادات .بود داده انجام زیادي اقدامات

 .خواند مصر مردم

 با ارتباط در قاهره در عرب، ياتحادیه عدفا شوراي 30/11/1971 الی 27 تاریخ از

 .پرداختند گفتگو و بحث به عربی کشورهاي نظامی هايپتانسیل موضوع

 خواهان لندن در ،اسرائیل يخارجه امور وزیر ابان، 1/12/1971 الی 28/11 تاریخ از

 .بگیرد سر از را خود صلح گفتگوهاي ،ملل سازمان يویژه ينماینده ،رینگیا که شد آن

 کرد اعالم کشور این پارلمان در اردن، وزیرنخست   1يزوال 5/12/1971 تاریخ در

 .است ممنوع اردن يرودخانه شرق در هافلسطینی نظامی هايپایگاه ساخت که

 عراق در ،شوروي دفاع وزیر ،   2کوگرچ مارشال 22/12/1971 الی 15 تاریخ از

 .کرد امضا نظامی هايهئیت يمبادله و ینظام هايهمکاري يتوسعه براي اينامهتوافق

  مرکزي يکمیته يجلسه در ،مصر وريهجمرئیس سادات، 28/12/1971 تاریخ در

3ASU  براي هنوز و است برگشت غیرقابل اسرائیل با جنگ شروع براي تصمیم که گفت 

 .است الزم زمان گیرييرأ

 قاهره، در رسمی صورتهب FAR عربی جمهوري فدراسیون 1/1/1972 تاریخ در

 .کرد آغاز را خود کار دمشق و طرابلس

                                                 
 
 
1     Lawzi 
2     Marschall Gretschko 
3     Arab Socialist Union 
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 چندین انفجار به دست اسرائیلی يکماندو دو 13/1/1972 الی 10 تاریخ از

 فلسطینی داوطلبان براي پناهگاهی عنوان به هاساختمان این زدند. لبنان جنوب در ساختمان

 .ندشدمی استفاده

 اسرائیلی روشنفکران ادعاي منکر یل،اسرائ وزیرنخست ،یرمئ 12/1/1972 تاریخ در

 .نیست پذیرانعطاف اورشلیم برابر در اسرائیل سیاست بودند گفته که شد

 بهترین حاضر حال در که کرد اعالم ،اسرائیل دفاع وزیر ،دایان 15/1/1972 تاریخ در

 ائیلاسر صلح، توافق یک در افزود، وي .دارد وجود مصر با صلح مذاکرات دوره یک براي شرایط

 .کند اصرار سوئز کانال يکناره تا خود مرز افزایش بر نباید و باشد سازش به مایل باید

 رهبران با مذاکراتی به مصر، جمهوريرئیس ،سادات 4/2/1972 الی 2 تاریخ از

 يبیانیه یک نهایت در بود. خاورمیانه هايدرگیري طرفین هايبحث محور پرداخت. شوروي

 پشتیبانی با که اسرائیل تهاجمی هايسیاست آن در که شد ادرص طرف دو توسط مشترك

 به که شد متعهد شوروي جماهیر اتحاد همچنین .کردند محکوم را گرفتمی صورت آمریکا

 خواستار طرف دو همچنین .دهد ادامه مصر نظامی پتانسیل تقویت براي مصر به سالح تحویل

 از را خود هايفعالیت خاورمیانه امور در ملل سازمان يویژه ينماینده ،رینگیا که شدند آن

 از نارضایتی که نوشت تفسیري در ،   2لهیک ،مصر   1االهرام يروزنامه سردبیر  .بگیرد سر

  .است رشد حال در مصر در شوروي

 از مصر در شوروي جماهیر اتحاد دفاع وزیر ،چکوگر  21/2/1972 الی 18 تاریخ از

  .داد خبر کشور دو بین ظامین هايهمکاري بیشتر يتوسعه

                                                 
 
 
1     Al-Ahram 
2     Heikal 
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 کرد تأکید نیوزویک با مصاحبه در ،مصر جمهوررئیس ،سادات 28/2/1972 تاریخ در

 مقامات بین مالقات براي فرصتی هیچ اسرائیل به آمریکا اخیر هواپیماهاي تحویل دلیل به که

 .ندارد وجود آمریکا نظارت تحت دولتی

 در فلسطینی داوطلبان مواضع به ائیلیاسر نیروهاي 28/2/1972 الی 28 تاریخ از

 .کردند هملح لبنان جنوب

 آرا اتفاق به را ايقطعنامه متحد ملل سازمان امنیت شوراي 27/2/1972 تاریخ در

 و داده خاتمه لبنان جنوب در خود نبردهاي به فوراً که خواست اسرائیل از و کرد تصویب

 .کند خارج منطقه این از را خود نیروهاي

 و اسرائیلی هايدیپلمات مختلف، خبري هايشرگزا براساس 1972 مارس اهم آغاز

 خاورمیانه و اروپا در مختلفی هايمکان در سال همان يفوریه 8 تا حداقل شوروي جماهیر اتحاد

 و منظم هايتماس برقراري مذاکرات این محور .کردند برگزار مخفیانه صورتهب را جلساتی

 به يوشور جماهیر ياتحادیه از یهودیان مهاجرت براي رسمی مقررات دپیلماتیک، روابط

 حل و اسرائیل، براي جمله از المللیبین نقل و حمل براي سوئز کانال یبازگشای اسرائیل،

 .است بوده ،دهد کاهش را آینده در مستقیم رویارویی خطر که مشترکی مشکالت

 یهیئت میان اقتصادي ايههمکاري ينامهتوافق 4/3/1972 الی  22/2  تاریخ از

 .شد امضا شوروي جماهیر اتحاد رهبري با لیبی دولت طرف از رسمی
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 از نفر 31 آن در که شد برگزار هجدّ در کنفرانسی 4/3/1972 الی 29/2  تاریخ از

 صندوقی که شد آن بر تصمیم نهایت در و کردند شرکت اسالمی کشورهاي يخارجه امور وزراي

 .شود سیستأ    1فلسطین براي مقدس جنگ نام به مالی کمک براي

 فدرال يکشور ایجاد براي طرحی حسین،سلطان ،اردن پادشاه 15/3/1972 تاریخ در

 1967 سال از که باختري يکرانه و شرقی اردن از متشکل   2»عربی يمتحده پادشاهی« نام به

 اردن کشور پارلمان در دبای طرح این که کرد اعالم همچنین وي داد. را است اسرائیل اشغال در

 کرد اعالم اسرائیل ،مارس 16 تاریخ در .باشد مخفی باید نیز گیرييرأ و شود گذاشته يرأ به

 صلح نفع به تغییري هیچ طرح این که چرا است. مخالف حسینسلطان پیشنهادي طرح با که

-یک حلراه یک را شدهمطرح طرح عربی کشورهاي رسما 18 تاریخ در اما .کرد نخواهد ایجاد

 .خواندند صلح براي هبجان

 خود سفر در انگلیس، يخارجه امور وزیر ،هوم داگالس 22/3/1972 و 21 تاریخ در

 متعهد 22/11/1967 تاریخ در ملل سازمان يقطعنامه به کشورش که کرد اعالم اسرائیل به

 .کرد دفاع عربی کشورهاي و اسرائیل بین فشرده گفتگوي از و است

  جریکو و اردن غرب در شهر 9 در شهرداري انتخابات اولین 28/3/1972 تاریخ در

-رئیس با ،اردن پادشاه ،حسینملک .شد برگزار ،است اسرائیل اشغال تحت 1967 سال از که  3

 .کرد دیدار ،متحده ایاالت به خصوصی سفر یک در نیکسون جمهور

                                                 
 
 
1     Heiliger Krieg für Palästina 

2     Vereinigtes Arabisches Königreich 
3    Jericho 
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 اعراب و اسرائیل ردنب من :گفت مصاحبه یک در قذافی، معمر 1/4/1972 تاریخ در

 .برسد پایان به تواندمی دشمن کردنِ خاموش با تنها که دانممی تمدن دو جنگ را

 اردن با خود دیپلماتیک روابط به که کرد اعالم مصر دولت 6/4/1972 تاریخ در

 .است داده خاتمه

 شد برگزار قاهره در فلسطین ملی شوراي يجلسه دهمین 6/4/1972 الی 2 تاریخ از

 دهند تشکیل واحد حمسلّ نیروي یک فلسطینی داوطلبان يهمه که شد آن بر تصمیم آنجا در و

 .کنند سازماندهی اردن در هاشمی رژیم و اسرائیل علیه را خود هايفعالیت و

 همتاي با یوگسالوي يخارجه امور وزیر   1تپاواچ 21/4/1972 الی 16 تاریخ از

 براي را شرایط مدیترانه يمنطقه در که کردند توافق نطرفی و کرد دیدار قاهره در خود مصري

 صورت مدیترانه يحاشیه کشورهاي کنفرانس براي مقدماتی همچنین .کنند فراهم صلح ایجاد

 .گرفت

-فعالیت به را آمریکا و اسرائیل ،مصر جمهوريرئیس ،سادات 18/4/1972 تاریخ در

 .کرد متهم منطقه در آرامش برقراري براي فرصتی هرگونه شدن ایجاد علیه هایی

 وزیر ،راجرز به واشگتن در ،اسرائیل يخارجه امور وزیر ،ابان 21/4/1972 تاریخ در

 حلیراه هرگونه با مسکو در نیکسون جمهوررئیس که دارد اطمینان :گفت اآمریک يخارجه امور

 .است مخالف ،شود تحمیل اسرائیل بر خارج از بخواهد که

                                                 
 
 
1    Tepavac 
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 استراتژیک مطالعات المللیبین انستیتوي يساالنه زارشگ 1972 می ماه آغاز

)IISS( پایگاه نظامی موقعیت شوروي جماهیر اتحاد که داد نشان)خود موشکی) و هوایی هاي 

 .است کرده تقویت ،مصر در ویژهبه ،مدیترانه در را

 اسکندریه در گسترده تجمع یک در ،مصر جمهوررئیس سادات، 1/5/1972 تاریخ در

 نفر میلیون یک اسرائیل مانند مصر اگر حتی شود، شکسته باید اسرائیل استکبار که کرد ماعال

 .بدهد دست از را

 ،رومانی دولت رئیس با ،اسرائیل وزیرنخست یر،ئم 7/5/1972 الی 4 تاریخ از

 اولین این بود. خاورمیانه يمسئله گفتگوها اصلی محور .کرد گفتگو بخارست در   1سکوکاسِ

 آید.می حساب به نیز شرقی اروپاي کشور یک سران با اسرائیل دولت ينماینده رسمی دیدار

 در هادرگیري پایان براي آمیزمسالمت حلراه یافتن براي هاتالش که کردند توافق طرف دو

 .نشد واسطه عنوان به رومانی نقش به اياشاره هیچ یر،مئ خانم يگفته به .یابد ادامه باید منطقه

 بلژیکی مسافربري هواپیماي یک سیاه سپتامبر سازمان اعضاي 9/5/1972 و 8 ختاری

 را هواپیما ،هواپیماربایان فریب با توانستند اسرائیل ارتش سربازهاي ربودند. سرنشین 101 با را

 نفر دو اسرائیل ارتش و هواپیماربایان میان درگیري در اما بنشانند، زمین به آویوتل فرودگاه در

 .دندش کشته

 هشدار مصر عمومی مجمع در ،مصر جمهوريرئیس ،سادات 14/5/1972 تاریخ در

 مصر افزود وي .کنندمی نبرد به وادار را وي مکان، و زمان از صحیح ارزیابی بدون که داد

 افزود وي همچنین .نیست و نبوده شوروي جماهیر اتحاد سربازهاي جانب از ايمداخله خواستار

 .کرد جلوگیري باید منطقه در )شوروي و آمریکا( برقدرتا دو بین تقابل از

                                                 
 
 
1    Ceausescu 
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 14 از و سوریه از می 14 تا 10 از شوروي دفاع وزیر 17/5/1972 الی 10 تاریخ از

 بود. کشور دو با نظامی يتوسعه تحکیم گفتگوها محور .کرد رسمی دیدار مصر از می17 تا

 .گرفت صورت توافقاتی شوروي هیرجما اتحاد از جدید تسلیحات تحویل با ارتباط در همچنین

 صادر مسکو از نیکسون دیدار يخاتمه در مشترکی ياطالعیه 29/5/1972 تاریخ در

 خاورمیانه، يمناقشه آمیزمسالمت حل براي خود تعهد بر کشور دو هر آن، براساس که شد

 وریتممأ سرگیري از از حمایت و 1867 نوامبر 22 در ملل سازمان22  يقطعنامه براساس

 .کردند تأکید خاورمیانه امور در ملل سازمان يویژه ينماینده ،رینگیا

 مردمی يجبهه« عضو ژاپنی سه ،)آویوتل( لود فرودگاه در 30/5/1972 تاریخ در

 78 و کشته 27 مجموع در که کردند شلیک فرودگاه در مردم سمت هب »فلسطین آزادي براي

 .ندشد کشته گلوله ضرب به هم هاتروریست از فرن دو همچنین .گذاشت جا بر مجروح نفر

 که کرد متهم را لبنان دولت اسرائیل، وزیرنخست یر،مئ 31/5/1972 تاریخ در

 آزاديِ  فلسطینی فعاالن به کشور این زیرا ،است آویوتل فرودگاه در قبل روز عامقتل مسئول

 .کرد خواهد اقدام حوادث این تکرار از جلوگیري براي اسرائیل که کرد کیدتأ وي .دهدمی عمل

 و انگلیس بلژیک، پافشاري با ملل سازمان امنیت شوراي 26/6/1972 تاریخ در

 همچنین کرد. محکوم اخیر حمالت براي را اسرائیل آن در و کرد تصویب را ايقطعنامه فرانسه،

 اسرائیل، يهخارج امور وزیر .شد اسرائیل در اسیر هايیلبنان و هاسوري فوري آزادي خواستار

 .اندخو متعادلغیر را ملل سازمان يقطعنامه ،ابان

-عقب براي اعراب تقاضاي اسرائیل، يخارجه امور وزیر ابان، 4/7/1972 تاریخ در

 ينماینده ،رینگیا صلح مذاکرات در اللتخا اصلی عامل را 1967 مرزهاي به اسرائیل نشینی

 .دانست خاورمیانه امور در ملل سازمان يویژه
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 براي مسکو در را اينامهتوافق ،سوریه جمهوررئیس اسد، 8/7/1972 الی 5 تاریخ از

 فنی و اقتصادي هايهمکاري براي شوروي جماهیر اتحاد و سوریه میان دائمی يکمیته ایجاد

 .کرد منعقد

 يهروابط از ايبیانیه در ،مصر وزیرنخست   1سیدکی 14/7/1972 و 13 تاریخ در

 هايسیاست که داشت اعالم وي گفت. سخن خاورمیانه وضعیت و ،مصر و شوروي انمی دوجانبه

 .است مصر دولت طرف از عملکردي هرگونه يکنندهتوجیه اسرائیل يطلبانهتوسعه

-کارشناس يهمه که کرد اعالم ،مصر جمهوررئیس سادات، 18/7/1972 تاریخ در

 و هاپایگاه و کنند ترك را کشور باید هستند کار به مشغول مصر در که شوروي نظامی هاي

 اتحاد و مصر بین نظر اختالف براساس را تصمیم این وي .دهند تحویل مصر به را خود تجهیزات

 روابط شدن تیره بیانگر شواهد همچنین .کرد اتخاذ تسلیحات تحویل درمورد شوروي جماهیر

 .شدند عزل مصر رد شوروي سفیر و شوروي در مصر سفیر و بود شوروي و مصر میان

 داد گزارش )TASS( شوروي جماهیر اتحاد خبري آژانس 19/7/1972 تاریخ در

 انجام 1971 می دوستی يمعاهده براساس شوروي جماهیر اتحاد نظامی پرسنل خروج که

 اسرائیل تجاوز پیامدهاي بردن بین از براي خود هايتالش شوروي جماهیر اتحاد و شد خواهد

 .داد خواهد ادامه را یانهخاورم يمنطقه در

 کرد درخواست شوروي مشاور از ،سوریه جمهوررئیس اسد، 10/8/1972 تاریخ در

 و جنگنده هواپیماهاي يهزینه پرداخت ازاي در و دننکن ترك را سوریه شوروي هاينظامی که

 .دهد قرار شوروي جماهیر اتحاد اختیار در را الذقیه بندر سوریه ،موشک

                                                 
 
 
1     Sidky 
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 اتحاد قاهره، االهرام رسمینیمه يروزنامه سردبیر ل،هیک 17/8/1972 تاریخ در

 با رویارویی براي مناسبی سطح به را مصر ارتش نتوانسته که کرد متهم را شوروي جماهیر

 از نظامی نظر از را خود ثیرتأ مصر در شوروي جماهیر اتحاد حضور :گفت وي .برساند اسرائیل

 .است داده دست

 متحد پادشاهی طرح بر مجدداً ،اردن پادشاه ،حسینسلطان 24/8/1972 تاریخ در

 .کرد کیدتأ خود عرب

 اردن، جاي به که است معتقد :گفت اسرائیل دفاع وزیر ،دایان 5/9/1972 تاریخ در

 .است پذیرامکان مصر با صلح توافق

 المپیک اردوي برگزاري محل به سیاه سپتامبر گروه عضو هشت 5/9/1972 تاریخ در

 گرفتند. گروگان را اسرائیلی ورزشکار 9 و کشتند را اسرائیلی ورزشکار دو و کردند حمله مونیخ

 این از اسرائیل دولت اما کند، آزاد را فلسطینی زندانی 200 اسرائیل تا دخواستن گروگانگیرها

 کشت، را نفرشان 5 گروگانگیرها با درگیري در آلمان پلیس .ورزید امتناع گروگانگیرها خواست

 سپتامبر گروه اعضاي ،هواپیماربایی عملیات یک در بعد کمی اما شدند. دستگیر زنده نیز نفر سه

 با هواپیما، گیريبازپس براي آلمان و نددزدید را هانزالوفت شرکت هواپیماي یک سیاه

 .کرد آزاد سال همان اکتبر 29 تاریخ در را شده بازداشت نفر سه و شد مذاکره وارد هواپیمارباها

 .گرفت قرار اعتراض مورد اسرائیل يخارجه امور وزیر طرف از آلمان عمل نای

 

 با مبارزه موضوع که کرد اعالم ،اسرائیل وزیرنخست یر،مئ 6/9/1972 تاریخ در

 جاهمه در باید فلسطینی داوطلبان .است اسرائیل يآینده هايسیاست مرکز در عرب تروریسم

 ICAO از ،آمریکا يخارجه امور وزیر راجرز، .باشند پاسخگو باید آنها حامیان و بجنگند

 علیه جدید المللیبین کنوانسیون تا کرد درخواست )غیرنظامی هوانوردي المللیبین سازمان(
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 براي روشی عنوان به جنایاتی چنین که شد آن مانع باید افزود وي کند. برگزار هواپیماربایی

 .گیرد قرار استفاده مورد مناقشات حل

 عملیات فوري توقف خواستار که ملل سازمان يقطعنامه 10/9/1972 تاریخ در

 .شد وتو متحده ایاالت توسط بود، خاورمیانه در نظامی

 قاهره در نشستی در عربی کشور 17 يخارجه امور وزراي 11/9/1972 تاریخ در

 .است کرده وتو را »رائیلیاس تجاوز« متحده ایاالت که کردند اعالم

 هايپایگاه به اسرائیل هوایی نیروي و ارتش هايیگان 17/9/1972 و 61 تاریخ در

 مقاومت به دست لبنان حمسلّ نیروهاي بار، اولین براي .کردند حمله لبنان جنوب در نظامیانشبه

 .شد اعالم اضطراري وضعیت ،لبنان در سپتامبر 16 .زدند

 یعمل را ئیلاسرا حمالت شوروي جماهیر اتحاد دولت 17/9/1972 تاریخ در

 .شود خارج سوریه و لبنان از فوراً تا خواست اسرائیل از و خواند جنایتکارانه

 واحد کشور یک تشکیل از طرابلس چندروزه، مذاکرات از پس 18/9/1972 تاریخ در

 سپتامبر اول تا ادغام توافق براساس که شد اعالم همچنین .داد خبر لیبی و مصر بین فدرال

 .شودمی انجام 1973

 يبارهدر مذاکره براي عراق جمهوررئیس    1باکر 19/9/1972 الی 14 تاریخ از

 .کرد سفر مسکو به ،مسکو در شوروي جماهیر اتحاد رهبري با خاورمیانه وضعیت

                                                 
 
 
1    Bakr 
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 و اروپایی کشورهاي در اسرائیلی هايدیپلمات 23/9/1972 الی 19 تاریخ از

 .کردند یافتدر منفجره مواد حامل بسته 60 مجموع در آمریکایی

 (از شوروي رهبران با ،مصر وزیرنخست ،سیدکی 25/10/1972 الی 16 تاریخ از

 دوستی که شد اعالم مذاکرات ينتیجه در .داد انجام را اتیمذاکر پودگورنیج) و کوسگین جمله

 .ماند خواهد پابرجا شوروي جماهیر اتحاد و مصر

 اتحاد و مصر میان روابط که گفت ،مصر وزیرنخست ،سیدکی 25/10/1972 تاریخ در

 به خود نظامی هايکمک شوروي جماهیر اتحاد و گشتهبر عادي شرایط به شوروي جماهیر

 .داد خواهد ادامه را مصر

 که دمشق کیینزد در مناطقی اسرائیل جنگی هواپیماهاي 30/10/1972 تاریخ در

 .کردند بمباران را داشتند پایگاه جاآن در فلسطینی نفعاال

 خواستار کشور این پارلمان در ،اردن پادشاه ،حسینسلطان 1/11/1972 یختار در

 هرگونه او شد. خاورمیانه در مشترك یسیاست اتخاذ براي عرب سران اجالس کنفرانس تشکیل

 ایجاد براي را خود طرح بر مجدداً و کرد رد را اسرائیل با جداگانه صلح ينامهتوافق براي ایده

 .کرد یدکتأ اردن شرق فدراسیون

 هوایی حمالت ،توپ چند شلیک از پس ،جوالن ارتفاعات در 9/11/1972 تاریخ در

 .شد آغاز سوریه و اسرائیل سوي از

 کیدتأ رادیویی سخنرانی یک در ،اسرائیل وزیرنخست یر،مئ 11/11/1972 تاریخ در

 صلح طرح درمورد وي .داشت خواهد پی در را اعراب شکست اسرائیل با جنگ ينتیجه که کرد

 .نشود تحمیل اسرائیل به حلیراه هیچ که امیدوارم :افزود نیز متحده ایاالت



  ابري احسان  _________________________________ دانیم؟می چه اسرائیل از     152

 بیروت کنفرانس در عربی حزب 50 از بیش نمایندگان 28/11/1972 و 27 تاریخ در

 و اردن پادشاهان با جنگ ،هافلسطینی از حمایت در عرب مردمی يجبهه ایجاد به تصمیم

 .گرفتند اسرائیل با هادرگیري آمیزسالمتم فصل و حل هرگونه با مخالفت

 .شد باز اردن و سوریه بین مرزي هايگذرگاه 1/12/1972 تاریخ در

 سازمان يقطعنامه خاورمیانه، درمورد گفتگو و بحث از پس 8/12/1972 تاریخ در

 1967 اشغالی هايسرزمین که خواست اسرائیل از قطعنامه این .رسید عمومی تصویب به ملل

 .بازگرداند عربی کشورهاي هب را

 سفر تونس به ،لیبی جمهوريرئیس ،قذافی معمر 18/12/1972 الی 13 تاریخ از

 جمهوريرئیس اما کرد، دعوت عربی فدرال کشور ایجاد طرح به را کشور این حکومت و کرد

 .کرد رد را طرح این   1بورگیبا ،تونس

 و ملی جنگ يکمیته تشکیل از ،مصر جمهوررئیس ،سادات 28/12/1972 تاریخ در

 .داد خبر عربی جمهوري فدراسیون توسط اقدام يبرنامه یک يتهیه

 از )سیاه سپتامبر( فلسطین بخشآزادي سازمان اعضاي 29/12/1972 تاریخ در

 .کردند خودداري تایلند در اسرائیل سفارت در ترور عملیات یک اجراي

 کشورهاي از گسترده رویداد یک در ،لیبی رهبر قذافی، معمر 1/1/1973 تاریخ در

 .ندکردنمی تبدیل عربی هدف یک به را اسرائیل علیه جنگ آنها زیرا کرد، انتقاد عربی

                                                 
 
 
1     Bourguiba 
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 چهار نشست که داشت اذعان    1پومپیدو ،فرانسه جمهوررئیس 9/1/1973 تاریخ در

 و نداشت بر در اينتیجه هیچ ،بود خاورمیانه بحران حل براي فرانسه پیشنهاد که جهانی قدرت

 .است خورده شکست عمالً  کشور این پیشنهادي راهکارهاي

 خواست مکه زائران از ،سعودي عربستان پادشاه ،فیصلملک 10/1/1973 تاریخ در

 .شوند اسرائیل علیه مقدس نبرد يآماده تا

 به را عرفات مجدداً قاهره در فلسطین ملی شوراي 12/1/1973 الی  6 تاریخ از

 .کرد انتخاب فلسطین) بخشآزادي ازمان(س PLO ریاست

 وضعیت يدرباره مصر، جمهوريرئیس ،سادات 12/1/1973 و 11 تاریخ در

 جمهوريرئیس ،پومپیدو .کرد گفتگو  تیتو مارشال ،یوگسالوي جمهوريرئیس با خاورمیانه

 توافق اب ارتباط در    2مینسک مذاکرات يحاشیه در شوروي جماهیر اتحاد دبیرکل با ،فرانسه

 .کردند گفتگو ملل سازمان امنیت شوراي 22 يقطعنامه براساس سیاسی

   3والدهایم ،ملل سازمان دبیرکل به اينامه در سوریه دولت 12/1/1973 تاریخ در

 .شد خاورمیانه امور در ملل سازمان يمداخله خواستار

 مخان ،رائیلاس وزیرنخست با خود دیدار در   4ششم پل پاپ 15/1/1973 تاریخ در

 .کرد نگرانی ابراز اورشلیم شهر وضعیت و فلسطینی آوارگان وضعیت به نسبت یر،مئ

                                                 
 
 
1     Pompidou 
2     Minsk 
3     Waldheim 
4     Papst Paul Vl 
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 پایان حلراه که گفت ،آمریکا يخارجه امور وزیر راجرز، 17/1/1973 تاریخ در

 امکان فرآیند این اول يمرحله در .بیندمی مستقیم مذاکرات در فقط را خاورمیانه يمناقشه

 .گیردمی صورت سوئز کانال سر بر مصر با موقت توافق

 جنگ استراتژي یک قاهره در عربی دفاع شوراي 30/1/1973 الی 27 تاریخ از

 .بود شده ارائه مصر توسط طرح اصل که کرد تهیه اسرائیل علیه مشترك

 .شد تشکیل فلسطینی داوطلبان و اردن بین اختالف حل براي ايکمیته همچنین

 با خاورمیانه مشکل يدرباره ،اردن پادشاه ،حسینانسلط 3/2/1973 تاریخ در

 و اقتصادي حمایت قول متحده ایاالت دولت .کرد گفتگو واشنگتن در ،نیکسون جمهوررئیس

 هدف و بوده اسرائیل با جداگانه صلح مخالف که گفت حسینملک .ددا را اردن از بیشتر نظامی

 همچنین او .است شرقی اورشلیم جمله از ،باختري يکرانه اشغالی هايسرزمین آزادسازي وي

 .است اردن به فلسطینی داوطلب هايسازمان بازگشت مخالف که کرد اعالم

 سفر از بازگشت از پس ایتالیا، يخارجه امور وزیر   1مدیچی 12/2/1973 تاریخ در

 جهانی صلح تا دهند انجام خاورمیانه در یقاطع اقدامات تا خواست مسئوالن از عربی، کشورهاي

 تواندمی عرب جوانان بین در ناامیدي احساس صورت، این غیر در که گفت وي .نیفتد خطر به

 .شود تبدیل جدید مبارزات به

 شمال در نظامی هايپایگاه به حمله با اسرائیلی کماندوهاي 21/2/1973 تاریخ در

 را نفر 29 ندبود آموزش حال در فلسطینی جهادي نیروهاي آنجا در شدمی گفته که لبنان

 .کشتند

                                                 
 
 
1     Medici 
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 عملکرد علیه ملل سازمان امنیت شوراي به لبنان دولت 22/2/1973 تاریخ در

 تحت سینا هوایی فضاي در که را لیبی هواپیماي یک ،اسرائیلی رهگیران .کرد اعتراض اسرائیل

 پس اسرائیل دولت .شدند کشته حادثه این در نفر 106 و دادند قرار هدف بود اسرائیل کنترل

 .کرد پشیمانی ابراز اتفاق این از اولیه تردید زا

 سفانهمتأ :گفت قبل روز يحادثه توضیح در اسرائیل دفاع وزیر 23/2/1973 تاریخ در

-هدف در اشتباهی دلیل همین به ،ندادند پاسخ اسرائیل هوایی نیروي االتسؤ به پرواز يخدمه

 .است بوده تباهاش هوایی نیروي عملکرد که کرد اعالم وي .داد رخ گیري

 ،یرمئ مخان به واشنگتن در ،آمریکا جمهوريرئیس نیکسون، 1/3/1973 تاریخ در

 در داد. را اسرائیل از آمریکا نظامی و اقتصادي بیشتر پشتیبانی يوعده ،اسرائیل وزیرنخست

 بدون اردن و مصر با که کرد درخواست یرمئ خانم از واشنگتن مطبوعات ملی اشگاهب ،مقابل

 .شود مذاکره وارد شرطیپیش هیچ

 که کرد متهم را فلسطینی نفعاال ،اردن پادشاه ،حسینسلطان 6/3/1973 تاریخ در

 در که فلسطینی نفعاال مجازات همچنین وي زنند.می دست عربی کشورهاي علیه اقدام به

 ،قذافی معمر .داد تقلیل زندان به اعدام از را بودند زده کشور این علیه شورش به دست اردن

 :گفت و کرد متهم هافلسطینی به خیانت به را عربی کشورهاي سران و روشنفکران ،لیبی رهبر

 امپراتوري که بینندنمی مگر کنند؟نمی پیدا فلسطین يمسئله حل براي نهایی حلیراه اینها چرا

 است؟ کرده ظهور عرب ملت هايویرانه بر ونیستییهص

 سعودي عربستان سفارت »سیاه سپتامبر« گروه اعضاي 10/3/1973 الی 1 تاریخ از

 تحت مارس 3 و 2 تاریخ در که را دیپلماتی پنج از نفر سه و کردند اشغال را سودان خارطوم در
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-رئیس .شدند تسلیم هاتروریست مارس، 4 در  .نددرسان قتل به ،بودند هگرفت قرار آنها کنترل

 يمحاکمه و ممنوع را سودان در لسطینیف سازمان هايفعالیت ،   1نیماري سودان، جمهور

 .باشد فتح از سازمانی باید »سیاه سپتامبر« ،هاتروریست يگفته به  .کرد اعالم را هاتروریست

 .کرد رد را سیاه سپتامبر اقدامات براي فتح مسئولیت ،PLO  رهبر ،عرفات

 سفر کنپ به رسمی طور به مصر يخارجه امور وزیر 15/3/1973 الی 12 تاریخ از

 براي شوروي جماهیر اتحاد و متحده ایاالت    2فی پنگ چی ،خارجه امور وزیر يگفته به .کرد

-جنگ نه« وضعیت یک ایجاد در سعی عمداً خاورمیانه در انرژي منابع از استفاده و نفوذ ایجاد

 زیرو .کندمی پشتیبانی عرب مردمان از چین خلق جمهوري که کرد اعالم وي .دارند »صلح نه

 براي شوروي جماهیر اتحاد از غیرمستقیم دعوت اتریش، به خود سفر در اسرائیل يخارجه امور

 .داد انجام اسرائیل و شوروي روابط سرگیري از

 ایران به خود سفر در شوروي جماهیر اتحاد وزیرنخست 16/3/1973 الی 14 تاریخ از

 .شد خاورمیانه در سیاسی صلح خواستار

 هايسرزمین در خصوصی هايزمین بیشتر خرید اسرائیل دولت 5/4/7319 تاریخ در

 .کرد ممنوع را اشغالی

 قاهره، در خود نشست در عرب ياتحادیه شوراي 7/4/1973 الی  31/3  تاریخ از

 اشغالی هايسرزمین آزادسازي براي طرحی و کرد محکوم را خاورمیانه در آمریکا سیاست

 .کرد تصویب

                                                 
 
 
1     Nimary 
2     Chi Peng-fei 
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 ،الجزایر انقالب شوراي رئیس و لیبی، رهبر ،قذافی معمر 8/4/7319 و 7 تاریخ در

 که اتفاقی هرگونه برابر در تا کنند همکاري اسرائیل برابر در هم با که کردند توافق ،   1بومدین

 هاياردوگاه به اسرائیلی يکماندو هايیگان .شوند آماده دارد افتادن اتفاق امکان خاورمیانه در

 رهبر چندین دستگیري به موفق حمله این در و ،کردند حمله 3سیدون و تبیرو در   2آزاد بلیط

 ستاد رئیس .شدند )فتح سیاسی دفتر رئیس یوسف، جمله از( فلسطین بخشآزادي جنبش

 که زمانی تا :کرد توجیه چنین را لبنان در اسرائیل ارتش حمالت   4االزر ،اسرائیل ارتش

 احترام کشور این حاکمیت به اسرائیل کنند، حرکت هآزادان توانندمی لبنان در هاتروریست

 .شد ملل سازمان يویژه يجلسه خواستار و داد استعفا لبنان دولت .گذاردنمی

 همبستگی عدم به را سوریه و مصر ،لیبی رهبر ،قذافی معمر 15/4/1973 تاریخ در

 .کرد متهم اسرائیل با جنگ در خود شخصی منافع پیگیري تنها و

 يدرباره موقت توافق ،راجرز متحده، ایاالت يخارجه امور وزیر 19/4/1973 تاریخ در

 .خواند خاورمیانه يمسئله براي آمیزصلح حلراه به رسیدن براي گام اولین را سوئز کانال

 يصادره يقطعنامه در ملل سازمان امنیت شوراي 21/4/1973 الی 11 تاریخ از

 .ندارد را لبنان خاك در عملیاتی هیچ مانجا حق اسرائیل که کرد اعالم خود

 تحویل بر دال شواهدي اسرائیل يخارجه امور وزارت 22/4/1973 تاریخ در

 فرانسه سفیر به را مصر به لیبی از Kampfflugzeuge-Mirage فرانسوي هايهجنگند

 .کرد ارائه اسرائیل در

                                                 
 
 
1     Boumedienne 
2     Freischärler-Quartiere 
3     Sidon 
4     Elazar 
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 تا خواست ریقاییآف کشورهاي رهبران از ،لیبی رهبر ،قذافی 30/4/1973 تاریخ در

 .کنند قطع را اسرائیل با خود روابط

 فروش غربی اردن در آن براساس که شد تصویب قانونی انمّا در 1/5/1973 تاریخ در

 .دارد پی در اعدام مجازات و شودمی محسوب جرم ،دولت ياجازه بدون یهودیان به زمین

 اروپا شوراي و شوروي جماهیر داتحا که کرد کیدتأ راتیاهاظ در ،مصر جمهوريرئیس ،سادات

 .باشد جداگانه یا جزئی ،موقت حلراه موافق تواندنمی مصر که دنده تشخیص باید

 دنبال به اههفته وي که کرد اعالم ،اسرائیل وزیرنخست ،یرمئ 6/5/1973 تاریخ در

 .است بوده ،مصر جمهوررئیس ،سادات با واسطه با تماس

 امور وزیر با مذاکره از پس اسرائیل، يخارجه امور یروز ابان، 10/5/1973 تاریخ در

 اسرائیل میان خاورمیانه يهئلمس ارزیابی در یاختالف که داشت اظهار راجرز، ،آمریکا يخارجه

 مذاکرات طریق از تنها که انددریافته عربی کشورهاي که بود معتقد ابان .ندارد وجود آمریکا و

 .یابند دست ارضی اتامتیاز به توانندمی اسرائیل با

 واحدهاي بین جنگ ،بسآتش وجود با بیروت، اطراف در 10/5/1973 الی 2 تاریخ از

 وضعیت اعالم از پس لبنان يکابینه .بود جریان در فلسطین مقاومت جنبش و لبنان ارتش

 .داد استعفا اضطراري

 يهمه ،آن براساس که کرد وضع قانونی اسرائیل دولت 14/5/1973 تاریخ در

 .شدمی رفع اشغالی هايسرزمین در عرب بازدیدکنندگان براي قبلی هايمحدودیت
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 وضعیت درمورد ،مصر يخارجه امور وزیر   1زایات 29/5/1973 الی 27 تاریخ از

 .کرد گفتگو کشور این رهبران با مسکو در خاورمیانه جدید

 .گرفتند سر از را خود دیپلماتیک روابط اردن و سوریه 29/5/1973 تاریخ در

 )OAU( آفریقا وحدت سازمان اجالس همایش در 29/5/1973 الی 24 تاریخ از

 اقتصادي و سیاسی اقدامات اسرائیل علیه تا شد خواسته آفریقایی کشورهاي از   2آبابا آدیس در

 .دهند انجام

 

 1973 پوریک یوم جنگ

 مینچهار 6/10/1973 روز در خرهاألب ،مختلف هايکشمکش سال شش از پس

 میان 1973 سال اکتبر ماه پنجم و بیست تا ششم از اسرائیل و عربی کشورهاي میان جنگ

 يغافلگیرانه يحمله با جنگ این .شد آغاز دیگر، عربی کشور چند حمایت با ،مصر و سوریه

 __ جوالن ارتفاعات و سوئز کانال شرق در اسرائیلی نیروهاي مواضع علیه سوریه و مصر

 آغاز __ بود درآمده اسرائیل کشور تصرف به روزهشش جنگ در قبل سال شش که مناطقی

  شد.

 از .شد آغاز ،یهودي آئین در روز ترینمقدس ،کیپور یوم ساعات آخرین در حمله

 .است معروف نیز »رمضان جنگ« به بود نیز رمضان ماه در جنگ این که آنجا

 

                                                 
 
 
1     Zayat 
2    Addis Abeba   
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 به نهایت در 1973 الی 1967 هايسال فاصل حد در المللیبین فراوان هايتالش

 در و نشد منجر اسرائیل و اعراب میان اختالفات به دادن پایان براي دائمی یا و موقت حلیراه

 ترپیش که همانطور البته .درگرفت طرف دو میان عیارتمام جنگی بار چندمین براي نهایت

 نادیده مخاصمه این در هم را آمریکا و يوشور میان سرد جنگ نقش تواننمی م،کرد اشاره

-می نوعی به هرکدام دوم جهانی جنگ از پس هايسال در جهان ابرقدرت دو که چرا گرفت.

 براي شرایط که مناطقی از یکی و بدهند، گسترش جهان در را خود قدرت يدامنه خواستند

 سیستأتازه کشور با اعراب مشکالت و خاورمیانه يمنطقه بود فراهم آن در نیابتی یجنگ

 .بود اسرائیل

 اکتبر جنگ آغاز اصلی دالیل از یکی عنوان هب آن از توانمی که مواردي از دیگر یکی

 هايسرزمین از اسرائیل خروج سر بر سوریه و مصر با اسرائیل نظر اختالف برد، نام 1973

  .بود اشغالی

 هايسرزمین از اسرائیل خروج از بعد به را صلح براي مذاکره هرگونه سوریه و مصر

 اسرائیل دیگر، طرف از کردند.می موکول بود، آورده دست به روزهشش جنگ از پس که اشغالی

 اعراب، توسط مستقل يکشور عنوان به اسرائیل پذیرش و صلح قرارداد امضاي از پس گفتمی

 .گرداند خواهد باز صاحبانشان به و کرد خواهد تخلیه را اشغالی هايسرزمین

 گجن در یکی __ بار دو را کشورشان اینکه خاطر هب هامصري ملی غرور ،مصر در

 شدتهب ،بودند داده دست از __ سینا صحراي 1967 جنگ در دیگري و سوئز کانال 1956

 )سودان پایتخت( خارطوم در 1971 سال در اجالسی در سوریه و مصر .بود شده دارهحجری

 بازپس اسرائیل از را کشورشان خاك اشغالی هايبخش شده قیمتی هر به که کردند توافق

 .بگیرند
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 مستقر را ايپیچیده و مفصل بسیار   1استحکامات سینا صحراي در نیز اسرائیل

 جلوي تا رسیدمی دالر میلیون 500 قیمت به زمان آن در تسلیحات این ارزش .بود کرده

  .داشت نام برلو دفاعی خط دفاعی، خطوط این .بگیرد را سینا به هامصري يحمله

 زده تکیه مصر در قدرت بر عبدالناصر جمال از بعد 1970 سال از که سادات انور

 یک به شاتوجه حدي تا آید،نمی کوتاه خود موضع از وجههیچبه اسرائیل دید که هنگامی بود،

 شدهاشغال مناطق گرفتن پس براي اسرائیل علیه جنگ ينظریه ولی .شد جلب نظامی عملیات

 به ايعالقه چهی اسد .گرددبازمی ،سوریه وقت جمهوررئیس ،اسد حافظ به 1967 سال در

 ارتش شوروي جماهیر اتحاد کمک با روزهشش جنگ از پس وي نداشت. اسرائیل با مذاکره

 بزرگترین داشت امید که وي .بود آورده گرد اسرائیل با مرزي خطوط در و کرده جمع را بزرگی

 تا بگذارد فشار تحت را اسرائیل ،قدرت نمایش با تا داشت تمایل دهد تشکیل را عربی ارتش

 هدف به رسیدن براي بود حاضر حتی اسد .کند نشینیعقب خود مواضع از اسرائیل شکلبدین

 سیاسی وضعیت نداشت. جنگ به تمایلی چندان سادات ولی ،شود نیز اسرائیل با جنگ وارد خود

 اقتصاد طرفی از و نبود مناسب چندان بود رسیده قدرت به وي که گذشته سال سه در مصر

 بین بدي سیاسی يچهره سادات ولی ،دادنمی را بزرگی نبرد ياجازه کشور این به نیز مصر

 علیه یجنگ انداختن راه به با دانستمی وي .داشت دانشجویان جمله از مصر روشنفکر جمعیت

 دیگر لیبی از غیر ببندد. یکجا را خود مخالفان تمام ناده تواندمی سینا گرفتن پس و اسرائیل

 .نداشتند جنگ به یلیتما نیز عربی کشورهاي

 اردن رود باختري يکرانه در شکست که هنگامی اردن، پادشاه ،حسینسلطان شاه

 با دیگر نبردي براي مصر و سوریه همراهی به تمایلی هیچ دیگر کرد، تجربه را 1967 سال در

 .یدرسمی وشگ به نیز اسرائیل و اردن بین پنهانی مذاکرات از شایعاتی گهگاه نداشت. اسرائیل

 در رو این از .بود دور اسرائیل از خیلی که هم عراق و نداشت جنگ براي ارتشی دیگر نیز لبنان

                                                 
 
 

  کنند.می برپا حکومتی یا نظامی حساس هايکانون یا شهرها اطراف که باروهایی و برج    1
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 عربی کشور چند توسط تنها و بودند تنها اسرائیل با مستقیم نبرد در مصر و سوریه ،میان این

 .گرفتند قرار حمایت مورد

 کانال از که شد ازآغ مصري نیروهاي سوي از آمیزموفقیت و وسیع ايحمله با جنگ

 اسرائیل .کردند رويپیش سینا صحراي در جدي مقاومت با برخورد بدون و کرده گذر سوئز

 کرده دفع را هامصري یورش خود نیروهاي بیشتر درآوردن حرکت به با توانست روز سه از پس

 به جوالن در را حساسی نقاط همزمان يحمله در نیز هاسوري .بکشاند بستبن به را نبرد و

 جنگ از قبل بسآتش خط به را آنها توانست روز سه از پس اسرائیل اما نددرآور خود تصرف

 طوري به کند، رويپیش سوریه خاك عمق در چهارروزه يضدحمله یک در سپس و بازگرداند

 ،سادات انور .گرفت قرار اسرائیل يتوپخانه آتش زیر دمشق يحومه هفته یک از بعد که

 مسیر دو تسخیر با گرفت تصمیم بود خود اصلی متحد شکست نگران که مصر جمهوررئیس

 عدف سرعتبه حمله این اما .آورد دست به تريقوي موقعیت سینا صحراي عمق در استراتژیک

 و شمال در مصري نیروهاي ارتباط شدند موفق ضدحمله یک در هااسرائیلی سپس و شده

 .شوند وارد مصر اصلی خاك داخل به سوئز از گذر با و کرده قطع را سوئز شرقی ساحل جنوب

 سوي به غرب از دیگري و سوئز بندر سمت به جنوب از یکی مسیر، دو در هااسرائیلی آن از پس

 همراه طرفین از بسیار تلفات و خونین و سنگین نبردي با که داشتند ايآهسته رويپیش قاهره

 .بود

 طرفین از یک هر و ماند ناکام بسآتش براي ملل سازمان تالش اکتبر 22 زرو در

-قابل طرز به را خود مواضع هااسرائیلی بعد روز دو .کردمی متهم بسآتش نقض به را دیگري

 ساحل در سوئز شهر طورهمین و سینا صحراي در مصر سوم سپاه و بخشیده بهبود هیتوجّ

 و شوروي اختالف که حالی در اکتبر 25 روز .گرفتند خود کامل يمحاصره در را سرخ دریاي

 با که کرد بسآتش درخواست بار دومین براي ملل سازمان بود، رسیده خود اوج به آمریکا

 .شد منجر جنگ پایان به طرف دو موافقت

 

 خاورمیانه يمنطقه و درگیر طرفین بر دیرپا و عمیق بسیار تأثیري جنگ این

 9671 سال جنگ در اردن و سوریه ،مصر ائتالف يطرفهیک شکست با که هاعرب .گذاشت
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 را خود يروحیه جنگ این در ابتدایی هايموفقیت با بار این بودند، شده تحقیر شدتبه

 جنگ میدان در که تاکتیکی و عملیاتی چشمگیر دستاوردهاي وجود با نیز هااسرائیلی .بازیافتند

 و همیشگی عربی نیروهاي بر نهاآ نظامی برتري که بردند پی نکته این به آوردند، دست به

 تا کرد باز طرف دو میان صلح فرایند براي را راه نگرش تغییر این .بود نخواهد شده ینتضم

 از اسرائیل و بازگرداند مصر به ار سینا صحراي دیوید کمپ پیمان 1978 سال در که جایی

 .شد شناخته رسمیت به آمد،می حساب به دشمنش تریناصلی آن از پیش که مصر سوي

 به کشور این که جایی تا ،شد منجر شوروي اتحاد از مصر گرفتن فاصله به جنگ این همچنین

 .شد خارج شوروي نفوذ يدایره از کامل طور

 

 جوالن رس بر سوریه و اسرائیل توافق

 پوریک یوم جنگ در اسرائیل از جوالن هايبلندي گیريبازپس براي سوریه هايتالش

 متحمل جنگ این در اسرائیل نیروهاي که سنگینی تلفات رغمبه و ماند نتیجهبی نیز )رمضان(

 .کنند حفظ را منطقه این کنترل توانستند شدند،

 1973 جنگ از بعد جوالن هايبلندي سر بر سوریه و اسرائیل کشور دو يمجادله

 حلیراه منطقه این براي تا کردند تالش ملل سازمان هايدیپلمات زمان، آن در و یافت ادامه نیز

 هاتالش آن ينتیجه رسید، امضا به 1974 سال در که کشور دو يمخاصمه ترك پیمان .بیابند

 بر و شوند مستقر محل در لمل سازمان سوي از صلح نگهبان نیروهاي شد قرار اینکه ضمن .بود

 .کنند نظارت کشور دو میان بسآتش

 صلح توافق که صورتی در تنها را جوالن که داشت کیدتأ گفته این بر هاسال اسرائیل

 توجه عدم اما .گرداند خواهد باز کشور این به شود، نوشته اسرائیل و سوریه میان پایداري

 يهابلندي در را سازيشهرك 1981 سال از هایلیاسرائ که شد عاملی خواسته این به هاسوري

 يهضمیم را جوالن هايبلندي که کرد اعالم 1981 سال در اسرائیل دولت کنند. آغاز جوالن

 هرچند کنند. دریافت را اسرائیل شهروندي انندتومی منطقه این عرب ساکنان و کرده خود خاك

 هاسازيشهرك تا شد عاملی هاسوري ريپیگی عدم اما شد، رد ملل سازمان طرف از طرح این
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 اسرائیلی شهروند هزار 20 حدود فارسی سیبیبی گزارش به بنا و یابد افزایش منطقه این در

 .کنندمی زندگی منطقه این یهودي هايشهرك در امروزه

 يلهمسئ باید اسرائیل با صلح پیمان هرگونه چارچوب در که است این سوریه موضع

 ماه هنوز که زمانی و میالدي 2003 سال در .شود گنجانده نیز سوریه به النجو بازگرداندن

 رسید،می مشام به سوریه در تغییرات بوي و بود نرسیده پایان به قدرت در اسد بشار عسل

 زنده دوباره را اسرائیل با صلح گفتگوهاي است آماده که کرد اعالم سوریه جوان جمهوررئیس

 .کند

 که بود پیشنهادي پایدار، صلح یک ازاي در جوالن بازگرداندن پیشنهاد سو، یک از

 در اصولی مخالفتی صلح، برابر در جوالن يمعامله در کلی طور به .کردمی راضی نیز را اسرائیل

 وقت وزیرنخست باراك، ایهود نیز 2000- 1999 سال گفتگوهاي در .ندارد وجود آویوتل

 .ندارد مشکلی ايمعامله چنین با کشورش که کرد اعالم رسمی شکل به ،اسرائیل

 معماي یک همچنان رساند، بستبن به را مذاکرات زمان همان در که مشکلی اما

 جوالن سراسر باید اسرائیل که گویدمی سوریه .شودمی محسوب جوالن سرنوشت براي جدي

 را ائیلاسر دست کاري چنین .بازگردد 1967 سال مرزهاي پشت به و بدهد پس دمشق به را

 .کندمی کوتاه طبریه استراتژیک يدریاچه شرقی سواحل سراسر از

 اشغال اما شود،می محسوب سوریه و اسرائیل مرز از بخشی درواقع طبریه يدریاچه

 در را مهم يدریاچه این اطراف يهمه کنترل حاضر حال در اسرائیل تا شده موجب جوالن

 .است آشامیدنی آب براي اسرائیل اصلی منبع اکنونهم دریاچه این .باشد داشته دست

 

  صلح مسیر در مصر

 عبدالناصر جمال برخالف تا گرفت تصمیم خرهاألب یکیتتاک تغییر یک با سادات انور

 19 تاریخ از دلیل همین به و بشناسد رسمیت به را اسرائیل عربی، کشورهاي رهبران دیگر و

 رسماً  کشور، این پارلمان در سخنرانی طی و دکر سفر اسرائیل به 1977 سال نوامبر 21 الی
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 دادن پایان خواهان و شناسدمی رسمیت به یهودي کشوري عنوان به را اسرائیل که کرد اعالم

 .شد خود همسایگی در جوان کشور با دشمنی و جنگ سال 30 به

 هودیان(ی شما به )اعراب( ما« :کرد آغاز چنین را اسرائیل پارلمان در خود جمالت وي

 ».کنیممی ضمانت را شما امنیت و سالمت و یمگویمی آمدخوش ،خود جمع در )اسرائیلی

 .شد اسرائیل و مصر میان توافقی شدن فراهم براي عاملی امر همین

 

 

  مصر و اسرائیل توافق

 تسلیحات که بود کرده انتقاد شوروي از ناصرالعبد جمال روزه،شش جنگ از پس

 برخالف نیز، دیگر طرف از دهد.می تحویل کشور این به را افتاده وزر مد از و شدهضعیف نظامی

 بروز هنگام در هاشوروي کرد،می دفاع اسرائیل از کاريمخفی هیچ بی و مستقیم که آمریکا

 خودداري شدتهب نظامی هايدرگیري در شدن شریک از و کشیدندمی عقب را خود حادثه

 اکتبر جنگ پایان در اسرائیل از مصر مجدد شکست از پس تا شد سبب امر همین .ندردکمی

 شوروي با مصر ارتباط دلیل، همین به کند. پیدا آمریکا با رابطه به بیشتري تمایل مصر ،1973

 17 تاریخ در نهایت در اینکه تا ایید،گر دوستی به رو هاغربی با هامصري روابط و شد قطع

 وقت جمهوررئیس ،کارتر جیمی گريمیانجی با سادات انور و بگین یماخمن 1987 سپتامبر
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 توافقی مخفی مذاکرات از پس )آمریکا جمهورهايریاست استراحتگاه( دیوید کمپ در ،آمریکا

 .شد معروف تاریخ در »دیوید کمپ توافق« به که کردند امضا را

 :بود زیر شرح به بند 8 داراي حاصله توافق

 

 ؛سینا صحراي از پیمان بستن زا پس سال سه اسرائیل نیروهاي نشینیعقب .1

 ؛طرف دو میان دیپلماتیک کامل روابط و دوستانه روابط برقراري لزوم .2

 ؛اسرائیل ارضی تمامیت شناختن رسمیت به .3

 ؛سینا مرزي يمنطقه در متحد ملل سازمان صلح حافظ نیروهاي استقرار .4

 ؛سوئز آبراه از اسرائیل هايکشتی گذر جواز .5

 باختري يکرانه و غزه نوار در هافلسطینی خودمختاري يدرباره مذاکرات شروع .6

 ؛قرارداد عقد از پس ماه یک يفاصله به اردن رود

 سپس اردن، رود غربی ساحل و غزه نوار در خودمختار دولتی تعیین براي انتخابات .7

 ؛یلاسرائ نیروهاي غیرنظامی و نظامی يساله 5 نشینیعقب

 .طرف دو مالی ادعاهاي يههم به رسیدگی براي گروهی تشکیل .8
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 هامصري از بسیاري همچنین و عربی کشورهاي طرف از خصوصبه که توافق این

 .شود ریخته خونی آنکه بی بازگرداند مصر به را سینا صحراي توانست نشد، واقع قبول مورد

 و اسرائیل کشور شدن شناخته رسمیت به به، توانمی نیز توافق این دیگر وردهايادست از

 استفاده مجوز کسب و کشور دو این اقتصادي روابط آغاز ،مصر طرف از آن ارضی مامیتت

 براي مختارخود یدولت بار اولین براي همچنین کرد. اشاره اسرائیل، توسط سوئز آبراه از

 خواهیم دولت این موفقیت عدم دالیل شرح به جلوتر البته که شد تشکیل هافلسطینی

 .پرداخت

 

 گراییافراط انیقرب سادات انور

 توانمی اما نبوده، اسرائیل و اعراب دعواي در گراییافراط قربانی تنها سادات انور

 پیش قدم به قدم کتاب این در که آنجا از شود.می محسوب گرایانافراط قربانی اولین که گفت

 براي حلیراه دنبال به و شستند جنگ از دست خرهاألب که يدیگر افراد رترو به جلوتر ،روممی

 .کرد خواهم اشاره ،برداشتند گام اسرائیل و اعراب میان صلح برقراري

 

 از انتقادها کشور این پارلمان در سخنرانی و اسرائیل به سادات انور سفر از پس

 کمپ صلح قرارداد سادات که رسید خود اوج به زمانی انتقادها این یافت. افزایش او عملکرد

 .کرد امضا اسرائیل با را دیوید

 علیه یهایفعالیت به دست مصر خارج و داخل در سادات سیاسی نمخالفا آن از پس

 خود مخالفان سرکوب به تصمیم 1981 سپتامبر از نیز سادات زدند. کشور این وقت دولت

 را دستگیرشدگان بیشتر که کرد دستگیر کشور داخل در را آنها از نفر 1600 حدود و گرفت

-گروه و گرایاناسالم ها،فمنیست ،)هاناصریست( عرب گراهايملی ستی،کمونی هايگروه نفعاال

 .دادندمی تشکیل دانشجویی سیاسی نفعاال از هایی



  ابري احسان  _________________________________ دانیم؟می چه اسرائیل از     168

 سادات انور ،1981 سال اکتبر 6 روز در و هادستگیري آغاز از ماه یک از کمتر اما

 که مصر شارت سرباز چند توسط ،داشت حضور مصر ارتش يرژه مرکز يویژه جایگاه در که

 .شد ترور ،بودند مصر اسالمی جهاد گروه به وابسته

 انور رژه، روز در .انجامید طول به دقیقه 2 جمعاً سادات انور به قصد سوء زمان مدت

 میدان باالي از Mirage هواپیماهاي که زمانی درست .شدمی حفاظت محافظان توسط سادات

 حواس شدن پرت باعث حدي تا و کردندمی پرواز هماهنگ طور به و ینپای ارتفاعی با رژه

 سان آن مقابل در سادات انور که مخصوص جایگاه رويهروب اينظامی جیپ شدند،می محافظان

 شلیک و نارنجک پرتاب با جیپ داخل مستقر افراد ناگهان که بود عبور حال در دیدمی نظامی

 لحظه آن در که سادات انور .کردند سادات انور شخص و جایگاه سوي به حمله به اقدام مسلسل

 .رسید قتل به جا در و گرفت قرار مسلسل تیر هدف مورد سر يناحیه از و مستقیماً بود ایستاده

 ویژه جایگاه مقابل تا مهاجمان اما .افتاد جایگاه داخل به سرش، به مسلسل تیر اصابت از پس او

 در گرفتن قرار از مانع تا است انداخته زمین به را خود وي کردندمی گمان زیرا ،رفتند جلو

 جایگاه مقابل در قرارگرفتن به موفق اسالمبولی خالد نام به مهاجمان از یکی .شود تیر معرض

 نهایتاً  .دکر سادات انور جسد سوي به رگبار بستن به اقدام »فرعون بر مرگ« فریاد با و شد ویژه

 و شدند دستگیر و مضروب طایل عطا ،عبدالسالم عبدالحمید نام به همدستانش از یکی و وي

 حسین .شدند کشته سادات انور نمحافظا توسط نظامی جیپ در مستقر افراد از دیگر نفر دو

 .شد دستگیر بعد روز چند ولی کرد فرار نیز مدمح عباس

 از ،حاضر مهمانان و مدعوین رسید، قتل به ترور جریان در که سادات انور از غیر به

 ویژه جایگاه در حاضر آمریکایی نمشاورا از چند تنی و ایرلند دفاع وقت وزیر ،تولی یمزج جمله

 مصر در کوبا سفیر جمله از ،نفر هفت جریان، این با همزمان .گرفتند قرار گلوله اصابت مورد نیز

 .شدند مجروح نیز نفر 28 و شدند کشته

 شد هفرستاد داشت قرار رژه محل نزدیکی در که بیمارستانی به سریعاً سادات انور

 وقت جمهوررئیس معاون ،مبارك سنیحُ .شد اعالم وي مرگ رسمی طوربه بعد ساعاتی اما
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 قانون طبق بر بود، گرفته قرار تیر اصابت مورد دست يناحیه از ترور يحادثه در که نیز ،مصر

 .گرفت دست به را امور زمام

 

 1973 جنگ زمان در اسرائیل اعراب موضع

 زمان در اسرائیل اعراب گیريضعمو ،1973 اکتبر جنگ در جالب اتفاقات از یکی

 :فارسی اسرائیل تایمز وبسایت از نقل به .بود جنگ این

 ناگهانی يحمله با مقابله براي شتاب با را خود يذخیره نیروي اسرائیل که همزمان

 مراقبت به را مرزي پلیس شورش، ترس از برد، 1973 کیپور یوم جنگ آغاز در مصر و سوریه

 در برعکس، .نکردند شورش اسرائیل هايعرب اما .گماشت اسرائیلی عرب محصور مناطق از

 پر را یهودي يذخیره نظامیان جاي که شدند داوطلب اسرائیل، تاریخ دوران دشوارترین از یکی

 نویسینام غیرنظامی دفاعی مورا براي ،پرداختند کار به هاکیبوتص هايمزرعه در آنها .کنند

 .خریدند دولتی هايقرضه ،مالی اضطرار رفع به کمک براي و کردند، اهدا خون کردند،

 سادات انور ترور يهصحن از عکس .5 تصویر
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 قوانین تحت هاعرب شد، تأسیس 1948 در اسرائیل که زمانی از دهه، دو براي

 نظر تحت شدتبه و بود شده محدود شانیهافعالیت بودند، کرده زندگی نظامی حکومت

 آن انهدام به اسرائیل ولدت ابتداي در عربی هايارتش که هنگامی .بودند امنیتی هايسرویس

 مورد حالت، بهترین در اسرائیل، کشور به آنها وفاداري و بودند کشیده هورا برایشان کوشیدند،

 بار اولین براي و برچید را نظامی قوانین عربی نواحی در دولت 1966 در حال، این با .بود تردید

 .بخشید عادي شرایط در زندگی حساسا محل ساکنان به

 اشاره با زمان آن در ايمصاحبه در عربی، مورا در وزیرنخست مشاور ،ولیدانوت موئلاس

 و مثبت فضایی در اخیر هايسال در که بود گفته نظامی، حکومت آغاز زمان از سال هفت به

 زندگی اسرائیل در اقلیتی عنوان به توانمی کنند حساسا اندگرفته یاد و اندکرده زندگی آرام

 .کرد

 داخلی يجبهه شرایط ثبات در کشور عرب جمعیت دادن شرکت از ولتد ابتدا در

 برخورده آنها به رویکرد این که دیدیم ما روز، چند از پس اما« گفت تولیدانو .کردندمی خودداري

 از »جنگ« يکلمه .شد باز داوطلبان نامثبت براي مراکزي نشینعرب يناحیه هفت در ».است

 شد،می فروخته نشینعرب مناطق در نفر هزاران به که دولت »گیجن هايقرضه گواهی« عبارت

-دولت علیه جنگ از آشکار حمایت بدون توانستند اسرائیلی هايعرب ترتیب، این به .شد حذف

 .کنند ابراز دولت از را خود حمایت عرب، هاي

 

 لبنان و اسرائیل میان هاجنگ آغاز

 کشور نهایت در اردن، ارتش و طینیفلس نمبارزا میان متعدد هايدرگیري از پس

 همین به داد. نخواهد فعالیت ياجازه کشور این در فلسطینی نفعاال به دیگر که کرد اعالم اردن

 براي هاییهاردوگا ایجاد به اقدام و رفتند لبنان کشور به فلسطینی نفعاال از وسیعی بخش دلیل

 سال به لبنان در داخلی جنگ از سپ خصوصهب .کردند کشور این خاك در فلسطینی نمبارزا

 ايمنطقه کشور این جنوب در تا شد ایجاد فلسطین بخشآزادي سازمان براي امکان این ،1975
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 کامالً  لبنان کشور قوانین از واقع در که ايمنطقه بگیرد؛ اختیار در خود نیروهاي تمرکز براي

 .بود مستقل

 دیگر که کرد اعالم اينامه در اداتس مصر، و اسرائیل میان روابط سازيعادي از پس

-نمی رسمیت به فلسطین مردم رسمی ينماینده عنوان به را فلسطین بخشآزادي سازمان

 .شناسد

 فلسطین بخشآزادي سازمان مواضع علیه خود ايتوپخانه آتش اسرائیل آنکه از پس

 که گرفت تصمیم ،سازمان این رهبر ،عرفات کرد، تقویت 1981 و 1980 سال به را لبنان در

 در دلیل همین به بیاورد. روي دپیلماسی روش به اسرائیل با هافلسطینی مشکل حل براي

 میان بسآتش برقراري براي ،آمریکا يویژه ينماینده   1حبیب فلیپ 1981 سال تابستان

 .شد معرفی اسرائیل و فلسطین بخشآزادي سازمان

 تصمیم   2شارون آریل ،اسرائیل وقت دفاع وزیر ،بسآتش توافق شدن بسته از پس

 تاریخ در دیوید، کمپ توافق از پس اندکی .گرفت فلسطین بخشآزادي سازمان کامل حذف به

 جواب در واقع در عمل این شد. لبنان وارد نظامی يرژه یک در اسرائیل ارتش ،1982 ژوئن 6

 .شد اعالم لسطینف بخشآزادي سازمان اعضاي دست به لندن در اسرائیل سفیر ترور به

 را فلسطین بخشآزادي سازمان خواهدمی که کرد اعالم اسرائیل دولت ،آن از پس

 3اللیطانی نهر پشت یعنی ،دورتر کیلومتر 40 به اسرائیل با مرزي همسایگی و لبنان جنوب از

 .یابد کاهش اسرائیل مرزهاي به حمله خطر تا برود

-عقب ندگفتمی که چرا ،ندبود مخالف دولت يایده این با اسرائیل در اپوزیسیون اما

 .بروند عقب بیروت تا باید فلسطینی نیروهاي و کند ایجاد امنیت تواندنمی کیلومتري 40 نشینی

 نابودي خواهان که کرد اعالم را خود رسمی موضع اسرائیل در ونیاپوزیس ،حال همین در

 نزدیک لبنانی سیاستمداران زا مستقیم حمایت خواستار و است فلسطین بخشآزادي سازمان

                                                 
 
 
1    Philip Habib 

2    Ariel Scharon 

3    litani fluss 
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 به همزمان تواندمی را هدف دو خود يخواسته این با که کرد اعالم اپوزیسیون .شد اسرائیل به

 بخشآزادي سازمان کامل حذف دوم و شمالی مرزهاي در آرامش و صلح ایجاد اول آورد؛ دست

 ؛دننشو عملی هاخواسته این تا شد عاملی اتفاق سه اما .فلسطین

 بر آمریکا فشارهاي با شد، آغاز اسرائیل توسط بیروت غرب بمباران که نیزما .1

 یاسر تا شد عاملی امر همین .شد متوقف هابمباران این سرعتهب اسرائیل،

 به و شده خارج لبنان کشور از فلسطین بخشآزادي سازمان رهبري و عرفات

 خود شانس نآخری نیز فلسطین بخشآزادي سازمان ،صورت بدین .بروند تونس

 .داد دست از را اسرائیل خاك به مستقیم دسترسی براي

 این کمک با که   ١جمیل بشیر لبنان، براي اسرائیل دلخواه جمهوريرئیس .2

-ریاست مقام تحویل از پس روز 9 تنها بود، رسیده قدرت به لبنان در کشور

 مینا ،برادرش اما وي از پس شد. کشته رسمی سوگند اداي از قبل و جمهوري

 حمایت سوریه هايسیاست از وا رسید. لبنان جمهوريریاست به ،جمیل

 .شد دور هااسرائیلی از و کردمی

 انتقام به لبنان، فاالنژ انینظام شبه لبنان، يجمهور سیرئ ترور از پس روز دو .3

 در الیشت و صبرا اردوگاه به حمله دو با آنها زدند. دست لیجم ریبش ترور

 ارتش بازرس کردند. اقدام ها، کمپ نیا نیساکن کشتار هب روتیب یغرب جنوب

 لیاسرائ اطالعات اما داد، خبر حلمه دو نیا یپ در جسد460شمارش از لبنان

 2000 مرگ از نیفلسط احمر هالل یل و شدند کشته 800 تا 700 نیب يزیچ

 صورت یاعتراض تجمعات لیاسرائ در خبر نیا انتشار از پس داد. ریخ را نفر

 و آمدند ها ابانیخ به نفر 400000 بر بالغ که شود یم زده نیتخم و گرفت

 یبررس به یدگیرس مسئول را یابی قتیحق تهیکم لیاسرائ دولت صورت نیبد

 شدن مشخص از سپ کرد. فاالنژها توسط حمله دو نیا در لیاسرائ ارتش نقش

 لیآر ه،داشت يهمکار فاالنژها با حمالت نیا در لیاسرائ ارتش نکهیا و جهینت

  شد. گذاشته کنار لیاسرائ دولت در پستش از شارون

                                                 
 
 
1    Baschir Gemayel 
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 در را مطلق اکثریت نتوانست حزبی هیچ ،اسرائیل کشور 1984 سال انتخابات در

 به .شد تقسیم اسرائیل کارگر حزب و لیکود حزب دو میان آرا و کند کسب پارلمان انتخابات

   1پرز نموشی سال دو مدت به و آمد کار سر بر اسرائیل در ملی وحدت حکومت یک دلیل همین

 .رسید اسرائیل کشور وزیرينخست سمت به

 خارج لبنان از را خود نیروهاي تا گرفت تصمیم اسرائیل وقت دولت ،1985 سال در

 این به تا دده قرار خود نیروهاي نظر زیر را لبنان مرزي يمنطقه از کیلومتر 15 تنها و کند

 .کند آرامش و امنیت ایجاد لبنان با خود مرزهاي در شکل

 

 1987-1991 اول يانتفاضه

 براي فعالیت راستاي در تا کرد تالش بسیار خود وزیرينخست مدت در پرز شیمون

 هايتالش پرز شیمون و ،مصر جمهوريرئیس ،مبارك حسنی دلیل همین به کند. تالش صلح

 ،حسینسلطان شاه با خصوصهب ،صلح مذاکرات همچنین و صلح کنفرانس برگزاري براي فراوانی

 کردن روشن هابحث اصلی محور دادند. انجام ،مراکش پادشاه ،حسنسلطان و ،اردن پادشاه

 میان پایدار صلح پیمان یک اخذ و بعد به 1967 از اسرائیل توسط اشغالی هايسرزمین تکلیف

   2شمیر اسحاق بعد به 1986 سال از پرز، شیمون زمامداري دوران پایان با اما .بود کشورها این

 در سازيشهرك بحث به بیشتر وي نشست. کشور وزیرينخست صندلی بر لیکود حزب از

 .شد مشغول باختري يکرانه

 آنها براي اينتیجه تواندنمی دیپلماسی که رسیدند نتیجه این به کمکم هافلسطینی

 سپس .دهدنمی خاتمه ريباخت يکرانه در خود سازيشهرك به اسرائیل که چرا باشد، داشته

 تغییر براي اينقشه هیچ فلسطین، بخشآزادي سازمان که رشد هافلسطینی میان تفکر این

 انمّا در )OIC( اسالمی همکاري سازمان کنفرانس در .ندارد فلسطینی مردم نفع به وضعیت

                                                 
 
 
1    Schimon Peres 

2    Jitzchak Schamir 



  ابري احسان  _________________________________ دانیم؟می چه اسرائیل از     174

 اما ود،ب فلسطین يمسئله کنفرانس بحث اصلی محور شد، برگزار 1987 سپتامبر تاریخ در که

 .نشد پیدا فلسطین مردم مشکالت رفع براي حلیراه

 یک در ،1987 دسامبر 9 تاریخ در نهایت در تا شد عاملی سیاسی هايبستبن

 صورت منطقه ساکن عرب مردم توسط اسرائیل علیه هاییآکسیون مردمی، خودجوش حرکت

 .شد معروف )سنگ انقالب( انتفاضه به هاآکسیون این .گیرد

 

 :اجرام شرح

 از یکی يحمله با غزه نواز در واقع جبالیا در 1987 دسامبر 6 روز در اول يهانتفاض

 کرد حمله منطقه در اسرائیل ارتش گشتی گروه به که فلسطین اسالمی جهاد جنبش نفعاال

 1987 دسامبر 8 روز در آن از پس .شد کشته اسرائیل پلیس يفرمانده حمله آن طی .شد آغاز

 در هافلسطینی از گروهی به اسرائیل پلیس يفرمانده شدن کشته به جواب در اسرائیل ارتش

 اسرائیل ارتش دسامبر 9 روز در شدند. کشته فلسطینی 4 آن ينتیجه در که کرد حمله جبالیا

 هايگروه در که ییهافلسطینی مقاومت با ناگهان اما شد، شهر این وارد شهر جوّ کردن آرام براي

 تالش سنگ پرتاب با هافلسطینی شد. روهروب ،بودند مشغول خود سازماندهی به یرزمینیز

 جبالیا يمنطقه در درگیري دلیل همین به کنند. مجروح را اسرائیلی سربازهاي تا کردندمی

 فلسطینی دیگر هايجریان آنکه براي شد عاملی هافلسطینی طرف از حرکت این شد. تشدید

 يمبارزه فاز وارد اسرائیل ارتش با و گرفته روحیه کردندمی فعالیت مخفی صورتهب که نیز

 .شوند خیابانی

 مرگ خبر اعالم پی در .شدند کشته فلسطینی نمبارزا از تن چهار عملیات این در

 به فلسطینی زنان و مردان .شد ملتهب نشینفلسطینی مناطق يهمه در اوضاع ،افراد این

 شد عاملی 1987 دسامبر هايدرگیري .گرفت شکل انتفاضه اصلی يهسته و آمدند هاخیابان

 استفاده اسرائیل با خود صلح مذاکرات در ايبرنده برگ عنوان به آن از بخشآزادي سازمان تا

 کوتاه خود مواضع از کمی تا شدند راضی نهایت در منطقه مردم امنیت حفظ براي طرفین .کند

 فلسطین مردم يویژه ينماینده عنوان به فلسطین بخشآزادي سازمان اسرائیل، طرف از بیایند.



 175    اول يانتفاضه _______________________________ 

 

 فلسطین ملی اجالس نوزدهمین در نیز فلسطین بخشآزادي جنبش .شد شناخته تیرسم به

 و 242 هايقطعنامه و کرد تصویب را اسرائیل کنار در فلسطینی يکشور سیستأ ،الجزایر در

 عرب آوارگان عنوان به هافلسطینی از و شناختمی رسمیت به ار اسرائیل موجودیت که 338

 1993 سال در اسلو قرارداد به طرف دو گیريموضع این .داد قرار قبول مورد را گفتمی سخن

 اشغالی مناطق در تردد منع سیاست به اسرائیل که زمانی 1991 در اول يانتفاضه شد. ختم

 .گذاشت شدن آرام به رو ،شد نشینعرب مناطق رد افراد تماس هرگونه مانع و آورد روي

 

 ملی اجالس 19 کنفرانس در فلسطین مستقل کشور تشکیل براي توافق متن

 :فلسطین

 عرب مردم حق در که یهایناعدالتی يهمه به توجه با

 تصویب اجالس است، رفته قبل هايسال در فلسطین سرزمین

 در فلسطین مستقل کشور سیستأ خواهان که کندمی

 دو به فلسطین سرزمین تقسیم و اسرائیل کشور همسایگی

 طرح ما ،يرأ این براساس .است فلسطین و اسرائیل کشور

 به را 1947 سال به متحد ملل سازمان 181 يقطعنامه

 حق شدن شناخته رسمیت به خواهان و شناسیممی رسمیت

 .مهستی جهانی يجامعه از فلسطین مردم استقالل و حاکمیت

 15/11/1988 الجزیره                    

 1991 مادرید صلح کنفرانس

 در آمریکا آنکه براي بود بزرگی عامل دو ج،یلخ دوم جنگ پایان و سرد جنگ پایان

 بحث در آمریکا که موضوعاتی تریناصلی از یکی .کند نظر تجدید خود خارجی سیاست رویکرد

 .بود فلسطین و اسرائیل يمسئله حل گذاشت، دستور در خود خارجی سیاست
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 کشورهاي و اسرائیل آمریکا يمتحده ایالت يخارجه امور وزیر ،    1کربی جیمز

 یاجرای آمریکا هدف کرد. دعوت مادرید شهر در صلحی المللیبین کنفرانس به را اشهمسایه

 خاورمیانه در درگیر کشورهاي توسط متحد ملل سازمان امنیت شوراي 242 يقطعنامه کردن

  .بود

 بند در که شد تصویب 1967 سال در ملل سازمان امنیت شوراي 242 يقطعنامه

 ؛است کرده مجادله يخاتمه به موظف را طرف دو خاورمیانه در صلح پایداري بر کیدتأ با آن اول

 

 ؛اخیر جنگ در اشغالی هايسرزمین از اسرائیل حمسلّ نیروهاي خروج :الف

 و استقالل ،حاکمیت اصل شناسایی و ماحترا ،جنگی وضعیت يخاتمه :ب

 مرزهاي در آمیزصلح زندگی بر آنها حق و منطقه کشورهاي از یک هر ارضی تمامیت

 .زور به توسل یا تهدید از دور به و شده شناخته و امن

 

 :بود دانسته صلح حفظ يزمینه را زیر اصول رعایت ورتضر ،دوم بند در و

 

 ؛منطقه المللیبین هايآب در کشتیرانی آزادي تضمین :الف

 ؛آوارگان يلهمسئ يعادالنه حل :ب

 منطقه کشورهاي يهمه سیاسی استقالل و هاسرزمین مصونیت تضمین :پ

 .غیرنظامی مناطق ایجاد مانند اقداماتی راه از

 حفظ براي ايویژه ينماینده تا بود شده خواسته دبیرکل از نیز چهارم و سوم بند در

 هرچه را ویژه ينماینده هايتالش پیشرفت و کند تعیین جنگ در درگیر ورهايکش بین ارتباط

 .کند گزارش متحد ملل سازمان امنیت شوراي به ترسریع

 

                                                 
 
 
1    James Baker 



 177    مادرید صلح کنفرانس _____________________________ 

 

 تصویب آرا اتفاق به نشست دومین و هشتاد و سیصد و هزار در بیانیه این نهایت در

 نداشت؛ نشست این در حضور به تمایلی دلیل دو به اسرائیل اما ،شد

 ،آمدمی کوتاه خود فعلی مواضع از باید آنکه اول

 در حاضر عربی کشورهاي نمایندگان تعداد اسرائیل اینکه به توجه با آنکه دوم 

 صادر رأي اسرائیل علیه بر توانندمی نماینده تعداد این که کرد اعالم دانست،می زیاد را نشست

 .کنند

 

 آمریکا درخواست پذیرش جز راهی فلسطین بخشآزادي سازمان مقابل، طرف از اما

 به اما نداشت، يرأ حق فلسطین بخشآزادي سازمان هرچند هم کنفرانس جریان در نداشت.

 پذیرش طرح با سازمان این که کرد اعالم بودند، يرأ حق داراي که عربی کشورهاي نمایندگان

 کنفرانس ینا ينتیجه در ،دلیل همین به ندارد. مشکلی امنیت شوراي 242 يقطعنامه

 پیمان براي ايمقدمه امر همین که پذیرفتند را امنیت شوراي 242 يقعطنامه درگیر کشورهاي

 .شد 1993 اسلو

 

 

 1993 اسلو پیمان

 پایتخت ،اسلو شهر در آمریکا با فلسطین بخشآزادي سازمان میان توافق از پس

 نمایندگان میان   1هولست ،کشور این يخارجه امور وزیر نظر تحت پنهانی مذاکراتی نروژ، کشور

 .گرفت صورت فلسطین بخشآزادي سازمان و اسرائیل

                                                 
 
 
1    Holst 
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-رئیس براي واشنگتن به 1993 سپتامبر 13 تاریخ در شده انجام توافق ينتیجه

 اسحاق همراه به ،فلسطین بخشآزادي سازمان رهبر ،عرفات یاسر .شد ارسال آمریکا جمهوري

 .کردند امضا را توافق این سفید کاخ در حضور با    1رابین

 اسرائیل کشور که شد متعهد فلسطین بخشآزادي سازمان رهبر توافق، این براساس

 علیه آمیزيخشونت عملیات گونههیچ دیگر بخشآزادي سازمان اعضاي و بشناسد رسمیت به را

 سازمان توافق این براساس که شد متعهد رابین اقاسح ،مقابل طرف در ند.نده انجام اسرائیل

 .بشناسد رسمیت به فلسطین مردم رسمی ينماینده عنوان به را فلسطین بخشآزادي

 بود مخاصمه ترك توافق بلکه نامید، صلح پیمان یک تواننمی را اسلو توافق واقع در

 با ارتباط در هماهنگی گونههیچ اما .کردندمی صحبت سالهپنج گذار دوران از طرف دو هر و

 دولت که بود آن پیمان، این فواید از .نداشت وجود طرف دو میان گذار ندورا این چگونگی

 توافق این براساس و بود شناخته رسمیت به را درگیر هايطرف تریناصلی از یکی اسرائیل

                                                 
 
 
1    Jitzchak Rabin 



 179     اسلو نپیما _____________________________ 

 

 انجام براي آمریکا هايدخالت به دیگر و شدمی انجام مستقیم صورتهب طرف دو میان مذاکراتی

 اسرائیل میان صلحی توافق آنکه از پس 1994 سال در .نبود احتیاجی هادهه از پس مذاکرات

 اسرائیلی نیروهاي شد، آغاز کشور دو میان دیپلماتیک روابط آن براساس که شد نوشته اردن و

 1994 سال از فلسطینی پلیس نیروهاي و شد انجام غزه در انتخاباتی ،شدند خارج غزه نوار از

 عربی کشورهاي از برخی 1994 سال در .گرفتند دست به را شهر کنترل   1اریحا و غزه در

 موضوع تنها .کردند سیستأ ویوآتل در منافع دفتر و گذاشته کنار را اسرائیل بایکوت سیاست

 .ماند باقی نشدهحل سوریه و اسرائیل میان جوالن هايبلندي

 

  )2 اسلو( 1995 اسلو توافق

 و اسرائیل میان تريجامع توافق مصر طابا شهر در 1995 سپتامبر 24 تاریخ در

 از واشنگتن در سال همان سپتامبر 20 تاریخ در و شد نوشته فلسطین بخشآزادي سازمان

 خودگردان حکومت ،توافق این براساس .شد امضا رسمی صورتهب طرف دو رهبران طرف

 معاهده این در .شد مشخص اختیاراتش يمحدوده و کرد اعالم را خود موجودیت رسماً فلسطین

 شد. تقسیم ث و ب الف، يدسته سه به غزه نوار و باختري يکرانه مختلف مناطق

 شهرهاي ،دادمی تشکیل را ساف کنترل تحت هايسرزمین از %17 که الف يمنطقه

 حکومت و شدمی شامل را  7قلقیلیا و  6جشنین ،  5طولکرم ،  4مهاللبیت ،   3اهللارام ،  2نابلوس

                                                 
 
 
1     Jerisho 
2     Nablus 

3     Ramallah 

4    Bethlehem 
5    Tulkarm 
6    Dschenin 
7    Qalqiliya 
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 و پلیس نیروي تا داشت اجازه ،2 اسلو توافق براساس شهرها، این در لسطینف خودگردان

 الخلیل شهر بنديتقسیم تکلیف اما کند، مستقر را خود ضدتروریسم با مبارزه نیروي همچنین

  .شود مشخص آینده در که شد قرار   1هبرون یا

 براساس د،دامی تشکیل را ساف کنترل تحت هايسرزمین از %24 که ب يمنطقه در

 ارتش و داشتند فعالیت حق آن در فلسطین داخلی امنیت پلیس و اداري هايبخش تنها قرارداد

 .دوش وارد منطقه این به نیاز صورت در که داشت را اجازه این اسرائیل

 در و بود ساف کنترل تحت هايسرزمین از %59 يدهندهتشکیل که ث يمنطقه در

 میدان و اسرائیل ارتش نظامی هايپایگاه و گرفتمی صورت آن در هاسازيشهرك حاضر حال

 گرفتهصورت توافق براساس داشت، قرار آن در اردن به اتصال راه طورهمین و نظامی تمرین

 داده تحویل فلسطین حکومت به و خارج هااسرائیلی کنترل از یمشخص مدت در که شد قرار

 مذاکرات طرف دو که داشت وجود هنوز بسیاري موارد 2 اسلو داد قرار به توجه با اما .شود

  .کردند موکول دیگر وقتی به را هاآن درمورد

 

 اسرائیل کشور تشکیل از پیش حتی اسرائیل با اردن ارتباط

 روابط از متفاوت بسیار فلسطین، سرزمین در فعال یهودي هايسازمان با اردن ارتباط

 است. بوده عربی کشورهاي دیگر با اسرائیل شورک تشکیل از پیش یهودي هايسازمان و اسرائیل

 خواهان برسد، خود استقالل به اسرائیل آنکه از پیش حتی و دیرباز از اردن واقع، در

 که اردن پادشاه حسین، ملک (پدربزرگ اول عبداهللا امیر بود. یهود کشور با همکاري و دوستی

 شود، اعالم اردن و اسرائیل کشور دو لاستقال آنکه از پیش کرد) امضا را اسرائیل با صلح پیمان

 یک آورد، عمل به اسرائیل سرزمین یهودیان يجامعه رهبران با که ايمحرمانه مذاکرات در

                                                 
 
 
1      Hebron 



 181   اسرائیل با اردن ارتباط __________________________ 

 

 نسبت چنان عربی کشورهاي جوّ هاسال آن در ولی کرد. امضا آنان با دوستی و همکاري پیمان

 به آنکه از پس کوتاهی مدت اهللاعبد امیر که بود خصمانه کشور این با همکاري و اسرائیل به

 دست به األقصی مسجد صحن در گرفت، را »اول عبداهللا ملک« عنوان و رسید اردن پادشاهی

 را اسرائیل با دوستی تأجر عرب رهبران دیگر تا شد، ترور ستیزصلح و متعصب عرب یک

  باشند. نداشته

 کنفرانس پایان از پس هايماه در صلح، پیمان امضاي براي اردن و اسرائیل مذاکرات

 که شد آماده نویسیپیش و شد دنبال واشنگتن شهر در و متحده ایاالت نظر تحت مادرید،

 بود. اساسی هايتوافق شامل

 اسرائیل وزیرنخست و حسین) (ملک اردن پادشاه بین علنی و رسمی دیدار نخستین

 منتشر مشترکی يبیانیه ینطرف و شد انجام واشنگتن در 1994 يژوئیه 25 در رابین) (اسحاق

  بود. کرده امضا را آن پاي نیز متحده ایاالت وقت جمهوريرئیس کلینتون، که کردند

 پایان کشور دو بین جنگ حالت به اردن و اسرائیل که بود شده قید بیانیه این در

 هايقطعنامه براساس که هستند پایداري و عادالنه صلح برقراري خواهان طرف دو هر و دهندمی

 همچنین اسرائیل بیانیه، این در باشد. استوار ملل سازمان امنیت شوراي 338 و 242 يشماره

 بود شناخته رسمیت به اورشلیم شرق در اسالمی مقدس اماکن بر نظارت در را اردن دولت حق

 مسجد به (ملقب الصخره قبة و األقصی مسجد صحن اول يدرجه در اماکن، این از منظور که

 ست.ا عمر)

 ماه یک و شد امضا کشور دو بین 1994 اکتبر 26 در اردن و اسرائیل صلح پیمان

 کشور دو روابط گشودند. متقابل کشور پایتخت در را خود هايسفارتخانه کشور دو آن، از پس

 در و یافت گسترش ايفزاینده طور به فرهنگی و اقتصادي سیاسی، دیپلماتیک، امور يهمه در

 تحریم سازمان از اردن آن موجب به که رساند تصویب به قانونی اردن رلمانپا 1995 اوت ماه

  شد.می خارج اسرائیل علیه اعراب اقتصادي

 و اردنی شهروندان آمد و رفت روي به کشور دو مرزهاي صلح، پیمان امضاي دنبال به

 و هاخانهکار احداث به اسرائیل در صنایع صاحبان و شد گشوده خارجی گردشگران و اسرائیلی

 وجود به شغلی امنیت کشور، آن کارگران از نفر هزاران براي و پرداختند اردن در هاکارگاه

 کردند. آغاز را متقابل پروازهاي کشور دو هواپیمایی خطوط همچنین آوردند.
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  رابین اسحاق ترور

 عنوان به را رابین بسیاري اسرائیل، يجامعه در

 صلح پیمان انعقاد در نقشش دلیل به ،»صلح قهرمان« یک

 اسرائیلی گرايافراط هايگروه اما دانستند،می هافلسطینی با

 معرفی »بزرگ اسرائیل« آرمان به »خائن« عنوان با را وي

 فردي عنوان به وي از نیز المللیبین يجامعه در .کردندمی

 .شدمی یاد هافلسطینی با جامع صلح طرفدار و شجاع

 جامع صلحی براي تالشش و رابین هايرويمیانه

 در تا شد باعث اش،وزیرينخست دوم دور در هافلسطینی با

 در تجمعی در که حالی در و 1995 نوامبر 4 شامگاه نهایت

 ضرب به بود کرده شرکت اسرائیل و اعراب میان صلح از حمایت براي آویوتل پادشاهان میدان

 .دش ترور عمیر ایگال نام به ساله 25 تندروي دانشجوي یک يگلوله سه

 فشاردیم را )نیراب سحاق(ا لیاسرائ روزینخست یدوست دست نتونیکل حضور در نیحس ملک .6 تصویر
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 درمورد شایعات .آمد وجود به رابین اسحاق ترور يحاشیه در فراوانی ماجراهاي

 انجام درخواست به منجر ،بیمارستان به انتقال از پس او درمانی روند و رسیدگی ينحوه

 نمسئوال که بودند باور این بر رابین آقاي نزدیکان و هواداران از برخی .شد یرسم تحقیقات

 از را وي مرگ موجبات و کرده کوتاهی درمانی عملیات انجام در آویوتل ایچیلوف بیمارستان

 .بودند آورده فراهم قصد

 کهطوريهب شد، متأثر شدتبه رابین اسحاق مرگ خبر شنیدن با اسرائیل يجامعه

 طوربه رسید قتل به آنجا در رابین اسحاق که مکانی مقابل تجمع با اسرائیلی هزار اصده

 مشغول وي سوگواري به صلح اشعار خواندن و شمع کردن روشن با و آمدند گرد خودجوش

 جهان رهبران از بسیاري .شد اعالم عمومی عزاي اسرائیل در وي ترور خبر اعالم پی در .شدند

 کلینتون بیل به توانمی جمله آن از .کردند شرکت رابین اسحاق خاکسپاري مراسم در

 حسینسلطان ،مصر جمهوررئیس مبارك حسنی آمریکا، يمتحده ایاالت وقت جمهوررئیس

 اشاره جهان مختلف کشورهاي وزیراننخست و جمهور سايرؤ از دیگر بسیاري و اردن پادشاه

 .کرد

 نروژ اسلو، در 1994 سال در عرفات اسری و پرز مونیش ن،یراب اسحاق به نوبل صلح يزهیجا ياهدا يلحظه .7 تصویر
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 و بازگشت گذشته حالت به وضعیت رابین، اسحاق درگذشت از پس هفته چند تنها

 عنوان به انتخابات تا بود، رابین اسحاق معاون ترپیش که زرپ شیمون گرفت. جریان خشونت

 داد، انجام فراوانی تالش صلح موضوع روي وي هرچند شد. معرفی اسرائیل موقت وزیرنخست

 ارتش شورش ضد نیروهاي میان درگیري .گذاشت امتخو به رو شدتبه امنیتی شرایط اما

 تحت مناطق به ورودي هايراه دلیل، همین به بود. یافته افزایش فلسطینی نمعترضا و اسرائیل

 نفعاال تجمع محل رفتمی گمان که هاخانه از بسیاري شد. بسته کامالً اسرائیل کنترل

 که بود آن رابین موضع .شدند دستگیر زیادي هايفلسطینی و شد تخریب است هافلسطینی

 یک با تا کرد تالش رابین .است نکرده وارد اسرائیل امنیت يمسئله به ضرري هیچ صلح طرح

 این اما کند، باز لبنان اهللاحزب با صلح براي را بابی سیاسی مذاکرات و نظامی قدرتمند سیاست

 .ماند هنتیجبی وي هايتالش

 

 لیکود حزب از نتانیاهو بنیامین رابین، اسحاق برابر در اسرائیل بعدي انتخابات در

 شعاري گونههیچ اما خود تبلیغاتی شعارهاي در بود اسلو توافق طرح مخالف که وي شد. کاندید

 و گرایانهملی شعارهاي دادن سر از مقطع آن در حتی وي نکرد. مطرح اسلو صلح طرح علیه

 »امنیت با همراه صلح،« را خود انتخاباتی شعار عوض، در و کرد خودداري نیز رستانهنژادپ

 يرأ وي به نتانیاهو انتخابی شعار به بنا داشتند باور صلح طرح به که افرادي از بسیاري .برگزید

 در امنیت ایجاد در فعلی دولت و است مهم نیز امنیت صلح درکنار گفتندمی که چرا دادند،

 انتخابات پیروز بیشتر يرأ 500،29 اندك بسیار اختالف با توانست وي است. ناتوان اسرائیل

 .شود

 دانستند،نمی صلح مذاکرات شکست را نتانیاهو پیروزي ،دهندگانيرأ از بسیاري

 انتخابات ينتیجه واقع در .است بوده رقیب حزب بر نتانیاهو پیروزي گفتندمی تنها آنها بلکه

 بیشتر امنیت حفظ براي تنها جامعه و دارد وجود امنیت وجود عدم از رسیت که دادمی نشان

 .صلح طرح زدن برهم براي نه ،است کرده پیدا گرایش نتانیاهو سمت به

 بسیار اشغالی مناطق از اسرائیلی سربازهاي نشینیعقب يپروسه نتانیاهو، دوران در

 اما نیست، مخالف صلح طرح با که تداش اشاره همواره نتانیاهو هرچند گرفت.می صورت کُند

 يژانویه ماه در تنها کرد.می ایجاد خیرتأ ،توافق مورد موارد به اسرائیل تعهدات کردن عملی در
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 نتانیاهو دولت آمریکا، جانب از خصوصهب ،المللیبین فشارهاي دلیل به که بود 1997 سال

 .شد هبرون توافق امضاي به مجبور

 يژانویه 17 الی 1997 يژانویه 7 مذاکرات يپایه بر که ودب یقتواف هبرون، توافق

 ریتیمد با عرفات یاسر رهبري به فلسطین بخشآزادي سازمان و نتانیاهو دولت میان 1997

 وقت جمهوريریاست دفتري رئیس سمت زمان آن در که آمریکایی دیپلمات   1ستوفریرک نوار

 دو به هبرون شهر توافق، این براساس گرفت. تصور ،داشت عهده بر را لینتونک بیل ،آمریکا

 کنترل تحت 2Hبخش و کرد پیدا تعلق هافلسطینی به 1Hبخش شد. تقسیم 2H و 1H بخش

 نظر زیر شهر از بخش این در بتوانند شهر این در ساکن یهودیان تا ماند باقی اسرائیل دولت

 نظامی نیروهاي تا شد وظفم توافق این براساس اسرائیل دولت کنند. زندگی اسرائیل دولت

 نتانیاهو دولت توسط توافق این پذیرش از پس کند. خارج نشینفلسطینی بخش از را خود

 حزب و شده جدا حزب از توافق این پذیرش به اعتراض در لیکود حزب پارلمانی اعضاي بخشی

 .کردند سیستأ را   2ملی جنبش

 

 مناطق از اسرائیل نظامی روهاينی خروج سر بر لینتونک دولت فشارهاي ينتیجه در

 دولت 1998 دسامبر در سرانجام ،صلح توافقات به نتانیاهو دولت بنديپاي همچنین و اشغالی

 صلح ضد و افراطی تفکرات که دولت در حاضر گرایانراست که چرا پاشید. فرو هم از نتانیاهو

 کفایتیبی نشان را 1998 اکتبر در نتانیاهو دولت توسط آمریکا پیشنهادهاي پذیرش داشتند،

.رسید پایان به نتانیاهو اول دولت کار ائتالف، از شدن خارج با و خواندند دولت

 

 

 

 

 

                                                 
 
 
1    Warren Christopher    
2     Herut  –The National Movement 



  ابري احسان  _________________________________ دانیم؟می چه اسرائیل از     186

 2001 الی 1999 از

 ينماینده   1باراك ایهود از سختی شکست نتانیاهو، 1999 می 17 انتخابات در

 وزیرينخست سمت به آرا کل از %56 کسب با شد موفق باراك و ردخو اسرائیل کار حزب

 پیدا و لبنان خاك از اسرائیل نظامی نیروهاي خروج باراك انتخاباتی هايوعده از .برسد اسرائیل

 .بود سال یک مدت طی فلسطین و اسرائیل مشکل حل براي نهایی حلیراه کردن

 توافقات و کند امضا صلح پیمان یک سوریه با که بود داده وعده باراك ،بعدي گام در

 2000 سال در راستا همین در .شود انجام کشور این به النوج هايبلندي ازگردانیب براي الزم

 ایالت در واقع    2شپهردستوون شهر در سوري و اسرائیلی هايدیپلمات میان دیدارهایی

 یک اخذ جهت در خوبی هايگام توانستند طرفین که شد انجام آمریکا   3غربی ویرجینیاي

 .بردارند صلح توافق

 

 آمریکا وقت جمهوريرئیس ،کلینتون و سوریه جمهوريرئیس ،اسد میان دیدار رد اما

 افزایش قبول به حاضر وجههیچبه که کرد اعالم سوري طرف ،ژنو در 2000 مارس 26 تاریخ در

 عملی براي تالش به راكاب دولت اما حساب این با .بود نخواهد طبریه ساحل تا اسرائیل مرزهاي

 شوراي 425 شماره يقطعنامه پذیرش به توجه با و داد ادامه خود خاباتیانت هايوعده کردن

 سال 18 از بعد را خود نظامی نیروهاي تمامی اسرائیل خرهاألب 2000 می 23 تاریخ در امنیت

 نیروهاي تنها که بود شده متعهد لبنان قطعنامه این براساس البته .کرد خارج لبنان خاك از

 گروه به نظامی فعالیت ياجازه و باشند مستقر اسرائیل با مرز سراسر در کشور این ارتش

 جنوب در اهللاحزب هايفعالیت به لبنان دولت توجه عدم نشود. داده لبنان جنوب در اهللاحزب

                                                 
 
 
1     Ehud Barak 
2    Shepherdstown 
3     West Virginia 
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 جلوتر بگیرد. در اهللاحزب و اسرائیل میان جنگی بعد سال چند آنکه براي شد عاملی لبنان

 .پرداخت خواهیم آن شرح به کامل صورتهب

 زیادي تلفات هتگذش سال 18 در که اهللاحزب و اسرائیل میان هادرگیري پایان از پس

 1979 توافق همچون تاریخی توافقی ثبت براي بزرگی گام باراك داشت، بر در طرفین براي را

 و برداشت، __ اسرائیل با فلسطین خودگران دولت میان بار این اما __ اسرائیل و مصر میان

 جمهوريریاست تابستانی استراحت محل ،دیوید کمپ در تا کرد درخواست دلیل نهمی به

 برگزار آمریکا وقت جمهوريرئیس ،کلینتون نظارت با عرفات یاسر و باراك میان دیداري ،آمریکا

 .شود

 »2 دیوید کمپ پیمان« به تاریخ در که توافقی امضاي به طرفین میان شده انجام دیدار

 شد، برگزار 2000 سال يجوال 24 الی 11 تاریخ از که دیدار این در .نشد منجر ،شود معروف

 25 روز در طرفین نهایت در .برسند توافق به مختلف موضوعات روي بر تا ندکرد تالش طرفین

  .کردند ترك را مذاکرات سرانجامی گونههیچ بی يجوال

 

 روي توافقاتی و فتگر قرار طرف دو بحث مورد روزه چهارده دیدار در که موضوعاتی

 :بودند جمله این از ،پذیرفت صورت هاآن
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 .پایدار و عادالنه صلح توافق یک با گذشته يدهه چند هايدرگیري به دادن پایانـ 1

 عاسر در را توافق به دستیابی براي خود هايتالش تا شدند متعهد طرف دو هر ـ2

 .دهند ادامه وقت

 سازمان امنیت شوراي 338 و 242 هاينامهقعط دادن قرار مبنا به طرف دو هر ـ3

 براي تا شدند متعهد طرف دو هر همچنین .کردند توافق طرفین میان جامع توافق براي ملل

 .کنند آرام خود مناطق در را شرایط مذاکرات بهتر هرچه بردپیش

 .باشد دوطرفه باید توافق به عمل که نددکر توافق طرف دو هر ـ4

 و است صلح توافق در اساسی شریک متحده ایاالت که ردندک توافق طرف دو هر ـ5

 1رایت آلبر ،آمریکا وقت يخارجه امور وزیر و کلینتون بیل ،جمهوررئیس با همکاري به دو هر

 .داد خواهند ادامه

 :بودند شرح بدین ،ماند نتیجهبی همچنان که اصلی موضوعات اما

 شرقی اورشلیم سرنوشت .1

 باختري يکرانه در هوديی هايشهرك سرنوشت .2

 فلسطینی پناهندگان بازگشت حق .3

 جرموك و اردن به آبرسانی .4

 آن به مربوط هايفعالیت و اعتمادسازي يشیوه .5

 متقابل امنیت تضمین .6

 

 که دوم يانتفاضه تا شد عاملی دیوید کمپ در مذاکرات ماندن نتیجهبی نهایت در

 .بخورد مرق ،شد معروف »اقصی يانتفاضه« به

 تاریخ در قصیاأل دجسم صحن به لیکود حزب مطرح هايچهره از ،شارون آریل ورود

 درگیري نهایت در و شود تحریک هافلسطینی احساسات که شد عاملی ،2000 سال سپتامبر 28

                                                 
 
 
1    Albright 
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 و کشته فلسطینی 7 درگیري این پی در .بگیرد صورت اسرائیل هاينظامی و نمازگزاران میان

 .شدند مجروح نیز اسرائیلی نظامی 13 ،مقابل طرف از شدند. زخمی دیگر ینیفلسط 250 حدود

 افزایش و بیشتر هايدرگیري شاهد نخست يانتفاضه با مقایسه در دوم يانتفاضه

 آمارهاي براساس و بود اسرائیلی ارتش و فلسطین مقاومت میان هادرگیري و نظامی هايعملیات

 48322 شدن زخمی و فلسطینی 3000 شدن کشته به رمنج هادرگیري این طرف، دو رسمی

 .شدند زخمی هم نفر 4500و کشته اسرائیلی 1069 نیز مقابل طرف در .شد نفر

 ارتش توسط غزه يباریکه و باختري يکرانه مختلف مناطق ،انتفاضه این جریان در

 .ندشد ویران مسکونی منزل باب هزاران و ،اشغال اسرائیل

 ،زئیفی رحبعام ترور داد روي اقصی يانتفاضه زمان در که ادثیحو مهمترین جمله از

 .بود فلسطینی مبارزان دست به ،اسرائیل وقت گردشگري وزیر

-استفاده مورد ابزارهاي در پیشرفت شاهد اول يانتفاضه با مقایسه در دوم يانتفاضه

 .ندبود زاآتش هايبطري و سنگ ،آن در استفاده مورد وسایل جمله از بود. فلسطینی نفعاال ي

 نظامی هايشاخه يتوسعه درصدد دوم يانتفاضه جریان در یفلسطین هايگروه

 مورد تسلیحات ،حماس جنبش نظامی يشاخه ،قسام عزالدین هايگردان .برآمدند خود

 شهرها آنها از استفاده با که کنند تولید هاییموشک توانستند و دادند توسعه را خود ياستفاده

 .ندده قرار هدف را نشینیهودي هايركشه و

 میان که بسیآتش توافق با 2005 سال فوریه 8 تاریخ در خرهباأل دوم يانتفاضه

 .رسید پایان به شد، امضا »الشیخشرم« اجالس در اسرائیلی و فلسطینی طرفین

 

 2001 اسرائیل در مجدد انتخابات

 نشست در گیرينتیجه عدم به توجه با اسرائیل به آمریکا از بازگشت از پس که باراك

 تالش بود، داده دست از ،جامعه در چه و پارلمان در چه، را خود طرفداران اکثریت دیوید، کمپ

 را خود جایگاه ،مذاکرات شکست به فلسطینی طرف کردن متهم و کامل توضیحات با کردمی

  .نشد کار این به موفق اما کند، حفظ
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 گفته و شده حاضر سخاوتمندانه بسیار دیوید مپک نشست در که داد توضیح وي

 فلسطینی طرف اما گرداند، خواهد باز هافلسطینی به را باختري يکرانه %98 و غزه %100 که

 .نبود کنندهقانع باراك توضیحات حال، این با است. نکرده موافقت

 دهاییپیشنها 2000 دسامبر 23 تاریخ در بحران، افزایش از جلوگیري براي لینتونک

 نشینمسلمان و مسیحی يمحله عنوان به اورشلیم شرق وي، پیشنهاد براساس که کرد مطرح

 اسرائیل حکومت نظر زیر همچنان نشینیهودي يمحله و بگیرد قرار فلسطین کنترل تحت

 این شود. فلسطینی نمهاجرا پذیرش به حاضر انسانی، هايارزش حفظ براي اسرائیل و بماند،

 تاریخ از طرفین که هرچند و شد مطرح دیر خیلی شد، معروف »کلینتون طرح« هب که پیشنهاد

 مذاکره به مصر   1اباط در کلینتون پیشنهادي طرح بررسی براي 2001 يژانویه 27 الی 21

 2001 يفوریه 6 تاریخ در نهایت در و رسید پایان به نتیجهبی هم مذاکرات این اما پرداختند،

 پیروزي براي او برسد. اسرائیل کشور وزیرينخست سمت به آرا %3/62 اب توانست شارون آریل

 به صلح« را خود انتخاباتی شعار وي هکبل نکرد، اکتفا هم با امنیت و صلح شعار به انتخابات، در

 .کرد انتخاب »قیمتی هر

 

 خشونت افزایش

 اريج هايخشونت از نتوانست اما ،کرد اتخاذ مختلفی هايسیاست شارون اگرچه

 .بکاهد شهرها دیگر و اورشلیم در

-عملیات به دست حماس و اسالمی جهاد گروه نفعاال که بود شارون انتخاب از پس

 زمان آن در که نظرسنجی براساس__ زدند اسرائیل هايارباز و هاخیابان در کور انتحاري هاي

 موافق گذاشتن شارف تحت شیوه این با هاآن از %70 حدود شد انجام هافلسطینی جمعیت میان

 .بود اسرائیلی شهروندان از بسیاري شدن کشته آن محصول که __ بودند
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 قصیاأل شهداي گردان نظامی يشاخه فتح جنبش نیز 2001 سال دوم ينیمه در

 و يباختر يکرانه در حمسلّ گروه هاده از شدهتشکیل شاخه این مبارز نیروهاي داد. تشکیل را

 که شد عاملی فلسطینی جهادگران توسط انتحاري هايعملیات میزان شافزای .بودند غزه نوار

 هايفعالیت آن در رفتمی گمان که هاییخانه به راکتی يحمله به دست اسرائیل ارتش

 ارتش نیروهاي تا شد عاملی هاتنش يادامه .بگیرد صورت شود،می سازماندهی جهادگران

 باختري يکرانه کل مجدداً که نکشید طولی و دنشو وارد باختري يکرانه به مجدداً اسرائیل

-ایست باختري يکرانه در اسرائیلی نیروهاي .بگیرد قرار اسرائیل امنیتی نیروهاي اشغال تحت

 ريیدستگ و شناسایی براي خانهبهخانه تفتیش همچنین .کردند ایجاد زیادي بازرسی هاي

 از کامل صورتهب باختري يکرانه در مولیمع زندگی و آمد و رفت آزادي شد. آغاز هاتروریست

 رخت شهرها از آرامش و داشت وجود درگیر طرف دو هر براي ناامن شرایط البته رفت. بین

 .بود بسته

 و معامله از ممانعت بود شده ایجاد که ايامنیتی شرایط دلیل به باختري يکرانه در

 در و کند پیدا افزایش منطقه این در اريبیک نرخ تا شد عاملی امر همین .بود آمده وجود به کار

 به گرسنگی رشد از جلوگیري براي شدند مجبور مردم که حدي در یابد، افزایش فقر آن پی

 .کنند اقدام غذایی مواد بنديسهمیه

 تعطیل را خود کاسبی بسیاري انتحاري هايعملیات از ترس دلیل به نیز اسرائیل در

 .درآمد بحرانی حالت به نیز ورکش این در اقتصادي شرایط و کرده

 در اسرائیل حداکثري فشار هايسیاست فلسطین، ملی گیريتصمیم گروه طرف از

 گرفتن نظر در بدون اشغالی مناطق در هاشهرك ساخت روند يادامه همچنین و اشغالی مناطق

 براي شرایط اهرفتار اینگونه با خواهدمی اسرائیل که کردند اعالم آنها شد. محکوم متقابل حقوق

 نادیده را هافلسطینی حقوق شکل بدین و سازد غیرممکن را اشغالی مناطق در حیات يادامه

 دفاع عنوان به اسرائیلی مناطق در ترور هايعملیات ها،فلسطینی نگاه از همچنین گیرد.می

 بیانگر یلاسرائ کشور قلب در ترور هايعملیات .شدمی توجیه اشغالگر نیروهاي برابر در مشروع

 .بود نخواهد دسترس قابل صلحی فلسطینی مناطق اشغال به دادن پایان بدون که بود آن
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 گرفت،می انجام هافلسطینی توسط که تروري هايعملیات مقابل، طرف از اما

 موجودیت عنوان هیچ به هافلسطینی که بود کرده مصمم ایده این بر پیش از بیش را هااسرائیلی

 به هافلسطینی طرف از که اسرائیل بر فشار این و شناخت، نخواهند رسمیت به را اسرائیل

 بازگردد، نیز 1967 مرزهاي به اسرائیل اگر حتی د،شمی انجام اسرائیل کردن محدود منظور

 زوایاي از بتوان او با که ندارد وجود رهبري هافلسطینی بین در که چرا .پذیرفت نخواهد پایان

 .پرداخت صلح يمذاکره به مختلف

 پایان جمله از کرد؛ تعیین هاییشرطپیش مذاکرات، میز به بازگشت براي اسرائیل

 .فلسطین سیاسی ساختار شدن دموکراتیزه و عرفات گیريکناره ،ترور دوران

 و کرد معرفی ترورها اصلی مسئول عنوان به را عرفات اسرائیل وقت دولت طرفی از

 دلیل به باشد، نداشته دست هاشرارت این در مستقیم تصورهب وي اگر حتی که کرد اعالم

 .است کرده همراهی هاتروریست با ترورها برابر در سکوت

 اشغالی هايبخش در را خود فشارهاي که کرد اعالم اسرائیل دولت ،بهانه همین به

 و بازگشتند اشغالی مناطق به اسرائیلی ارتش نیروهاي که بود آن از پس داد. خواهد افزایش

 تخریب ،بود فلسطینی نفعاال تجمع براي محلی به مشکوك که ساختمانی و خانه هر همچنین

  .شدمی

 کرد. صادر را وي قتل دستور و است تروریست یک عرفات که کرد اعالم اسرائیل

 فلسطینی خودگردان تیالتشک براي مرکزي که اهللارام 2002 و 2001 هايسال در بنابراین

 .کنند دستگیر را عرفات یاسر تا شدند آن بر اسرائیلی نیروهاي و آمددر محاصره به بود

 یک از اسالمی، تروریسم علیه جهانی جنگ یک شروع و 2001 سپتامبر 11 حمالت

 دنیا تا شد عاملی دو پسر، بوش جرج آمدن کار روي و لینتونک دوران پایان دیگر طرف از و سو

 .کند سکوت ،بود نداد رخ حال در اهفلسطینی و اسرائیل میان آنچه برابر در

 و صلح مذاکرات انجام براي پادرمیانی و دخالت به تمایلی بوش لینتون،ک برخالف

 شارون دولت سرکوب هايسیاست از همواره و نداشت هافلسطینی و اسرائیل میان تنش کاهش

 هايشرطیشپ با و خواندمی مشروع دفاع را شارون دولت عملکرد همچنین وي .کردمی حمایت

 .بود موافق مذاکرات میز به بازگشت براي اسرائیل دولت
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 1نتیا هتل در حماس نظامیشبه گروه نفعاال توسط تروریستی عملیات یک از پس

 اسرائیلی 140 از بیش و کشته اسرائیل شهروند 30 حدود ،دارد قرار اسرائیل نهاریا شهر در که

 روز کشتار به گرفت صورت پسح عید روز در کهاین دلیل به عملیات این شدند. زخمی دیگر

 سپر عملیات نام به تروریستی ضد تهاجمی عملیات رشته یک تا شد عاملی و است معروف پسح

 در رد.یگ صورت فلسطین خودگردان دولت کنترل تحت مناطق در اسرائیل ارتش توسط دفاعی

 نزدیکی تا خودگردان لتدو کنترل تحت هايبخش تمامی تقریباً گفت توانمی عملیات این

 .نددرآمد اسرائیل اشغال به اردن مرز

 به بود نتوانسته دولت آنکه دلیل به اسرائیل مجلس 2002 سال پاییز و بهار در

 28 در تا شد تصویب اکثریت يرأ با نهایت در که داد ترتیب کمیسیونی کند، عمل هایشوعده

 .شود امانج اسرائیل در جدید انتخابات یک 2003 يژانویه

 

 صلح براي راه ينقشه

 ترپیش که هایینظرسنجی ينتیجه برخالف ،2003 يژانویه 28 انتخابات ينتیجه

 يرأ صلح مدافع احزاب به که بودند کرده اعالم آن در افراد از بسیاري و بود گرفته صورت

 با توانست لسطینف با صلح نه ،بود داده قرار مالك را امنیت که لیکود حزب و بود داد، خواهند

 پارلمان در را بیشتري هايکرسی گذشته يدوره به نسبت آرا دوبرابر کسب و قاطع پیروزي یک

 .کند کسب اسرائیل

 اعالم شفاف صورتهب اسرائیل شد. آغاز آمریکا و عراق میان جنگی نیز زمان همان در

 ترپیش که هم فلسطین خودگردان دولت کرد. خواهد حمایت عراق به آمریکا يحمله از که کرد

 بار این که داد ترجیح بود کرده دفاع صدام از که 1991 سال به ،2 خلیج جنگ جریان در

 .دنکن دفاع صدام از نه و آمریکا از نه و نکرده گیريموضع
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 ملل سازمان و اروپا ياتحادیه نمایندگان و روسیه آمریکا، کشورهاي 2003 ریلآو در

 و اسرائیل میان هادرگیري به دادن پایان منظور به   1»صلح براي راه ينقشه« نام به طرحی

 .کردند طراحی را فلسطین

 طراحان بود. یکدیگر کنار در اسرائیل و فلسطین کشور دو تشکیل طرح این اساس 

 گام سه داراي باید طرح این کشور، دو میان آرامش و صلح برقراري براي که کردند اعالم

 .شود برداشته هاگام این باید ساله دو يپروسه یک در و شدبا طرف دو براي مشترك

 متوقف را ترور هايعملیات اول يدرجه در باید هافلسطینی طرح، این براساس

 پیش شدن دموکراتیزه سمت به کشور سیاسی ساختار در اصالحاتی باید سپس کردند،می

 قدرت به را دموکراتیک دولت یک باید آزاد انتخابات یک برگزاري با نهایت در و رفتندگمی

  .رساندندمی

 را هافلسطینی مناطق بیشتر هرچه اشغال روند باید نیز اسرائیل ،طرح این براساس

-بین کنفرانس باید همچنین .کند نشینیعقب اشغالی مناطق از ترسریع هرچه و کند متوقف

 .شود برگزار طرف دو هر حضور با نیز صلحی المللی

 با اول يمرحله در شارون دولت اما کردند، استقبال صلح طرح این از هافلسطینی

 این واقع در که کرد مشخص شرطپیش 14 ،طرح پذیرش براي سپس کرد، مخالفت طرح این

 يجامعه فشار با اما بود، طرح این کردن نابود براي تنها بلکه ،وضعیت بهبود براي نه هاشرطپیش

 شد طرح این پذیرش به مجبور شارون دولت آمریکا، ضمانت نهمچنی و اسرائیل به المللیبین

 .کرد خودداري طرح این اهداف بردپیش براي همکاري و همراهی از همواره اما

 بررسی را اسلو پیمان شکست دالیل خوبیهب که صلح، براي راه ينقشه طراحان

 مذاکرات تواندمی هک عواملی تمامی تا داشتند تالش جدید، طرح طراحی گامهن بودند، کرده

 توانمی .دبگیرن نظر در را ییهاراهکار آنها براي و کرده شناسایی را بکشاند شکست به را صلح
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 و اسرائیل کشور دو میان پایدار صلح ایجاد براي زمان آن به تا ایده بهترین موجود، طرح گفت

 .بود فلسطین

 موکول بسآتش از بعد به صلح مذاکرات همواره امروز به تا که کردند اعالم طراحان

 همچنین .کند آغاز را خود کار فعلی جنگی شرایط در حتی تواندمی موجود طرح اما شده،می

 عملکرد بر ناظر صورتهب که نداهکرد تالش تنها مختلف کشورهاي امروز به تا که گفتند آنها

 باید کشور دو نمیا مشکل بودن سیاسی دلیل به اما باشند، داشته حضور کشور دو نمسئوال

 طرف نه سفانهمتأ اما .کند دخالت طرح این بردپیش در مستقیم صورتهب المللبین يجامعه

 نه و داد انجام اسرائیل خاك در ترور هايعملیات کردن متوقف براي تالشی ابتدا از فلسطینی

  .برداشت صلح برقراري براي گامی اسرائیلی طرف

-انتفاضه شروع همچنین و اسلو صلح مذاکرات شکست يتجربه به توجه با که ناظران

 گذشته سالیان طی در فلسطینی يجامعه در رفاه و امنیت وجود عدم که دانستندمی دوم، ي

 در تا داشتند تالش کند، پیدا تمایل گراخشونت هايگروه سمت به جامعه این تا شده عاملی

 به دست خود مناطق در که کنند وادار را آنها فلسطینی، سیاستمداران بر فشار با اول، گام

 .بروند پیش شدن دموکراتیزه سمت به و بزنند سیاسی اصالحات

 دولت وزیرينخست سمت به عباس محمود ،2003 مارس ماه در دلیل همین به

 بود فلسطین شدن دموکراتیزه سیاست مخالف عرفات یاسر که آنجا از اما شد، منصوب فلسطین

 از تا آورد فشار عباس به __ بدهد دست از را خود جایگاه صورت این رد ترسیدمی که چرا __

 تالش زمینه این در و بود اسرائیل با صلح موافق عباس محمود هرچند دهد. استعفا خود سمت

 سال همان سپتامبر در تا شد مجبور نهایت در ،کافی حمایت عدم دلیل به سفانهمتأ اما کرد،می

 .دکن گیريکناره خود سمت از

 

 وزیرينخست سمت به 2003 سال اکتبر در ابوعال به معروف قریع احمد نهایت در

 .ماند باقی سمت این در 2006 سال تا و شد معرفی فلسطین خودگردان حکومت

 هايرانت و مالی فسادهاي از بسیاري تا شد عاملی فلسطین در سیاسی اصالحات

 دولت بنابراین شود. آشکار بود گرفته تصور فلسطینی سیاستمداران توسط ترپیش که سیاسی
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 براي داخلی هايکشمکش درگیر بیشتر صلح، يپروسه به یگرسید جاي هب فلسطین در جدید

 .شد فساد با مبارزه

 جدایی ساز کمکم بود، مخالف صلح روند با که حماس اسالمی گروه ،مقابل طرف از

 گروه این بودند، غزه يباریکه در گروه این نامدافع بیشتر اینکه به توجه با نهایت در و داد سر را

  .بگیرد دست در را قدرت منطقه آن در توانست

 

 یجدای دیوار

 اسرائیل میان آن براساس که شد مطرح شارون دولت توسط طرحی 2002 سال از

 را امنیت دیوار این ایجاد با توانمی که لاستدال این با دولت شود. ایجاد دیواري فلسطین و

 در چه طرح، این اعالم ابتداي همان از اما کرد، اعالم عمومی صورتهب را خود طرح کرد، راربرق

 طرح این با زیادي هايمخالفت ،المللبین يجامعه در حتی چه و فلسطین در چه ،اسرائیل

 کشیدن بدون که موضوع این بر تأکید با همچنان اسرائیل دولت حال، این با گرفت. صورت

-بحث يادامه در همچنین .کردمی پافشاري خود موضع بر کرد، ایجاد را امنیت وانتنمی دیوار

 با مرز در خواهدمی که کرد اعالم نهایت در ی،جدای دیوار کشیدن طرح با ارتباط در دولت هاي

 بخش این بود، مشخص اسرائیل با مصر و اردن میان مرز که آنجا از .بکشد دیوار نیز مصر و نارد

 کشیدن موضوع سر بر نمخالفا بحث تریناصلی اما نشد، روهروب آنچنانی مخالفت با طرح از

 خواهان که بود کرده اعالم خود طرح در دولت که چرا .بود اسرائیل و فلسطین میان دیوار

 این با است. اسرائیل ارتش کنترل تحت حاضر حال در که است هاییمحل در دیوار کشیدن

 خاك يضمیمه ،بود درآمده اسرائیل اشغال به که باختري يکرانه از توجهی قابل بخش ،حساب

 دیوار نیز اسرائیل و غزه نوار میان خواهدمی که کرد اعالم دولت دیگر طرف از شد.می اسرائیل

 خاك به را هستند اسرائیل کنترل تحت حاضر حال در که هاییسرزمین و کند ایجاد مرزي

 .کند ضمیمه خود

 ضربه صلح مذاکرات به دولت طرح که ادعا این با داخل در ائیلاسر دولت نمخالفا

 خواهد بین از کرده اعالم خود طرح در دولت که شرایطی با پایدار صلح ایجاد امکان و زد خواهد
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 و اسرائیل دولت با را خود مخالفت ،اعتراضی تجمعات برگزاري با همچنین و پارلمان در رفت،

 سازمان عمومی مجمع 2003 دسامبر در نهایت در ند.ددایم نشان یجدای دیوار کشیدن طرح

 اسرائیل دولت توسط شده مطرح طرح جزئیات تا کرد مسئول را   1هاگ عالی دیوان دادگاه ملل،

 .کند اعالم را شودمی منجر هافلسطینی بشر حقوق نقض به که مواردي و کرده بررسی را

 دولت یجدای دیوار طرح که دکر اعالم هاگ عالی دادگاه 2004 سال جوالي در

 :که چرا ،ندارد را طرح این کردن اجرا حق دولت و است بشر حقوق ینمواز با مخالف اسرائیل

 

 ینتعی مرزهاي به خواهدمین اسرائیل دولت .1

 در خواهدمی بلکه ،بازگردد 1948 قرارداد در شده

 را دیوارها کرده اشغال حاضر حال در که هاییسرزمین

 .دکن ایجاد

 روستاهاي از بسیاري طرح، این شدن ایجاد با .2

 اساساً  شده اشغال اسرائیل توسط آنها اطراف که فلسطینی

 براي راهی هیچ و شوندمی زندانی دیوارها این میان در

 .ندارند شدن خارج

 و اسرائیل میان کیلومتري 700 دیوار .3

 که هاییفلسطینی از بسیاري که شودمی باعث فلسطین

 براي د،برون اسرائیل به خواهندمی تحصیل یا و کار براي

 طی را طوالنی راه باید مرور و عبور هايدروازه به رسیدن

 .برهزینه هم و است برزمان هم امر این که کنند

                                                 
 
 
1    Haag 
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 به خروج و ورود براي افراد و شودمی گرفته عادي شهروندان از تردد آزادي حق .4

 .باشند شتهدا مرور و عبور مجوز باید اسرائیل

 

 عملی براي ريتبیش هايگام روز هر خود، يایده بر پافشاري با شارون دولت اما

 از باید مسکونی غیر مناطق در دیوار جنس که کردند اعالم آنها .داشتبرمی خود طرح کردن

 باید نیز دیوارها يور بر .کرد خواهند حفر را هاییخندق نیز دیوار اطراف در و باشد متان

 همچون ،جمعیت پر شهرهاي در .کند عبور آنها از نتواند کسی که بگیرد قرار آهنی ايارهصح

 .شود مجاز غیر تردد از مانع تا باشد متر 8 طول به دیوارها باید نیز اورشلیم

 

 طرح بردپیش براي اسرائیل در طرح این نمخالفا دولت، بیشتر هرچه پیشرفت با

 با را صلح طرح بحث که کردند ایجاد دولتی غیر کارگروهی فلسطین و اسرائیل میان صلح

 .ببرند پیش به شارون دولت صلح ضد هايسیاست از خارج هافلسطینی

 اسرائیل ارتش نظامی نیروهاي که کرد اعالم شارون دولت که زمانی ،2003 سال در

 ینبنابرا شود، عملی فاز وارد خواهدمی دولت که شدند متوجه بسیاري شوند، خارج غزه از

 و داخلی هايمخالفت تمامی رغمبه نهایت در اما .یافت افزایش روزافزون صورتهب هامخالفت

  .درخو کلید دیوار کشیدن طرح یاجرای فاز ،خارجی

 

 به طرح بودن گران دلیل به خیرتأ کمی با مصر و اردن مرزي دیوارهاي کشیدن کار

 ،اسرائیل و باختري يکرانه هاينیفلسطی میان یجدای دیوار کشیدن طرح اما رسید، پایان

 دالیل به بنا )2019 سال در( هنوز د،رسمی پایان به 2005 سال در بود شده اعالم آنکه برخالف

 است شارون دولت راه يدهندهادامه اسرائیل فعلی دولت هرچند و است نرسیده پایان به زیر،

 .کند یاجرای را کلی طرح کیلومتر 709 از کیلومتر 525 شده موفق تنها اما

 

 ،اسرائیل دولت توسط طرح این اجراي با خارجی و داخلی هايمخالفت دلیل به .1

 .شده متوقف دیوار ساخت طرح مقاطعی در

 .بود شدهتعیین يبودجه از باالتر بسیار عمل در دیوار ساخت يهزینه .2
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 دولت ،دادگاه محک و عالی دیوان به هافلسطینی شکایت با موارد از بسیاري در .3

 و خانه به شکل این به تا کند جاهجاب را دیوارها دادن قرار محل که شودمی مجبور اسرائیل

 دیوار گرفتن قرار جدید محل کردن تعیین و نقشه تعویض نرسد. آسیبی هافلسطینی هايمحله

 .است بوده برهزینه و برزمان شدتهب

 

 مصر و لیاسرائ انیم مرز در ییجدا وارید از یینما .7 تصویر

 اردن و لیاسرائ انیم مرز در ییجدا وارید از یینما .8 تصویر
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 :باختري يکرانه و غزه نوار در هافلسطینی با اسرائیل میان دیوار از نما چند
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 ) 1گنفا ابتکار( صلح ابتکار

 و اسرائیل میان صلح براي سیاسی، مذاکرات که زمانی درست 2001 سال در

 چه و هافلسطینی طرف از چه شد،می نزدیک خود بستبن به سیاستمداران توسط فلسطین

 .شد آغاز صلح مذاکرات روند يادامه براي حکومتی غیر هايحرکت ها،اسرائیلی طرف از حتی

 خدمت از عمومی، همکاري یک در اسرائیل ارتش يذخیره سربازهاي آنکه جمله از

 .کردند خودداري اسرائیل اشغالی مناطق در

 ترورهایی علیه شدیدي نقدهاي به فلسطینی روشنفکران از بسیاري دیگر طرف از

 و اسرائیل ارتش ژنرال نیز اسرائیل در .زدند دست گرفتمی صورت فلسطینی نفعاال توسط که

 صلح روند يادامه براي سیاسی جدید ابتکار یک تشکیل خواهان موساد، وقت رئیس حتی

 .شدند

 فلسطینی دانشگاه وقت رئیس توسط صلح، ایجاد براي بزرگ هايحرکت از یکی

 .شد سازماندهی   3نآجوال آمی ژنرال ،موساد وقت رئیس و   2نسیبه سري فسوروپر ،قصیاأل

 براي جامع طرحی همراه به فلسطین و اسرائیل در را ايبیانیه 2002 سال تابستان در آنها

 بر بالغ گرفت. قرار کشور دو هر در عمومی استقبال مورد که کردند منتشر صلح ایجاد چگونگی

 ابتکار از که افرادي جمله از .کردند حمایت طرح این از فلسطین و اسرائیل در نفر 600،000

 امنیتی مورانمأ اجتماعی، و سیاسی نفعاال ها،دانشگاه اساتید به توانمی کردند، حمایت گنفا

 و کشورها از بسیاري همچنین .کرد اشاره دولت از خارج سیاسی احزاب همچنین و

 .کردند حمایت گنفا ابتکار از نیز خارجی سیاستمداران

                                                 
 
 
1    Genfer Intitative 

2    PROF.Sari Nusseibeh 

3    General Ami Ajalon 
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 يژانویه 27 الی 21 از که   1اباط کنفرانس از را خود اصلی هايایده از یکی طرح، این

 از یکی که   2بایلن یوسی .بود گرفته الهام بود، شده برگزار مصر کشور اباط شهر در 2001

   3ورب بدع و بود فلسطین خودگردان دولت ارتباطات وزیر زمان آن در و اسلو صلح طرح طراحان

 تهیه را اباط صلح جامع طرح بود، فلسطین و اسرائیل میان صلح يپروسه بررسی مسئول که

 .بودند کرده

 فلسطین، و اسرائیل میان مرز کردن مشخص همچون هاییبحث طرح، این براساس

 صورت در جامع طرح این و شدمی مشخص فلسطینی نمهاجرا وضعیت و اورشلیم تقسیم طرح

 .شود منجر پایدار صلح یک به توانستمی )فلسطین و اسرائیل( دولت دو طرف از پذیرش

                                                 
 
 
1    Taba 

2    Jossi Beillen 

3    Abed Rabbo 

 بود کرده هیته نیفلسط و لیاسرائ انیم صلح يبرا گنفا ابتکار که اينقشه .9 تصویر
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 جهانی يجامعه در آن از پیش تا که بود آن ابتکار این هايویژگی دیگر از همچنین

 به توجه با اما ندارند، صلح ایجاد به تمایلی فلسطین و اسرائیل در ساکن مردم شدمی تصور

 جهانیان، تصور برخالف که شد داده نشان ها،اسرائیلی و هافلسطینی توسط طرح این از استقبال

 .هستند صلح خواهان اسرائیل و فلسطین يجامعه در مختلف اقشار

 يجامعه در حتی و اسرائیل و فلسطین يجامعه در طرح این که قدر هرچه اما

 به تمایلی و پرداختند طرح این نقد به طرف دو هايدولت گرفت، قرار استقبال مورد المللیبین

 .ندادند نشان بود شده مطرح هادولتی رغی طرف از که صلح ابتکار این ياراج

 

 غزه نوار از اسرائیلی نیروهاي خروج

 که کرد اعالم اسرائیل کشور وقت وزیرنخست ،شارون آریل 2004 سال ژانویه در

 بخش این نشینیهودي هايشهرك و کرده خارج غزه نوار منطقه از را خود نیروهاي خواهدمی

 شد. روهروب لیکود حزب اعضاي از بسیاري مخالفت با رونشا تصمیم این اما کند. تخلیه را

 مخالفت بحث این با نیز غزه نوار در واقع نشینیهودي هايشهرك نساکنا از بسیاري همچنین

 مخالفت به بودند، مخالف غزه در واقع نشینیهودي هايشهرك يتخلیه با که هم احزابی کردند.

-می زندگی ايمنطقه در یهودي 7700 که توجیه این با شارون پرداختند. شارون طرح این با

 حفاظت يهزینه و هستند ساکن آن در اسرائیلی غیر عرب هزار سیصد و میلیون یک که کنند

 هاشهرك این از حفاظت براي زیادي امنیتی نیروهاي همچنین و باالست بسیار هاشهرك این از

 واقع در طرح این اما .کند عملی را ودخ تصمیم خواهدمی که کرد اعالم داد، اختصاص باید

 .داشت هم دیگري هايجنبه

 مناطق از تا بود فشار زیر المللیبین يجامعه طرف از شارون دولت اینکه به توجه با

 که کرد اعالم وي .بکاهد فشارها این میزان از کمی خواستمی صورت بدین شود، خارج اشغالی

 بود. خواهد آنها ضرر به بلکه نیست هافلسطینی سود به تنها نه منطقه این از یهودیان خروج

 جمله از بگیرد. امتیازاتی طرح این با فلسطین خودگران دولت از تا کرد تالش وي همچنین
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 دست در زمینی مرز کنترل باشد، داشته را غزه به منتهی آبی هايراه کنترل حق اسرائیل آنکه

 .شد کنترل یلاسرائ توسط نیز هوایی مرز و باشد اسرائیل

 اشغالی مناطق در یهودیان سکونت نموافقا از ترپیش خود که شارون واقع در

 .بود خود اهداف بردپیش دنبال به بلکه صلح، برقراري دنبال به نه طرح این با بود، هافلسطینی

 غزه، نوار در هاشهرك از هااسرائیلی خروج صورت در« گفتندمی که آنهایی به جواب در وي

 که داد نخواهیم را اجازه این غزه از خروج با ما :گفت »کرد خواهند رويپیش هاسطینیفل

-سازيشهرك پیشرفت از مانع غزه مرز در دیواري کشیدن با بلکه کنند، رويپیش هافلسطینی

 .شد خواهیم هافلسطینی هاي

 

 غزه نوار

 خاورمیانه يمنطقه در و مدیترانه دریاي کنار در که نوارگونه است ايناحیه غزه نوار

 اردن رود باختري يکرانه هاينام به هم از جدا يمنطقه دو شامل فلسطین سرزمین .دارد قرار

 .است آن غربی جنوب در غزه و فلسطین شرق در باختري يکرانه .است غزه يمنطقه و

 41 و است مرزهم اسرائیل با شرق و شمال از و مصر با غربی جنوب از غزه نوار

 کیلومتر 360 نیز آن مساحت .دارد عرض کیلومتر 12 تا 6 از هاییبخش در و طول کیلومتر

 .است گرفته ،)غزه نوار در شهر بزرگترین( غزه شهر از را نامش قهطمن این .است مربع

 و میلیون یک از بیش 2014 سال در غزه يمنطقه نساکنا از آمار آخرین براساس

 غزه، جمعیت از %99 .ندابوده فلسطینی تماماً و دکردنمی زندگی آنجا در نفر هزار هشتصد

 سنگاپور از پس ناحیه این ،جمعیت تراکم نظر از .هستند مسیحی هايفلسطینی بقیه و مسلمان

 .دارد را متراک بیشترین کنگهنگ و

 منطقه این از را خودگردان دولت نیروهاي غزه، نبرد از پس 2007 سال در حماس

 تا بود حماس کنترل در 2014 سال تا غزه .گرفت دست به را منطقه این کنترل و کرد اخراج

 براي حمداهللا رامی وزیرينخست به میهنی وفاق دولت یک حماس و تحف جنبش توافق با اینکه

 .شد تعیین )غزه نوار و باختري يکرانه شامل( فلسطین تمام
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 :غزه اقتصاد

 .یافت کاهش سومیک 1996 و 1992 بین هايسال طول در غزه نوار اقتصادي بازده

 و اسرائیل توسط غزه نوار مرزهاي شدن بسته عرفات، یاسر مدیریت سوء و فساد به سقوط این

 در .است شده داده نسبت فلسطین در تروریسم به پاسخ در مرزها بر گسترده کنترل اعمال

 غزه نوار و اسرائیل بین ترپیش که کاال بازار روابط ،اسرائیل به هافلسطینی حمالت ينتیجه

 بوده فزاینده بیکاري ظهور ،سقوط این جتماعیا تأثیر ترینمنفی .شد مختل ،بود شده ایجاد

 .است

 و یافت کاهش غزه نوار مرزهاي بستن سیاست به اسرائیل توسل ،بعد هايسال در

 امنیتی هايرویه دیگر و مرزها بستن تأثیر کاهش براي را جدیدي هايسیاست 1998 سال در
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 وقوع به منجر تغییرات این .کرد رااج اسرائیل به یفلسطین کار نیروي و کاال ورود بر شده اعمال

 آخر يماههسه در اقتصادي وضعیت بهبود يدوره .شد غزه نوار اقتصاد در سالهسه بهبود یک

 .یافت پایان قصیاأل يانتفاضه آغاز با و 2000 سال

 اسرائیل نظامی نیروهاي توسط اسرائیل مرز شدن بسته به منجر قصیاأل يانتفاضه

 شدتبه نتیجه در و شد خودگردان مناطق در هافلسطینی تردد بر محدودیت مکرر اعمال نیز و

 سال در آن از شدیدتر حتی و 2001 سال در .کرد مختل را کار نیروي و تجاري جاییهجاب

 خودگردان تشکیالت کنترل تحت مناطق در اسرائیل نظامی اقدامات و المللیبین آشوب ،2002

 تجاري هايفعالیت در شایع اختالل اجرایی، ساختار و ایهسرم طرح تخریب به منجر فلسطین

 کاهش درآمد، کاهش اصلی عوامل از دیگر یکی .شد داخلی ناخالص تولید در شدید کاهش و

 خروج از پس .اندداشته را اسرائیل به ورود ياجازه که بوده غزه ساکنان از دسته آن تعداد

 شدند روانه اسرائیل سمت به دیگر بار فلسطینی رانکارگ از محدودي شمار غزه، نوار از اسرائیل

 فلسطین که شد اعالم ،2006 سال در فلسطین مجلس انتخابات در حماس پیروزي از پس اما

 .کند لغو کالً یا کرده محدود را افراد این کار يپروانه دارد قصد

 

 غزه شهر از نمایی .11 تصویر
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 مبادرت نشینیهودي هايشهرك ساکنان غزه، نوار در یهودیان اسکان دوران طول در

 این .یافتند دست کشاورزي از جدیدي اشکال به و کرده مناطق این در گلخانه ساخت به

 ،2005 تابستان در .ندآورد فراهم را غزه نوار ساکن فلسطینی صدها براي کاري فرصت هاگلخانه

 اختیار در و خرید را هاگلخانه این جهانی بانک شد، خارج غزه نوار از اسرائیل که زمانی

 حاضر حال در هاگلخانه این بیشتر .کنند متحول را خود اقتصاد آن با تا داد قرار لسطینیانف

 نیز خرابکاري و غارت از مواردي گرچه د،نگیرمی قرار استفاده مورد فلسطینی کشاورزان توسط

 .است شده گزارش مناطق از برخی در

 

 %35 با 2001 سال در هغز نوار داخلی ناخالص تولید ،  1سیا جهانی کتاب براساس

 خط زیر اکنون غزه نوار جمعیت از %60 و ،است هبود سال در دالر 625 ،سرانه درآمد در کاهش

 منسوجات، تولید به که خانوادگی هايتجارت از اغلب غزه نوار صنایع .کنندمی زندگی فقر

 است. شده تشکیل ،دنپردازمی مروارید صدف سوغاتی و زیتون، درخت چوب بر حکاکی صابون،

 .اندکرده صنعتی مراکز برخی در مدرنی محدود صنایع ایجاد به مبادرت نیز هااسرائیلی

 

 مهمترین .است غزه يمنطقه صادراتی کاالهاي مهمترین گل و فرنگی توت مرکبات،

 واردات .لبنیات و گوشت سبزیجات، مرکبات، زیتون، :از عبارتند غزه نوار رزيکشاو محصوالت

 شرکاي مهمترین .دشومی شامل را ساختمانی مواد و مصرفی کاالهاي غذا، نیز منطقه این اصلی

 .باختري يکرانه و مصر اسرائیل، :از عبارتند غزه نوار تجاري
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 :ارتباطات و ترابري

 

 آهنراه

 آهنراه یک داراي منطقه این .هاستراه از محدودي و کوچک يشبکه رايدا غزه نوار

 اندکی خطوط و شده رها استفاده بدون و تخریب که است جنوبی-شمالی استاندارد يخطهیک

 آهنراه به شمال از و مصر آهنراه به جنوب از سابقاً آهنراه این .است مانده جاي بر آن از

 .شدمی ختم اسرائیل

 

 دریا هرا

 نیروي و است ممنوع دریا راه از غزه يمنطقه به هاکشتی خروج و ورود هرگونه

 از نیز غزه به کاال ورود راه .شودمی غزه سمت به هاکشتی مرور و عبور از مانع اسرائیل دریایی

 .است اسرائیل مرز در گذرگاه 5 و مصر با مرزهم و غزه جنوب در رفح گذرگاه طریق

 منطقه وارد مصر از را کاالها انواع تونل حفر با افرادي غزه، جنوب در این بر عالوه

 .کنندمی غزه

 

 مصر و غزه انمی هايتونل از یکی .10 تصویر
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 غزه بندر

 صورتبه 2000 سال در قصیاأل يانتفاضه آغاز از پس غزه نوار بندر تنها احداث

 .است شده رها کارهنیمه

 غزه ماهیگیران به اسرائیل ارتش .شودمی انجام ماهیگیري غزه، يمنطقه ساحل در

 این از قبل فاصله این .کنند ماهیگیري ساحل، از کیلومتري 5/5 يفاصله در دهدمی اجازه تنها

 .یافت کاهش ،2014 سال ابتداي در اما بود کیلومتر 11

 

 هوایی راه

 در نیز و 1995 اسلو دوم پیمان در که توافقاتی موجب به غزه المللیبین فرودگاه

 با فرودگاه این .شد افتتاح 1998 نوامبر 24 در ،بود آمده عمل هب ریور واي 1998 ينامهتفاهم

 جنوب در مراکش و آلمان اسپانیا، سعودي، عربستان مصر، ژاپن، دالري میلیون 86 يهزینه

 .داشت را سال در نفر هزار 700 نقل و حمل ظرفیت فرودگاه این .شد ساخته غزه يمنطقه

 نیروهاي توسط آن باند و شد بسته سرائیلا دستور به 2000 اکتبر در فرودگاه این

 یاسر المللیبین فرودگاه زمان آن از فرودگاه این .شد تخریب 2001 دسامبر در اسرائیل دفاعی

 .است گرفته نام عرفات

 

 تلفن ارتباطی خطوط

 هوایی سیم يسامانه یک توسط که است ثابت تلفن ابتدایی سیستم داراي غزه نوار

 یا )جوال( تلپل توسط که است برخوردار همراه تلفن يگسترده خدمات از نیز و شودمی ارائه

 در غزه نوار در شرکت چهار .شودمی دهیسرویس سلکام همچون اسرائیلی دهندگانخدمات

 اینترنت سر بر یکدیگر با رقابت سرگرم حاضر حال در که هستند اینترنت خدمات يارائه حال

 و تلویزیون، و رادیو داراي غزه خانوارهاي از درصد 70 .ستنده تلفنی اینترنت نیز و پرسرعت

 زندگی غزه نوار در که افرادي .هستند شخصی يرایانه داراي نیز آنان از درصد 20 حدوداً
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 تلویزیونی هايشبکه هايبرنامه الجزیره،( ايماهواره تلویزیونی هايشبکه هايبرنامه به کنندمی

 و اول هايشبکه نیز و فلسطین سیماي و صدا محلی، خصوصی هايکانال ،)غیره و لبنان ،مصر

 .دارند دسترسی اسرائیل سیماي و صدا دوم

 

 برق تولید و انرژي

 تأمین غزه در مستقر هایینیروگاه در دیگر بخشی و اسرائیل توسط غزه برق از بخشی

 غزه محلی دولت یا ملل سازمان يهزینه با اسرائیل سوي از نیز نیروگاه این سوخت .شودمی

 دولت يهزینه با و اسرائیل طریق از غزه يمنطقه بنزین و سوخت برق، آب، .شودمی تأمین

 .شودمی تأمین خارجی هايکمک یا محلی

 نیاز مورد برق از مگاوات 120 غزه، يباریکه مصرفی برق جموعم از ،2014 سال در

 مینتأ غزه برق تولید نیروگاه را گاواتم 60 الی 40 حدود و مصر را مگاوات 28 اسرائیل، را

 .کردند

 اسرائیل، بمباران دلیل به غزه نیروگاه تنها ،2014 سال به غزه و اسرائیل نبرد در اما

 جریان و شد کشیده آتش به نیز آن سوخت منبع دید. آسیب نیروگاه ژنراتور و بازایستاد کار از

 .شد قطع کلی به آن برق

 

 

 عرفات یاسر مشکوك مرگ

 جنبش رهبري ،دهه چهار به نزدیک براي که نوبل صلح يجایزه يبرنده عرفات، یاسر

 هفته چند از پس 2004 نوامبر 11 در داشت، عهده بر را فلسطینی هايسرزمین استقالل

 .درگذشت پاریس در بیمارستانی در درمانی يدوره

 مسموم پلونیوم، اب عرفات یاسر یسئسو در آزمایشگاهی تحقیقات هايیافته به بنا

 بر تحقیقات گفت لوزان، دانشگاه در پرتوي فیزیک يمؤسسه رئیس ،بشود فرانسوا .بود شده

 نظامی بیمارستان در عرفات هايلباس و شخصی وسایل از که بود متمرکز بیولوژیکی هاينمونه

 الجزیره به بشود آقاي .بود شده داده تحویل عرفات، سهی ،او همسر به و شده گرفته پاریس
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 تیم رئیس يگفته به البته ».شد یافته هانمونه این روي پلونیوم آثار آنکه نتیجه« :است گفته

 اگر« و شود قبر نبش عرفات که است الزم مسمومیت، قطعی تأیید براي آزمایشگاه، تحقیقات

 ورتص بردارينمونه باید آمده، شوهرش سر بر چه بداند خواهدمی واقعاً عرفات آقاي همسر

 که بگذارد ما اختیار در اينمونه باید عرفات خانم .شود قبر نبش عرفات یاسر یعنی ،بگیرد

 ».دهیم نشان را پلونیوم باالي غلظت

 او کردن مسموم به متهم را اسرائیل فلسطینی مقامات عرفات، درگذشت زمان در

 سرطان، به او ابتالي لاحتما او، مرگ از پس سال یک فلسطینی، تحقیقاتی تیم یک اما ،کردند

 .ندکرد رد را مسمومیت همچنین و ایدز،

 همسر عرفات، سهی درخواست بنابر المللیبین بازپرسان از گروهی 2012 نوامبر در

 مرگ احتمال مجدداً وي، پیکر از بردارينمونه و وي قبر نبش با تا شدند مأمور عرفات، یاسر

 متخصصانی و شد برگزار امنیتی شدید تدابیر با کار این .ندکن بررسی را رادیواکتیو موارد با وي

 .شدند شده گرفته ينمونه آنالیز مأمور سوئیس و روسیه فرانسه، کشورهاي از

 استخوان در که کردند اعالم عرفات یاسر جسد آزمایش از پس یسیئسو متخصصان

 وجود قبالً روسیه خصصانمت .اندیافته رادیواکتیو معمول ياندازه برابر 18 هافلسطینی رهبر

 سال یک .بودند کرده انکار را عرفات جسد در رادیواکتیو

 کارشناسان عرفات، یاسر جسد کالبدشکافی از پس

 عرفات یاسر لگن و دنده در که کردند اعالم نیز یسیئسو

 وجود پولونیوم رادیواکتیو يماده معمول حد برابر 18

 قسمت آن در یحت که کردند تأکید همچنین هاآن .دارد

 خود به را عرفات پیکر مایعات که جسد پیرامون خاك از

 وجود رادیواکتیو يماده مقدار همین به کرده، جذب

 ماه یک درست یعنی ،2013 اکتبر 15 روز .است داشته

 روسی همکاران یسی،ئسو کارشناسان نظر اعالم از قبل

 عرفات جسد در که گفتند اینترفاکس خبرگزاري به آنها

 مادام يهموز در عرفات اسری از یسیتند .12 تصویر يدرباره تحقیق براي .است نشده یافت پولونیوم از شانین

 لندن توسو
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 تشکیل روسیه و یسئسو فرانسه، بیوپزشکی متخصصان از مرکب هیئتی عرفات، مرگ علت

 عرفات جسد يماندهباقی سومیک روي جداگانه صورتبه بود قرار کشور هر کارشناسان .بود شده

 .کردند ريخوددا کار این از هافرانسوي اما کنند، تحقیق

 عرفات کشتن به اقدام جریانی چه که است این است ابهام از ايهاله در هنوز آنچه

 است؟ کرده

 

 فلسطین در تازه شروع

 در فلسطین يجامعه رهبري ،2004 نوامبر 11 تاریخ در عرفات یاسر مرگ از پس

 یک برگزاري با و کند، طی را آمیزمسالمت گذار دوران یک که رسید نتیجه این به نهایت

 را فلسطین کشور آتی جمهوريرئیس داخلی، و خارجی ناظران نظارت تحت آزاد، انتخابات

 .کنند تعیین

 در که عباس محمود ،خود وقت رهبر فلسطین، بخشآزادي سازمان ،حساب این با

 را شدمی محسوب عرفات یاسر موقت جانشین همچنین و بود نیز کشور وزیرنخست زمان آن

 سکوالر اردوگاه از   1بارگویی مصطفی دکتر با رقابتی در تا کرد معرفی خود کاندید عنوان به

 تدابیر تحت انتخاباتی ،2005 ژانویه 9 تاریخ در نهایت در .کنند شرکت انتخابات در هادموکرات

 تشکیل المللیبین نناظرا را آنها از نفر 1000 حدود که ناظر 22000 نظارت با اما امنیتی، شدید

 به موفق تنها که خود رقیب از آرا %62 کسب با توانست عباس ودممح و شد برگزار دادند،یم

 جهان در دموکرات رهبر اولین عنوان به حساب، این با تا بگیرد پیشی بود، شده آرا %19 کسب

 فلسطین کشور جمهوريریاست جایگاه بر است رسیده قدرت به مردم مستقیم يرأ با که عرب

 .بزند تکیه
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 زیاد کند، حفظ را خود جایگاه بتواند عباس محمود آنکه به نسبت تردیدها و شک

 زیادي خودسر نیروهاي باشد، داشته وجود ثبات آن در که دبون ايمنطقه فلسطین که چرا بود

 داشتند را جامعه رهبري ادعاي نوعی به نیز کدام هر که داشتند وجود آن در حماس)، جمله (از

 .بگیرند دست در را کشور زمامداري انکّس خود که دبودن آن خواهان و

 از کشور اقتصاد یبحران وضعیت و فلسطین، دولت در حاکم اقتصادي فساد طرفی از

 مردم منتخب جمهوررئیس که آمدمی شمار به عباس محمود دولت روي پیش مشکالت جمله

 .کردمی نرم پنجه و دست مشکالت این با باید فلسطین

 صلح، مذاکرات روند سرگیري از با که کرد زنده را امید این عباس محمود انتخاب

 نیروهاي میان هادرگیري به توجه با اما شود، ممکن فلسطین مستقل کشور شدن ایجاد امکان

 بین از امیدها این زود خیلی اشغالی، مناطق در خصوصهب اسرائیل ارتش با فلسطینی حمسلّ

 .رفت

 نیز هااستان انتخابات فلسطین کشور شدن راتیزهدموک راستاي در 2005 سال در

 شدن نزدیک با تا کردمی تالش حمسلّ هايگروه کردن آرام براي که عباس محمود شد. برگزار

 حماس قدرتگیري براي عاملی خود کند، دور حانهمسلّ يمبارزه از را آنها حماس اسالمی گروه به

-آزادي جنبش اعضاي میان حماس هايیاستس طرفی از شد. فلسطین هايبخش از بسیاري در

 فتح جنبش هايطلباصالح و قصیاأل بریگاردهاي کرد. ایجاد را اختالفاتی نیز فلسطین بخش

 .شدند درگیر هم با

 نتوانست وقتهیچ اما بود آوره دست به را باالیی بسیار يرأ عباس محمود هرچند

 .شود تبدیل اتعرف یاسر همچون ماتیکییزکار و محبوب يچهره یک به

 و اداري فساد با بتواند عباس محمود که داشتند انتظار فلسطین مردم طرفی از

 و سر فلسطین مردم زندگی سانبدین و کند مبارزه دولتی دستگاه درون مالی هاياختالس

 بخش این در اندکی توانست تنها کرد تالش هرچه عباس محمود متأسفانه اما بگیرد، سامانی

 .کند ایجاد زمینه این در آنچنانی يتغییر نتوانست و شود موفق
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 صلح مذاکرات مجدد شروع

 عرفات یاسر قدرت از اما کند، کسب توانست که باالیی يرأ برخالف عباس محمود

 پیدا افزایش درگیري فلسطینی مختلف هايگروه میان اینکه براي وي نبود. برخوردار جامعه در

 حفظ را هاگروه میان همبستگی تا کردمی تالش خود مواضع از نشینیعقب با هارهمو نکند،

 آنچه هر تا نشد قفمو هرگز و نبود، موفق خود هايسیاست اجراي در نیز دلیل همین به ،کند

 از حماس هايپراکنیموشک جلوي نشد موفق حتی وي جمله از آورد. دست به را خواهدمی

 نیروهاي و اسرائیل ارتش میان درگیري دلیل همین به بگیرد، را اسرائیل خاك به غزه نوار

 عباس محمود دید،می که آنجا از نیز اسرائیل دولت .کرد پیدا ادامه شدتهب غزه نوار در حماس

 وي هايخواسته به توجهی بنابراین نیست، برخوردار خاصی قدرت از هافلسطینی میان در

 .کردنمی

 دولت این شدند، خارج غزه نوار از هایاسرائیل ،2005 تابستان در که زمانی همچنین

 آورد، دست به امتیاز خود نفع به غزه از هااسرائیلی خروج با خواستمی که نبود عباس محمود

-اسرائیلی تا شده عاملی اسرائیل خاك در هایشپراکنیموشک که دروغ این تبلیغ با حماس بلکه

 نوار در خصوصهب را هانییفلسط از وجهیتقابل بخش توجه توانست شوند، خارج غزه نوار از ها

 .کند جلب خود سمت به غزه

 بسآتش برقراري به را خود هايپیمانهم از برخی تا شد موفق تنها عباس محمود

 بود، یافته دست قسام عزالدین به معروف هايموشک به تازگیبه که حماس اما کند، راضی

موشک غزه، نوار از هااسرائیلی خروج از پس لیلد همین به نداشت، بسآتش برقراري به تمایلی

 مدت بزنند. غزه اقتصادي تحریم به دست هم هااسرائیلی تا شد عاملی حماس يهاپراکنی

 و گرفت قرار ثیرتأ تحت شدتهب منطقه مردم اقتصادي وضعیت ها،تحریم آغاز از پس کوتاهی

-فلسطینی براي مرور و عبور شرایط زمینی و دریایی مرزهاي و هوایی حریم کنترل با همچنین

 يهاپراکنیموشک به جواب در اسرائیل ارتش نیز طرفی از .شد سخت بسیار غزه ساکن يها
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-می انبار آنجا در را هایشراکت حماس رفتمی گمان که هاییمحل بمباران به دست حماس

 مصر با که رزيم و بود کوچک فرودگاه یک غزه، ساکن مردم براي تردد راه تنها .زد ،کند

 .)رفح گذرگاه( بود شده سیستأ تازگیبه

 نیروهاي هوایی درگیري که چرا بود، غزه مردم براي خونینی ماه 2005 سال سپتامبر

 توسط غزه در مناطقی هوایی بمباران و اسرائیل سمت به قسام عزالدین هايموشک با حماس

 .برد بین از غزه مردم براي را عادي زندگی شرایط اسرائیل، نظامی هواپیماهاي

 

  اسرائیل در جدید سیاست

 جوخر يزمینه در لیکود حزب اعضاي طرف از که هاییمخالفت تمامی به توجه با

 فرمان و کند عملی را خود طرح این تا شد موفق شارون اما داشت، وجود غزه نوار از هااسرائیلی

 آغاز و غزه از هااسرائیلی خروج کرد. صادر را غزه نوار اسرائیلی هايشرکت از هااسرائیلی خروج

 از لیکود حزب اعضاي از برخی و وي تا شد عاملی لیکود حزب درون شارون علیه هاییبحث

 در پرز، شیمون جمله از اسرائیل کار حزب اعضاي از برخی همراه به و شوند جدا حزب این

 .کنند سیستأ را   1کادیما حزب 2005 نوامبر 24 تاریخ

 

 

 

                                                 
 
 
1    Kadima 

 کادیما حزب لوگوي .13 تصویر
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 و رفت کما به مغزي يسکته دلیل به شارون 2006 سال يژانویه در بعد مدتی اما

 تا وزیرنخست موقت جانشین سمت در   1اولمرت ایهود ،وي اول معاون تا شد باعث امر همین

 کار حزب با که ائتالفی با کادیما سیستأتازه حزب نهایت در بگیرد. قرار 2006 مارس انتخابات

 کرسی 120 مجموع از کرسی 69 کسب به موفق بود، کرده ایجاد دیگر کوچک حزب چند و

 شد. اسرائیل پارلمان

 جدید دولت بود. اردن و فلسطین با مرزبندي بحث اولمرت، دولت طرح تریناساسی

 و کرد خواهد خارج اشغالی هايسرزمین %20 از را خود نیروهاي که کرد اعالم طرحی طی

 يبرنامه در دیگر طرف از .زد خواهد پیوست اسرائیل خاك به ار اشغالی هايسرزمین از 80%

 .باشد اسرائیل نظارت تحت باید نیز اردن يرهد که بود شده اعالم اولمرت دولت

 را فلسطین سرزمین از درصد 12 الی 10 تنها فلسطین کشور ،برنامه این به توجه با

 در ملل سازمان توسط شده مشخص میزان از کمتر بسیار میزان این اساساً و دادمی تشکیل

 .بود صلح مذاکرات دوران يهامرزبند حتی و 1947 سال

 فتح و حماس میان درگیري

 فلسطین، جمهوريرئیس ،عباس محمود ،2006 سال پارلمانی انتخابات از پیش

 وي بیاید. کوتاه خود يطلبانهجنگ مواضع از حماس اسالمی گروه تا است امیدوار کرد اعالم

 با صلح خواهان که ندبده يرأ نمایندگانی به مردم تا است امیدوار که داشت بیان نینهمچ

 .برداشت فلسطین و اسرائیل میان صلح راستاي در گامی بتوان شکل بدین تا هستند، اسرائیل

                                                 
 
 
1    Ehud Olmert 
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 چرا بود، عباس محمود هايخواسته مخالف دقیقاً 2006 سال انتخابات ينتیجه اما

 به که ايپیروزي شود، پیروز انتخابات در باالیی يرأ با شد فقمو حماس اسالمی گروه که

 .شد معروف خاورمیانه سونامی

 دومین اسرائیل از بعد خاورمیانه در فلسطین که داد نشان پارلمانی انتخابات این

 .نبود صلح نفع به انتخابات این ينتیجه که هرچند است، منطقه دموکرات کشور

 از نارضایتی در فلسطین يجامعه که داد نشان اباتانتخ این ينتیجه اصل در 

 منفی يرأ واقع در حماس به يرأ با انتخابات در دلیل همین به و دبرمی سر به موجود وضعیت

 غیر هايسیاست مخالف که کنند اعالم فتح به خواستندمی دهندگانيرأ از بسیاري است. داده

 به يرأ حماس به آنها يرأ که کرد برداشت ینچن توانمی و هستند جریان این يعملگرایانه

 ترجیح فتح به را حماس ،دهندگانيرأ از بسیاري که عواملی از .است نبوده تندرو گراییاسالم

 :کرد اشاره موارد این به توانمی دادند

 

 زیادي سیاسی و اقتصادي فساد و هااختالس فتح، جریان در اسلو، پیمان زمان از .1

 .ودب آمده وجود هب

 بر که وي هايسیاست بودند. ناراضی عباس محمود هايسیاست از دهندگانيرأ .2

 مشکل رفع اقتصادي، يزمینه در مثبتی ثیرتأ نتوانست بود، استوار اسرائیل با زداییتنش محور

 عاملی حماس هاياندازيموشک که کرد اعالم نیز عباس .کند ایجاد عمومی قوانین و معاش

 .است بوده صلح کراتمذا شکست براي

 جامعه دوري براي دیگري عامل نیز فتح در حزبیدرون درگیري و سلیقه اختالف .3

 .شد فتح از

 دادندمی وعده آنها بود. فتح هايسیاست با تضاد در کامالً حماس هايسیاست .4

 در ماا ند،کن مبارزه فساد با خواهندمی و کرد خواهند بهتر جامعه براي را زندگی وضعیت که

 .ندبود صلح برقراري براي حانهمسلّ يمبارزه خواهان اسرائیل موضوع با ارتباط

 جامعه به تا کرد حذف را موجود رادیکال نکات تمام خود مانیفست از حماس .5

 از نیست. اسرائیل نابودي خواهان و کرده رها را یهودي ضد و رادیکال نگاه دیگر که دهد نشان

 .است فساد با مبارزه اشاصلی هدف که کرد اعالم هم طرفی
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 صلح براي راهی دیگر دادمی نشان که چرا بود، کنندهناامید انتخابات ينتیجه اما

 از متشکل گروهی( خاورمیانه چهار گروه جمله از لی،الملبین هايحکومت .ماند نخواهد باقی

 کردند اعالم )متحد ملل مانساز و روسیه اروپا، ياتحادیه آمریکا، يمتحده ایاالت دولت، چهار

 1 .کرد نخواهند حمایت را فلسطین جدید دولت که

 

 دارد، خاورمیانه چهار گروه با همکاري به تمایل فلسطین جدید دولت که صورتی در 

 :بشناسد رسمیت به را گروه این شرط سه باید

 

 ؛اسرائیل ارضی تمامیت شناختن رسمیت به .1

 ؛آمیزخشونت يهاعملیات رساندن پایان به .2

 به فلسطین و اسرائیل میان که پیشینی هايپیمان تمامی شناختن رسمیت به .3

 .است رسیده امضا

 

 خشم خاورمیانه، يچهارگانه گروه طرف از تحریم سیاست این فلسطین در اما

 به تنها فلسطین، ملت و دولت مالی هايحمایت کردن قطع که چرا برانگیخت، را بسیاري

 .گذاشتمی بدي ثیرتأ نیز منطقه این مردم زندگی در بلکه زد،نمی ضربه حماس

 يزمینه در نظرهاییاختالف خاورمیانه يچهارگانه گروه میان همچنان امروز، به تا

 باید دنگویمی برخی و هستند، حماس کامل تحریم خواهان برخی دارد. وجود حماس با ارتباط

 .شد مذاکره وارد حماس با

 به اعضا آمد. وجود هب خاورمیانه چهار گروه میان اجماعی 2006 سال تابستان در

 به پولی اینکه بدون کنند، پرداخت را آموزشی و درمانی هايهزینه تنها که رسیدند نتیجه این

 .بدهند حماس

                                                 
 
 
1     https://fa.wikipedia.org/wiki/خاورمیانه_چهار_گروه 
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 يمنطقه در اقتصادي سخت شرایط تشدید بر عاملی بودجه کاهش و حماس میتحر

 افزایش روزافزون صورتهب فتح و حماس نیروهاي میان نزاع نیز دلیل همین به شد، فلسطین

 مناطق در داخلی جنگ یک آغاز براي شرایط ،2006 سال زمستان در که جایی تا یافت،

 جهت هر از شرایط بود، حماس اصلی پایگاه که غزه يمنطقه در البته بود. شده آماده فلسطینی

  .بود اردن رود غربی يکرانه از بدتر مراتببه

 

 دلیل همین به و بود نتیجهبی حماس و فتح میان جدید دولت تشکیل براي مذاکرات

 براي سعودي پادشاه خرهاألب تا شد عاملی سیاسی، جریان دو این میان کشمکش ماه چندین

 تاریخ در که نشست این کند. نشستی به دعوت مکه شهر در را طرف دو شده، ایجاد بحران حل

 فلسطین در جدید دولت تشکیل براي شرایط تا شد عاملی شد، رگزارب 2007 سال يفوریه 8

   1هنیه یلاسماع وزیرينخست به فلسطین جدید دولت 2007 مارس 13 تاریخ در و شود فراهم

 .کرد کار به شروع عباس محمود جمهوريریاست و

 

 مهم اختالفات از یکی بلکه نبود، اختالفات پایان اما مشترك دولت یک کار آغاز

 اعتقاد عباس محمود .بود دارایی و کشور خارجه، امور هايوزارتخانه درمورد فتح و حماس

 وزارت سپردن با تنها حماس اما ،دنشو سپرده مستقل اشخاص به باید وزارتخانه سه این داشت

 اعضاي از باید کشور و دارایی وزیر که داشت اصرار و بود موافق مستقل شخصی به خارجه امور

 تاریخ از فتح و حماس اعضاي میان جنگی تا شد سبب دست این از اختالفاتی شند.با حماس

 .است معروف »غزه نبرد« به نبرد این که شود آغاز 2007 سال ژوئن 15 تا 7

-پشت و هاخیابان در تیربارها و هاجیآرپی شلیک با ژوئن 7 در گروه دو اعضاي نبرد

 موافقت بسآتش با گروه دو سران بعد روز دو .شد زآغا غزه نوار جنوب در رفح شهر هايبام

 .گرفت بر در را غزه تمام ،جنگ يدامنه و شد نقض سرعتبه بسآتش اما کردند

                                                 
 
 
1     Ismail Haniyya 
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 شد کشیده نیز اردن رود باختري يکرانه به فلسطینی حمسلّ گروه دو این درگیري

 .درگرفت سازمان دو اعضاي میان نابلس شمال در حانهمسلّ نزاع یک و

 و شد غارت بود، خالی 2001 سال از که عرفات یاسر يخانه هادرگیري این رد

 همسر هايلباس خانوادگی، هايعکس جنگی، وسایل کشورها، سران هدایاي ها،پرونده اسناد،

 متحد مردمی مقاومت هايکمیته .رفت سرقت به او نوبل صلح يجایزه حتی و دخترش و

 عهده بر را غزه امنیت سازمان رئیس ،دحالن محمد منزل غارت مسئولیت نبرد این در حماس

 مورد منزلش که بود دیگري شخص نیز ابوجهاد همسر و فتح رهبران از الوزیر انتصار .گرفت

 .گریختند باختري يکرانه به هم فتح يرتبهعالی اعضاي از بسیاري .گرفت قرار چپاول و هجوم

 اولین به را نبرد پایان از پس شهر این وضعیت غزه اهل نگارروزنامه ،الغول عمر

 :کرد تشبیه هاآمریکایی توسط بغداد تصرف روزهاي

 

 ببرند خود با توانستندمی که را هرچه هاعراقی بغداد، در«

 هم غزه شهر در و دزدیدندمی مؤسسات و هاوزارتخانه از

 را چیزهمه و برده یورش امنیتی تأسیسات به فلسطینیان

 ».غذا و پنجره در، یحت دزدند؛می

 

 ملل سازمان امدادرسان دو و فلسطینی 161 کمدست درگیري هفته یک طول در

 .شدند زخمی نفر 700 از بیش و کشته

 فرمان به حماس، اعضاي توسط غزه يمنطقه ملکا کنترل و هادرگیري پایان از پس

 به »فلسطین ملی وحدت دولت« فلسطین خودگردان حکومت جمهوررئیس عباس محمود

 نیز اسرائیل .شد اعالم غیرقانونی فلسطین در حماس فعالیت و منحل هنیه اسماعیل ریاست

 تنها فلسطینان خروج ياجازه و کرده شدیدتر را منطقه این مرزي هايگذرگاه بر خود کنترل

 .شد ممکن امنیتی مورانمأ ییدتأ صورت در
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 ؛ندشد تقسیم بخش دو به عمل در نشینفلسطینی هايسرزمین تاکنون زمان آن از

 خودگردان حکومت توسط که باختري يکرانه و شودمی کنترل حماس توسط که غزه نوار

 .شودمی اداره فلسطین

 

 و حماس میان نبرد زمان تا غزه در اما تاد،اف حماس دست به غزه کنترل هرچند

 زمان در که آنجا از اما کردند،می زندگی فتح اعضاي از برخی ،2008 سال دسامبر در اسرائیل

 75 پاهاي به داد،می را اسرائیل با افراد این همکاري احتمال حماس غزه، به اسرائیل يحمله

 و کشت را آنان از تعدادي شکست، را آنها از برخی دست کرد، تیراندازي فتح اعضاي از نفر

 .کرد خانگی بازداشت نیز را برخی

 يکرانه در حماس فعالیت ملی، دولت کار پایان و غزه نبرد در حماس پیروزي از پس

 .شد ممنوع باختري

 

 

 

 

 یلیاسرائ انینظام توسط جنگ مجروحان از یکی يمداوا .14 تصویر
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 میسبشنا را حماس

 احمد شیخ اول، يهانتفاض جریان در

 يهشاخ طه، محمد و رنتیسی عبدالعزیز یاسین،

 و کردند تأسیس را المسلمین اخوان فلسطینی

 عربی به( اسالمی مقاومت جنبش را آن اسم

 اختصاري نام گذاشتند. )اإلسالمیة المقاومة حركة

 ».حماس« شودمی آن

 و سیاسی گراياسالم سازمان حماس

 خاك تمامی آزادي را خود هدف و است نظامی

 .است داده قرار فلسطین

 ابتدا از سازمان این يمرامنامه در و بود اسرائیل کامل نابودي انخواه ابتدا از حماس

 :شد نوشته چنین

 را جهودان يهمه که آن جز شد، نخواهد واقع قیامت روز« :فرمود اعظم پیامبر

 !»بکشید

 

 زیر قرار به حماس جنبش ياولیه يمرامنامه بندهاي از برخی يفشرده برگردان

  :است

 م ح آن يسرواژه و االسالمیة المقاومة حرکة( اسالمی اومتمق جنبش راه -اول بند

 گرفته تنشئ آن هاياندیشه يهمه و گیردمی الهام اسالم از جنبش این .است اسالم راه )س ا

 .کندمی استناد آن بر مورد هر در و است اسالم از

 جهانی سازمان یک و المسلمین اخوان گروه از ايشاخه حماس جنبش -دوم بند

 يهمه و شناساندمی امور و هازمینه يهمه در ،مردم به را زندگی راه و است اسالمی قاومتم

 .دشومی شامل را اجتماعی و اقتصادي ،قضائی ،حکومتی امور
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 عبداهللا را خود که است استوار مسلمانانی وفاداري يپایه بر حماس -سوم بند

 سرزمین این تا آورنددرمی ازاهتز به کافران رابرب در را جهاد پرچم و دانندمی )پروردگار يبنده(

 .سازند پاك آنان نجاست از را

 آن در سلوك و بپذیرد را صراط این که مسلمانی هر به حماس جنبش -چهارم بند

 .گویدمی آمدخوش شود متعهد را

 از و زندگی راه عنوان به اسالم پذیرفتن طریق از جنبش این زمانی عدبُ -پنجم بند

 به را قرآن و شناسدمی او رسول را محمد و داندمی غایت را اهللا که است صالح سلف هنگام

 مسلمانی آن در که است زمین يکره از نقطه هر آن مکانی عدبُ .پذیردمی خود دستور عنوان

 .دارد وجود

 است فلسطینی يویژه جنبش یک )حماس( اسالمی مقاومت جنبش -ششم بند

 خاك سراسر بر اسالمی پرچم برافراشتن براي و پذیردمی الحیاة ریقةط عنوان به را اسالم که

 در دنتوانمی ادیان يهمه پیروان که است اسالم يسایه زیر در که همانا .کوشدمی فلسطین

 .کنند زندگی امان و امن

 پذیرند،می را اسالمی اصول این جهان سراسر در مسلمانان که جا آن از -هفتم بند

 جهانی اهداف از آن اهداف .دشومی شامل را دنیا سراسر و است جهانی نهضت یک جنبش این

 بنابراین، .است برداشته گام آن رسول و اسالم علیه بردارد، گام آن علیه که کس هر و است

 شهید ظهور با که است صهیونیستی تهاجم علیه نبرد در مقدس جهاد زنجیر از ايحلقه حماس

 عملیات و 1948 جنگ شهداي ،1936 سال در المسلمین اخوان ،القسام عزالدین مکانجنت

 .دارد ناگسستنی ارتباطی ،آن از پس و 1968 سال در مسلمانان جهادي

 جهاد و ما دستور قرآن ما، سرمشق اکرم رسول ما، ]جنبش[ غایت اهللا -هشتم بند

 .ماست آرزوي حق راه در شهادت و ما طریق

 

 تشریح شده اعالم هايهدف به رسیدن هاياهر حماس، يمرامنامه دوم بخش در

 .است حانهمسلّ عملیات و ترور شامل که است شده
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 قرار بحث مورد آن به رسیدن هايراه و گروه این استراتژي مرامنامه سوم بخش در

 دیگران به آن انتقال که دارد اسالمی وقف يجنبه سرزمین این که شده کیدتأ دوباره و گرفته

 خواهد باقی وقف زمین قیامت روز تا سرزمین این که شده کیدتأ یازدهم بند در .است حرام

 .ماند

 يحلقه سه شامل اسرائیل نابودي براي پیکار که است آمده چهاردهم بند در

 .گیرد انجام همزمان صورتبه باید که است اسالمی و عربی فلسطینی،

 هر مذهبی يریضهف فلسطین آزادي براي جهاد که دهش کیدتأ پانزدهم بند در

 .است جهان از نقطه هر در مسلمان

 این« در دارد وظیفه نیز مسلمان زن که است آمده جدهمه و هفدهم بندهاي در

 .باشد سهیم فعاالنه »مقدس جهاد

 

 .دارد بند شش و سی و فصل پنج جمعاً مرامنامه این

 است. هگرفت صورت هاییرفروم نیز حماس جنبش در دیگري، گروه هر همچون اما

 شرکت پارلمانی انتخابات در خود سیاسی يشاخه با جنبش این ،2006 سال در مثال براي

 .امپرداخته آن شرح به ترپیش شد. اکثریت آراي کسب به موفق حتی و کرد

 اسالمی مقاومت جنبش سیاسی يشاخه مسئول ،مشعل خالد 2017 سال در

 این جدید مانیفست ،قطر پایتخت هدوح در مطبوعاتی کنفرانس یک در »حماس« فلسطین

 .کرد اعالم را جنبش

 جنبش هدف جدید، يمرامنامه در حماس، جنبش اول يمرامنامه مفاد برخالف

 .شد اعالم 1967 مرزهاي در فلسطین دولت تشکیل بلکه اسرائیل، کامل نابودي دیگر نه حماس

 

  :ندکمی معرفی صورت بدین را خود مانیفستِ ،اول يماده در حماس

 يپروژه با مبارزه و فلسطین رهایی را خود هدف حماس، اسالمی جنبش«

 ».داندمی اسالم براساس را خود رویکرد و هدف رهایی، ينقطه و صهیونیسم
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 اخوان تشکیالت از ايشاخه عنوان به سازمان این حماس، قبلی رسمی تعاریف در

 حماس همچنین .ندارد وجود تعریف این جدید يبیانیه در ولی بود شده معرفی المسلمین

 1967 ژوئن چهارم مرزهاي داخل در المقدس بیت مرکزیت به فلسطین مستقل دولت تشکیل

 حلراه عنوان به را اندکرده ترك را خود هايخانه باالجبار که پناهندگانی تمامی بازگشت و

 دولت ایجاد راستاي در که بالفور يبیانیه قبیل از تصمیماتی تشکیالت این .بیندمی ملی توافق

 قبول غیرقابل را اسلو توافق جمله از حاصله توافقات و دانسته مردود را بود شده گرفته اسرائیل

 .داندمی

 

 آمده فلسطین اسالمی و عربی هویت بر کیدتأ با حماس جنبش جدید يبیانیه در

  :است

 مناطق این در تیصهیونیس يجامعه برپایی و خود مرزهاي از فلسطین ملت راندن«

 ».کرد نخواهد ایجاد را حقی هیچ اشغالگر هايصهیونیست براي

 

 شئون تمام در اسالم از معتدل برداشت به حماس جنبش اعتقاد به اشاره با همچنین

  :است آمده خود، اسالمی رادیکال برداشت کردن رها و زندگی

 و مذاهب پیروان يهمه و است صلح و نیت سنحُ دین اسالم حماس، يعقیده به«

 تعصبات و گراییافراط هرگونه مخالف اسالم .کنند زندگی امنیت با توانندمی آن يسایه در ادیان
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 و مظلومان از حمایت دشمنان، با مبارزه به را خود طرفداران و بوده مذهبی و نژادي قومی،

 ».خواندمی فرا خود مقدس هايارزش و حقوق سرزمین، غرور، از حفاظت

 

 :آمده نیز آن جدید مانیفست از دیگري جاي در

 و اشغالی هايسرزمین از فلسطینیان تبعید طرح و سیاست گونههر با حماس«

 حق تضمین بر عالوه .کندمی رد را آن و مخالف زادگاهشان از خارج در آنها اسکان همچنین

 حین در هاآن بر وارده ضررهاي و آسیب باید خود، سرزمین به فلسطینی آوارگان بازگشت

  ».نیست لغو قابل وجههیچبه حق این .شود جبران اجباریشان اخراج

 

 ستیزانهیهودي جمالت حذف حماس جنبش جدید مانیفست در توجهقابل ينکته اما

 :آمده حماس جدید مانیفست در باره این در .است

 

 این با .تاس صهیونیسم يپروژه با بلکه یهودیان، و یهودیت دین با نه ما مبارزه«

 یهودیان و یهودیت با گویا که کنندمی مطرح گونهاین به را قضیه صهیونیسم رهبران وجود

 مشاهده را است شده ایجاد اروپا در که ستیزيیهودي تواننمی اسالم تاریخ در .کنیممی مبارزه

 آن سازيشهرك سیاست و کرد اشغال را فلسطین سرزمین اروپا حمایت با صهیونیسم .کرد

  ».است اشغال ينهنمو ترینوخیم

 

 حماس تشکیالتی ساختار

 یکبار سالی که است شورایی مجلس یک داراي حماس جنبش :شورا مجلس

 مجلس، این هاينشست در .است نفر 50 تا 40 بین آن اعضاي تعداد و دهدمی جلسه تشکیل

 فارس خلیج يحاشیه يکشورها و سودان لبنان، سوریه، اردن، مصر، المسلمین اخوان رهبران

 يکمیته در که آن رهبر و کرده تعیین را جنبش هايسیاست مجلس، این .نندکمی شرکت نیز

 شود.می انتخاب یکبار سال 4 هر دارد، عضویت نیز سیاسی دفتر و اجرایی

 



 227    بشناسیم را حماس_____________________________ 

 

 از متشکل که است اجرایی عالی شوراي نوعی اجرایی يکمیته :اجرایی يکمیته

 رسانی،اطالع سیاسی، امور همچون کارها از بخشی مسئول اعضا این از یک هر و است عضو 15

 خود ماهیت همچون کمیته این اعضاي .هستند ...و اجتماعی اداري، مالی، امنیتی، نظامی،

 .هستند مخفیانه و يسرّ کمیته،

 

 این تسلط تحت نوعی به و اجرایی يکمیته از ايشاخه دفتر این :سیاسی دفتر

 که سیاسی دفتر اعضاي .دهدمی ارائه کمیته این به نیز را خود هايگزارش حتی و تاس کمیته

 7 بین تعدادشان و شوندمی انتخاب اجرایی يکمیته درون از کنندمی فعالیت آشکار صورتبه

 .است نفر 9 تا

 

 نظر تحت و دارد مختلف کشورهاي در حماس جنبش که دفاتري :خارجی دفاتر

 ونهمچ کشورها از تعدادي در دفترها این .کنندمی فعالیت سیاسی فترد سیاسی يکمیته

 .دارند وجود ...و سودان یمن، ودي،عس عربستان لبنان، ایران، سوریه،

 فلسطین در حماس نظامی يشاخه عنوان به هاگردان این :قسام هايگردان

 .نیست مشخص دقیق طور به هاگردان این اعضاي تعداد .کنندمی فعالیت

 

 )روزه سه و سی جنگ( اهللاحزب و اسرائیل میان جنگ

 لبنان و اسرائیل میان مرز در آرامش سال 6 از پس ،2006 سال يژوئیه 12 تاریخ در

 شد برپا جنگی طوفان ،)2000 سال در لبنان خاك از اسرائیل نظامی نیروهاي خروج زمان از(

 .گذاشت جاي بر رفط دو براي را سنگینی تلفات روز، 34 تنها مدت طی که

 شهروند 44 همچنین و دست از را خود سرباز 121 جنگ این طول در اسرائیل ارتش

 .شدند کشته کشور آن خاك در اهللاحزب موشک هزار چهار از بیش برخورد اثر در نیز اسرائیل

 اام نکرده، اعالم خود تلفات میزان از رسمی آمار هیچ امروز، به تا لبنان اهللاحزب که هرچند
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 اهللاحزب عضو 500 که اندکرده اعالم خود آمارهاي در متحد ملل سازمان و لبنانی رسمی منابع

 .اندشده کشته جنگ این طول در

 طوري به است، متفاوت مختلف منابع بین در لبنان غیرنظامی شدگانکشته شمار

 اسرائیل هايبمباران اثر بر لبنانی شهروند 191،1 حدود در کرد اعالم لبنان بازسازي سازمان که

 035،1 لبنان غیرنظامی شدگانکشته آمار که کرد اعالم آسوشیتدپرس يروزنامه .شدند کشته

 هادرگیري در غیرنظامی 800 که داد گزارش تایمز آنجلسلس  2007 يفوریه در .است بوده نفر

 تلفات میزان   1انکارتا يدانشنامه ..اندگفته نفر 850 تا را آن تعداد منابع دیگر و اندشده کشته

 درصد 30 که داد گزارش یونیسف .است کرده اعالم نفر 1200 تا 850 بین را لبنان غیرنظامی

 .اندبوده سال 13 زیر کودکان رنظامیغی شدگانکشته

 ؟شد آغاز چگونه نبرد اما

-زندانی آزادي بر مبنی آویوتل سوي از لبنان اهللاحزب پیاپی هايدرخواست رد از پس

 و لبنان مرز در لبنان اهللاحزب نیروهاي 2006 يژوئیه 12 در اسرائیل، در دربند لبنانی هاي

 کردند حمله اسرائیل ارتش زمینی نیروهاي از گروهی به لاسرائی خاك به شدن وارد با اسرائیل

 .دادند انتقال لبنان خاك به و گرفته اسیر را اسرائیلی سرباز دو و کشتند را اسرائیلی سرباز سه و

 جان نجات براي بالفاصله اسرائیل ارتش .گذاشت نام »صادق يوعده« را عملیات این اهللاحزب

 سرباز پنج کشته، اسرائیلی دیگر سرباز پنج نهایت در اما .کرد اماقد شده، گرفته اسیر سرباز دو

 پاسخ« را یورش این نام لبنان اهللاحزب .شدند مجروح نیز غیرنظامی شهروند پنج و مجروح دیگر

 شرطپیش اسرائیلی اسیر سرباز دو دادن بازپس براي نصراهللا سیدحسن و گذاشت »عادالنه

 :از بودند عبارت افراد این .کرد مطرح اسرائیل هايزندان از را لبنان اهللاحزب عضو چهار آزادي

 .فراتن علی و سخاف یحیی ،نصیر نسیم ،قنطار سمیر

                                                 
 
 
1    Encarta 
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 در لبنان اهللاحزب نظامی عملیات اسرائیل، وزیرنخست ،المرت ایهود حال همین در

 خواهد را آن بهاي لبنان« که کرد اعالم و خواند اسرائیل به لبنان جنگ اعالم را اسرائیل خاك

 اسرائیل خاك به لبنان اهللاحزب نیروهاي تجاوز مسئول« را لبنان دولت اسرائیل ».ختپردا

 اهللاحزب نظامی گروه استقرار و لبنان قانونی دولت در لبنان اهللاحزب شرکت تفسیر با و »خواند

 اسرائیل خاك به لبنان اهللاحزب نظامی يحمله و تجاوز مسئول را کشور این لبنان، خاك در

 .کرد معرفی

 يجلسه تشکیل با اسرائیل، موضع این به واکنش در لبنان وزیرنخست ،سینیوره فؤاد

 خاك به لبنان اهللاحزب عملیات این از لبنان مرکزي دولت که کرد اعالم کابینه يالعادهفوق

 یهوای نیروي .گذاشت اهللاحزب يعهده به را حمله این مسئولیت و نداشته اطالعی اسرائیل

 انجام بیروت فرودگاه و هاپل ها،جاده یعنی لبنان هايزیرساخت به حمالتی مقابله براي لاسرائی

 آنها اغلب که شدند کشته لبنان فرودگاه بمباران طی لبنانی شهروند 44 نیز آن طی در .داد

 .بودند فرودگاه کارکنان

 هايهپایگا و نگهداري مراکز از بسیاري اسرائیلی، شناسایی پهبادهاي همچنین،

 اهللاحزب به سنگینی يضربه عمل این کردند. منهدم سرعتهب و یشناسای را اهللاحزب موشکی

 در مهمات و تدارکات ،رفته دست از مهمات دنکر جایگزین براي سوریه سرعتبه اما کرد، وارد

 يهاکارون به حمله براي اسرائیل تالش رغمعلی که کرد ارسال اهللاحزب براي ايگسترده حجم

 .رسید مقصد به سالم ارسالی هايمحموله از اعظمی بخش ،تسلیحات حامل

 کردن وارد آیا ؛که بود بررسی حال در همچنان اسرائیل دولت ابتدایی، روزهاي در

 در خیر؟ یا داشت خواهد پی در کشور این براي سنگینی تبعات لبنان، خاك به زمینی نیروي

 کنفرانس در اسرائیل دولت سخنگوي سرائیل،ا دولت هیئت يجلسه نشست از پس نهایت

 دولت« :دکر قرائت را دولت توسط شده صادر يبیانیه شده، ایجاد بحران مورد در ايرسانه

 وجود، این با .برسد پایان به هزینه تحمل بدون و مذاکره با بحران این که است ارامیدو اسرائیل

 محفوظ خود براي را واکنشی گونههر حق اسرائیل ارتش اهللاحزب همکاري عدم صورت در

 شده، نلبنا خاك در نظامی تعملیا وارد اسرائیل دولت اگرچه که افزود، همچنین وي ».داندمی

 مرکزي دولت علیه بر وجههیچبه اسرائیل و نیست لبنان دولت با اسرائیل جنگ وجود، این با اما
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 ايیافتهسازمان تروریسم با اسرائیل میان جنگی تنها جنگ این داد. نخواهد انجام اقدامی لبنان

 این امنیت علیه بر اسرائیل، خاك به پراکنیموشک با اهللاحزب نام به گروهی قالب در که است

 اماکن در گذاريبمب ربایی،آدم عملیات با گروه این .است کرده اقدام آن شهروندان و کشور

 ايمنطقه بازوي به واقع در ،ما يروستاها و شهرها بارانموشک و مسکونی، مناطق و عمومی

 به فقط نه فعلی بحران که افزود وي است. شده تبدیل اهدافشان بردپیش براي سوریه و ایران

-موشک دلیل به بلکه اسرائیلی، سرباز 8 شدن گرفته گروگان و سرباز چند شدن کشته خاطر

 در او .است شده آغاز اسرائیل خاك شمال در خصوصهب ،مسکونی مناطق به اهللاحزب پراکنی

 تحمل صبر، اسرائیل ياندازه به تواندنمی دیگري هرجاي در یا اروپا در کشوري هیچ :گفت ادامه

 عاید اينتیجه لیکن ایم،کرده شکایت هم المللیبین مجامع به بارها ما سفانهمتأ کند. مماشات و

 هم باز و نمانده خودمان طتوس مقتضی اقدامات انجام جز ايچاره سفانهمتأ و نشده اسرائیل

 بسیار ايهزینه که هستند لبنان مردم میان این در اصلی يبازنده که بگویم باید سفانهمتأ

 بخواهند خود اینکه بدون و پرداخت خواهند اهللاحزب اقدامات این بابت زیادي تبعات و سنگین

 .پردازندمی را نظامیشبه گروه این ماجراجویی هايهزینه

 بیست روز از اسرائیل که زمانی اهللا،حزب و اسرائیل میان فراوان هايمکشکش از پس

 دولت داد، افزایش طرف هر از را خود حمالت فشار و داد تغییر را خود استراتژي بعد به ششم و

 را بود شده مشغول هللاحزب از حمایت به جنگ دوم روز ده در که آن وقت وزیرنخست و لبنان

 14 تاریخ در کند. بازي را گرمیانجی نقش و بردارد دست اهللاحزب حمایت از تا ساخت وادار

 آماده براي بوش جرج طرح از ايبیانیه طی لبنان وزیرنخست ،سینیوره ادفؤ 2006 يژوئیه

 یک خواستار زیونییتلو يمصاحبه یک در نیز بعد روز و داد خبر بسآتش توافق یک کردن

 .شد ملل سازمان حمایت با فوري بسآتش

 بسآتش از پس رویدادهاي

 در اسرائیل و لبنان میان بسآتش آغاز با ،لبنان اهللاحزب رهبر ،نصراهللا حسن

 ارتش با درگیري آغاز چگونگی درمورد سفتأ ابراز با لبنان تلویزیون با تلویزیونی ايمصاحبه



 231     اهللاحزب و اسرائیل میان جنگ______________________ 

 

 جنگی چنین به یاسرائیل سرباز دو گرفتن اسارت که دانستمی اگر که کرد اعالم ،اسرائیل

 .دادنمی فرمانی چنین شود،می منجر

 فرماندهی در ناکامی مقصر را اولمرت ایهود وینوگراد، کمیسیون 2007 می 2 در

 در اسرائیل مردم از نفر 000٫100 شد باعث حکم این ..کرد معرفی لبنان اهللازبح با جنگ

 .شوند او استعفاي خواستار آویوتل در تجمعی

 اهللاحزب و اسرائیل جنگ لگردسا اولین در لبنان اهللاحزب رهبر نصراهللا، حسن سید

 طول در که کرد اعالم ایران اسالمی جمهوري سیماي و صدا با اختصاصی ايمصاحبه در لبنان،

 .است کردهمی دریافت راهنمایی و رهنمود ايخامنه سیدعلی ،»موالیش« از جنگ

 

 سرااُ سرنوشت و اجساد تبادل

 يکابینه يجلسه در میالدي 2008 ژوئن 29 روز در وزیر،نخست ،اولمرت هودیا

 مرزي خط در که سربازي دو ،گولدواسر اهود و رگب الداد« :که کرد اعالم قطعی طوربه اسرائیل،

 بازپس براي است حاضر اسرائیل همه این با .نیستند زنده بودند، شده ربوده لبنان با اسرائیل

 ».بپردازد گزافی بهاي آنها پیکرهاي گرفتن

 5 با را شده کشته سرباز دو اجساد يمعاوضه اسرائیل، در سیسیا هايجناح برخی

 تلقی نادرست عملی ،فلسطین بخشآزادي سازمان و لبنان اهللاحزب عضو يزنده زندانی

 ربوده سرباز( شلیط گیلعاد يخانواده همچنین ،سرباز دو این هايخانواده فشار ولی کردند،می

 يکابینه خرهباأل خانواده، سه این با مردمی گیهمبست موج و )غزه در حماس دست به شده

 .کند تأیید و تصویب جنگ، پایان از پس سال دو را مبادله و معامله این تا کرد ناچار را اسرائیل

 ربوده سرباز دو جسد ،)1387 تیر 26( میالدي 2008 يژوئیه 16 تاریخ در نهایتاً

 يوعده« به موسوم لبنان اهللاحزب کیچری عملیات پی در که اسرائیل دفاعی نیروهاي يشده

 جمله از لبنانی يزنده زندانی پنج با بودند، شده ربوده لبنان با اسرائیل مرزي خط در »راستین

 یک قتل اتهام به که قنطار سمیر نام به فلسطین بخشآزادي سازمان عضو نظامیشبه یک

 جنگجویان از نفر 199 اجساد يهعالوهب بود، شده محکوم ابد زندان به اسرائیلی يخانواده

  .شد معاوضه لبنانی و فلسطینی
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 از هاییگوشه به تنها شوم، خارج کتاب اصلی بحث مسیر از خواستمنمی که آنجا از

 جنگ این کامل شرح دارند تمایل که یکسان اما ام،هکرد اشاره روزه چهار و سی جنگ این وقایع

1 .کنند مراجعه وراناجنگ وبسایت به توانندمی کنند، مطالعه را

 

 لبنان اهللاحزب با ارتباط در

 اما داشت، وجود هم هالبنانی میان در 60 يدهه ابتداي از اسرائیلی ضد هايجنبش

 سازمان تشکیل هايریشه لبنان، به نجف يعلمیه يحوزه از تحصیلکرده روحانیون ورود با

 به تازه حکومت حمایت با نهایت در ،2198 سال در .آمد وجود به نیز لبنان کشور در شیعی

 گروه یک تشکیل به دست نیز لبنانی مبارز شیعیان از بخشی ایران در اسالمی يرسیده قدرت

 ابتداي از گذاشت. اهللاحزب را خود نام جریان این نهایت در زدند. لبنان در شیعه جهادي سیاسی

 و نظامی جریان این نفعاال میان یتنگاتنگ ارتباط و بود ایران حمایت مورد حزب این سیستأ

 .داشت وجود ایران حکومت و اسالمی جمهوري پاسداران سپاه با سیاسی

 رهبري ،نصراهللا حسن توسط حزب این جدید يمرامنامه که 2017 سال از پیش تا

 حزب، این تشکیل از هدف که بود شده نوشته حزب ياولیه يمرامنامه در شد. تقرائ حزب این

 مقاومت به بند این جدید، يمرامنامه در اما .است لبنان در اسالمی جمهوري متحکو تشکیل

 .است کرده تغییر خاورمیانه در غربی امپریالیسم هايسیاست برابر در اسالمی

 يشیعه وفقیه ولی امر تحت و دارد قبول را فقیه والیت که کرده اعالم رسماً اهللا حزب

 بگیرد. قرار نقد مورد لبنانی سیاسی هايجریان توسط تا شده عاملی امر همین که است ایران

 .باشد دیگري کشور به وابسته تواندنمی سیاسی حزب یک گویندمی لبنان در اهللاحزب نمخالفا

                                                 
 
 
1     https://jangaavaran.ir/روزه-33-جنگ/ 
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 با صلح يمذاکره هرگونه و است اسرائیل نابودي خواهان لبنان، اهللاحزب همچنین

 .داندمی اسالم جهان به خیانت را اسرائیل

 تروریستی يشاخه یک عنوان به مختلف کشورهاي توسط اهللا،حزب نظامی يشاخه

 تا شده موفق ایران، اسالمی جمهوري هايحمایت با آن سیاسی يشاخه اما آید،می حساب به

 قابل بخش توجه لبنان در خصوصهب ايرسانه و اجتماعی هايفعالیت با گذشته هايسال در

 .کند جلب خود به را توجهی

 نصف از کمتر کمی تنها هرچند لبنان کشور پارلمانی 2018 سال انتخابات در

 وارد باال يرأ کسب با توانست اهللاحزب اما ،)%2/49( دکردن شرکت انتخابات در شرایط نواجدا

 .کند خود آن از را پارلمانی کرسی 128 مجموع از کرسی 67 و بشود کشور این پارلمان

 اسرائیل کشور با صلح شرایط با ارتباط در اما است، معجا بسیار اهللاحزب يمرامنامه

 :است شده نوشته مرامنامه این چهار بند در

 و اسلو مادرید، توافق از هاتوافقنامه و صلح مذاکرات قبال در ما گیريموضع«

 کیان با فصل و حل يگزینه اصل با مطلق مخالفت تاکنون و همواره دیویدکمپ

 برابر در نشینیعقب و آن وجود شناختن رسمیتهب به منجر که بوده صهیونیستی

 گیريموضع یک گیريموضع این .است کرده، اشغال فلسطین در که خاکی و آن

 جهان تمامی اگر حتی نیست، مذاکره و تغییر قابل که است نهایی و دائمی و ثابت

 .بشناسند رسمیت هب را اسرائیل

 عرب نمسئوال از ما مسئولیت و برادري موقعیت از و امر این به توجه با

 را مذاکره درمورد خود دیدگاه و کرده توجه خود هايملت يگزینه به تا خواهیممی

 دشمن با شده امضا هايپیمان و گذشته مذاکرات نتایج به و کرده تعدیل

 روند« نام ناحق به که ظالمانه و وهمی مذاکرات این از و کنند نگاه صهیونیستی

 عنوان به آمریکا نقش به که کسانی .بردارند دست کشد،می یدك دخو با را »صلح

 گرفته قرار فریب مورد تردید بدون اندکرده نگاه مذاکرات این در عادل شریک یک

 منافع و هاآرمان و هاملت دشمنی اینکه ضمن اندشده متحمل را زیادي فشارهاي و
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 پیمانهم کنار در علنی و املک شکل به آنها .اندکرده همراه خود با نیز را آنها

 .اندایستاده اسرائیل استراتژیک

 مراحل تمامی در شده، صلح برقراري توهم دچار که صهیونیستی کیان اما

 از رژیم این .کندنمی تالش آن براي و نیست صلح خواستار که داده نشان مذاکرات

 بهبود را ودخ موقعیت و کرده تحمیل را خود شروط تا کندمی استفاده مذاکرات

 آن شناختن رسمیت هب اینکه ضمن بشکند. را خود با هاملت دشمنی سد و بخشد

 امر به آن شدن تبدیل و جهانی يعرصه به نظام این ورود و طبیعی همزیستی حق

 .دهدمی را واقع

 که داریم انتظار و خواهیممی مسلمانان و اعراب تمامی از ما امر این به توجه با

 و بازگشته بدان و کرده نگاه اصلی آرمان یک عنوان به قدس و طینفلس آرمان به

 آنها .باشند پایبند صهیونیستی اشغالگري از آن آزادسازي به و شده متحد آن براي

 مردم و فلسطین در مقدساتشان قبال در خود انسانی و برادري و دینی واجب به باید

 يادامه و فلسطینی مقاومت از حمایت براي الزم امکانات و کرده عمل آن مظلوم

 مخالفت صهیونیستی دشمن با روابط بهبود طرح هرگونه با و آورده فراهم را آن مسیر

 .کنند

 سرزمین و خاك به فلسطینی آوارگان تمامی بازگشت حق به باید اینکه ضمن

 براي جایگزین هايطرح تمامی با و بوده پایبند شدند اخراج آن از زور به که خود

 ملت يمحاصره برچیدن براي باید .ورزند مخالفت آنها اجباري هجرت یا زینیگوطن

 اهللاحزب ینظام يشاخه از یعکس .15 تصویر
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 هزار یازده از بیش تا کرد تالش و کرده فعالیت غزه نوار يمحاصره جمله از فلسطین

 1 ».شوند آزاد هستند، اسرائیل هايزندان در که ياسیر

 حماس و اسرائیل میان جنگ

 میان در امید این غزه، يمنطقه نشینیهودي هايشهرك از هااسرائیلی خروج از پس

 را خود هايپراکنیموشک نظامی، هايگروه دیگر و حماس شاید که شد ایجاد هااسرائیلی

 غزه يمنطقه اسرائیلی 7700 که 2005 سال از .افتاد اتفاق آن برعکس دقیقاً اما کنند، متوقف

 اسالمی، جهاد جریان همراه به )قسام یندالعز ردانگُ( حماس نظامی يشاخه کردند، ترك را

 طرف از دادند. افزایش اسرائیل سمت به را خود هايپراکنیموشک و تروریستی هايعملیات

 ينتیجه در .داد جواب هاعملیات این به ممکن، شکل رینتسخت به اسرائیل ارتش نیز مقابل

 تحت غزه، فرودگاه جمله از مختلف مراکز و ها،جاده مسکونی، مناطق از بسیاري بارانآتش این

 که ،شد نابود نیز غزه برق نیروگاه بزرگترین همچنین گرفت. قرار اسرائیل ارتش شدید بمباران

  .ندشو روهروب 2005 سال گرم تابستان در برق یعطق با غزه مردم تا شد باعث امر همین

                                                 
 
 
1   http://www.jahannews.com/analysis/80254 

 لبنان اهللاحزب یرسم پرچم .16 تصویر
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 با داشت. دامها همچنان 2006 سال در فلسطین پارلمانی انتخابات تا وضعیت این

 که کردند موافقت حماس نمسئوال نهایت در کند، کسب انتخابات در توانست حماس که یآرائ

 بسآتش این پذیرش به حاضر اسالمی جهاد گروه اما کنند. امضا اسرائیل با را بسیآتش توافق

 هاپراکنیموشک این به شدتبه نیز اسرائیل داد. ادامه اسرائیل خاك به خود حمالت به و نشد

 جاي بر کشته 100 از بیش ،دو این نبرد محصول داد.می پاسخ اسالمی جهاد هايعملیات و

-آتش پیمان که کرد قبول اسالمی جهاد ،2006 سال نوامبر 26 در نهایت در اینکه تا گذاشت.

 ،2008 ژوئن 10 تاریخ تا و بیاورد دوام نتوانست نیز توافق این اما کند، امضا اسرائیل با را بسی

  .داشت ادامه همچنان طرف دو از هاپراکنیموشک

 

 2014 و 2012 ،2008 هايسال از غزه با جنگ يادامه

 زندگی وضعیت شدن تروخیم براي عاملی 2006 سال در اسرائیل توسط غزه تحریم

 وسطت مصر از غذایی مواد قاچاق غزه مردم براي غذایی مواد مینتأ راه تنها شد. منطقه این در

 همچنین و ایران اسالمی جمهوري از را خود هايهزینه نیز حماس .بود زیرزمینی هايتونل

 .کردمی مینتأ ،زیرزمینی هايتونل طریق از دارویی و غذایی مواد واردکنندگان از گرفتن مالیات

 زندگی سخت شرایط بیانگر غزه در مردم زندگی وضعیت از یلملالبین هايسازمان هايگزارش

 تغییر مردم نفع به وضعیت این ترسریع هرچه باید که بودند کرده اعالم آنها .بود منطقه این در

 القسام نیعزالد گردان حماس، ینظام يهشاخ يلوگو .17 تصویر
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 جامعه پذیرآسیب اقشار جمله از افراد از بسیاري ،موجود وضعیت به توجه با که چرا کند،

 ئیلاسرا( طرف دو از نیز ملل سازمان .بیاورند وامد دنتواننمی )ساالنکهن و نمعلوال کودکان،(

 هیچ سفانهمتأ اما .دهند خاتمه وضعیت این به شده که قیمتی هر به تا خواست )حماس و

 .نگرفت صورت غزه نوار در ساکن مردم نفع به اقدامی

 اسرائیل میان ههماشش بسآتش توافق یک مصر پادرمیانی با ،2008 سال ژوئن در

 اسرائیل خاك به خود موشکی التحم حماس تا شد عاملی توافق این .رسید امضا به حماس و

 متوقف تقریباً غزه نوار در را خود هايعملیات اسرائیل ارتش نیز، مقابل طرف از و دهد کاهش را

 مناطق از اسرائیل نوامبر 4 تاریخ در .نداشت هاتحریم برداشتن به تمایلی اسرائیل اما .کرد

 شدند. کشته فلسطینی 6 آن ينتیجه در که کرد پرتاب غزه سمت به بمب چند خود جنوبی

 توافق نقض به را یکدیگر طرفین .شد طرف دو يهادرگیري گیرياوج براي عاملی امر همین

 اتمام با و ماند نتیجهبی اسیران تبادل با ارتباط در مذاکرات همچنین .کردند متهم بسآتش

 یافت یشافزا اسرائیل سمت به غزه خاك از حماس هايپراکنیموشک ه،هماشش توافق مدت

 تاریخ در خرهاألب و کند اعالم مشروع را خود از دفاع نیز اسرائیل تا شد عاملی مهم، همین که

 ابتدا، در .شد آغاز اسرائیل ارتش توسط غزه نوار علیه نظامی عملیات 2008 سال دسامبر 27

 تشار نظامی هايستون آن از پس و کردند بمباران غزه در را مناطقی اسرائیل هايجنگنده

 نظامی آرایش همچون حماس به اسرائیل يحمله نظامی ساختار .شدند غزه خاك وارد اسرائیل

  .بود 2006 سال در لبنان اهللاحزب به اسرائیل ارتش

 کرد،می دفاع اسرائیل عملکرد از نسبی صورتهب جهانی يجامعه ،نبرد این ابتداي در

 کشور این عملکرد از انتقاد به اسرائیل امیانح از بسیاري غزه، خاك در اسرائیل پیشرفت با اما

 رويپیش اندازه از بیش بسیار اسرائیل اما است، مشروع خود از دفاع هرچند :گفتند و پرداختند

 هستند، بسآتش خواهان که کردند اعالم حماس و اسرائیل 2009 يژانویه يمیانه در .کندمی

 اتمام به حالی در جنگ .کرد خارج غزه اكخ از را خود سربازهاي اسرائیل ترتیب همین به

 .بود غیرممکن مناطق از بسیاري در زندگی شرایط و شده نابود غزه مناطق از بسیاري که رسید

 نقض به را یکدیگر طرف دو هر شدند. کشته جنگ این در اسرائیلی 13 و فلسطینی 1400

 یابحقیقت کمیسیون ملل، سازمان در نیز دلیل همین به کردند.می متهم جنگ در بشر حقوق
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 جنوبی آفریقاي از   1گلدستون ریچارد قاضی ریاست به جنگ اصلی مقصر کردن مشخص براي

 براساس و شد رتشمن یسیونکم این تحقیقات ينتیجه ،2009 سال سپتامبر در .شد تشکیل

 ود در نارضایتی ایجاد براي عاملی يرأ این .شدند متهم بشر حقوق نقض به طرف دو هر آن

 پیدا ادامه آن از بعد هايسال تا المللیبین مجامع در طرف دو میان حقوقی نزاع و شد طرف

 .کرد

 نخواهد بر غزه از را خود مرزي فشارهاي و هاتحریم کرد اعالم اسرائیل که آنجا از

 دشوار پیش از بیش غزه مردم براي زندگی شرایط گذشته، جنگ هايویرانی به توجه با و داشت

 زمستان و پاییز در اینکه تا .بود شده سخت شدتهب غزه مردم براي داروي و غذایی ضعیتو شد.

 هايکشته میزان و شد پرتاب اسرائیل سمت به غزه خاك از فراوانی هايراکت ،2012 سال

 جنگی هواپیماهاي ،2012 سال نوامبر 13 تاریخ در کرد. پیدا افزایش کشور دو میان مرزي

 حماس، سران سکونت محل اهداف، این بیشتر که کردند بمباران غزه در را اهدافی اسرائیل

 13 از .بود حماس نظامی تسلیحات همچنین و هاراکت و هاموشک انبارهاي نظامی، هايمحل

 دوم جنگ زمان از ویوآتل در شد. تبدیل جنگی شرایط به مجدداً طرف دو میان شرایط ،نوامبر

 مردم هوایی يحمله خطر و بود شده اعالم جنگی شرایط که بود ربا اولین این سو، این به خلیج

 از بسیاري برخورد جلوي تا شد موفق اما اسرائیل آهنین گنبد کرد.می تهدید را منطقه این

 ،2012 سال نبرد در مهم نکات از یکی .بگیرد را ویوآتل مختلف مناطق به حماس هايموشک

 هم را اسرائیل شمال در نقاطی حتی و ویوآتل توانستمی که بود حماس هايراکت برد افزایش

 دولت نهایت در و گرفت صورت اسرائیل دولت در زیادي هايبحث زمان، همان در .کند تهدید

 ،لیالملبین هايتالش با .کرد خواهد يارخودد غزه خاك به زمینی نیروي ارسال از که کرد اعالم

 طرف دو میان بسیآتش توافق ،مصر وقت مهوريجرئیس   2رسیمُ  محمد هايتالش خصوصهب

                                                 
 
 
1    Richard Goldeston 

2    Mohammed Mursi 
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 در هاپراکنیراکت افزایش با نتیجه در و نیاورد دوام بیشتر ماه چند بسآتش این اما شد، امضا

  .شد آغاز طرف دو میان جنگ مجدداً 2014 يجوال

 دو هايدولت درآمد. صدا به طرف دو هايرادیکال توسط 2014 جنگ آغاز زنگ

 بار تا پیوستند جنگ این به خود بلکه د،بگیرن را هارادیکال جلوي نتوانستند اتنهنه نیز طرف

 .گذارند جاي بر را یینگسن نسبتاً تلفات دیگر

 که چرا شود، سکونت قابل غیر غزه نوار از بیشتري مناطق تا شد عاملی نبرد این

 که کنند بازسازي ار پیشین جنگ از مانده جا به هايویرانه دبودن نتوانسته هنوز غزه مردم

 تنها مردم و شد بنديجیره غزه در برق و آب .کرد ویران نیز را بیشتري مناطق جدید جنگ

 2014 سال جنگ جریان در .داشتند را برق و آب از استفاده امکان روز در ساعت چند براي

 و عمومی هايمکان عمومی، آمد و رفت مسیرهاي جمله از غزه نظامی غیر مناطق از بسیاري

 برد از هرچند حماس هايراکت .شدند بمباران اسرائیل هايجنگنده توسط درمانی حتی

 اسرائیل آهنین گنبد توسط آسمان در هاراکت این از بسیاري اما بود، شده برخوردار بیشتري

 ییهاتونل کردن حفر آن و کرد استفاده هم دیگري يشیوه از حماس جنگ این در .شدند منهدم

 17 تاریخ در تا شد عاملی امر همین بود. اسرائیل خاك به خود نظامی نیروهاي ارسال براي

-تونل کردن منهدم منظور به را خود زمینی ارتش بگیرد تصمیم اسرائیل دولت 2014 يجوال

 مناطق به حماس هايموشک و هاراکت نگهداري هايمکان نابودي همچنین و حماس هاي

 ارتش زمینی نیروهاي ارسال براي دولت تصمیم از هاائیلیاسر از درصد 90 .کند ارسال جنگی

 به توجه با کردند. حمایت حماس هايراکت نگهداري هايمحل و هاتونل کردن منهدم براي

 هاراکت نگهداري انبارهاي از بسیاري و مدمنه را هاتونل از بسیاري توانست اسرائیل ارتش اینکه

 راست هايجریان از برخی اما .دببر بین از را انبارها و هاونلت کل که نتوانست اما کند، نابود را

 .کردند برگزار دولت به اعتراض در هم تجمعاتی حتی و خواندند ضعیف را دولت اقدامات ،افراطی

 ارتش توسط غزه اشغال حتی و شدیدتر، دربرخو خواهان راستگرا هايجریان هم دولت خود در

 .بودند اسرائیل

 بسآتش موضوع با ارتباط در دستگی چند نیز هاحماسی میان رد مقابل طرف از

 درگیري جنگ این طی در .دنندار بسآتش به تمایلی که بود آن بیانگر خود که داشت وجود
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 باید و باالست جنگ تلفات که گفتندمی برخی آمد. وجود به حماس اعضاي میان داخلی

 کوچک دولت یک به که شده عاملی حماس فعلی هايسیاست همچنین پذیرفت، را بسآتش

 دنیا به غزه رسمی دولت عنوان به را حماس و داد تغییر را رویه این باید ،شود تبدیل ويمنز و

 داده وعده گیري،قدرت ابتداي از حماس :گفتندمی حماس در نیز دیگري يهعد .کرد معرفی

 این اما بخشید، خواهد بهبود مردم براي را زندگی وضعیت و کندمی مبارزه دولتی فساد با بود

 از ،دیگر هايجریان که شد خواهد عاملی نیز حماس توسط جنگ پایان است. نشده محقق امر

 عملکرد از شدتهب مردم همچنین .شوند مشغول اسرائیل با جنگ به »اسالمی جهاد« جمله

 وضعیت ودبهب براي تالش عدم همچنین و فساد با مبارزه موضوع با ارتباط در حماس ضعیف

 همین با جنگ يادامه پس د،نبرگردان روي حماس از بسا چه و شد خواهند ناراضی مردم معاش

 که داشتند نظر اشتراك موضوع این در طرف دو هر البته .باشد حماس نفع به تواندمی روند

 از سپ و کند بهتر غزه مردم براي را دارویی و غذایی شرایط تواندمی غزه علیه هاتحریم پایان

 .گرفت سر از را هاویرانه بازسازي روند توانمی آن

 

 تکراري بحث این دوباره و بودند مقصر تعیین خواهان طرف دو هر صلح، مذاکرات در

 .بود جدید بسآتش افتادن خیرتأ به براي عاملی بسآتش توافق نقض به یکدیگر کردن متهم

 با هاحماسی که گفتمی و کردمی پراکنیموشک به محکوم را حماس اسرائیل

 اند،کرده نقض را 2012 دسامبر 13 بسآتش توافق اسرائیل خاك به پراکنیموشک ازسرگیري

 فلسطینی یک که اندبوده اسرائیلی سربازهاي این که کردندمی ادعا هاحماسی مقابل طرف از اما

 نقض عامل امر همین و اندکشته ،دانستهمی ترویستی یاتلمع به متهم را وي اسرائیل که را

 زندانی 600 که بود کرده قبول اسرائیل پیشین توافق در همچنین .است شده بسآتش

 تجمع در اسرائیلی سربازهاي و است نکرده عمل خود يوعده این به اما کند آزاد را فلسطینی

 يهاتروریست که بودند مدعی هم هااسرائیلی .اندکشته را فلسطینی جوان 2 نیز نکبت روز

 نیز اسرائیل که گفتندمی هاحماسی مقابل طرف از اند.کشته را اسرائیلی نوجوان یک حماس

 است. کشته را فلسطینی جوان 5 جواب در

 

 



 241    غزه با جنگ يادامه ______________________ 

 

 

-می که کردیم اعالم 2014 ژوئن ماه در ما هرچند« :گفتندمی همچنین هاحماسی

 اسرائیل اما اند،کرده تقبالاس نآ از نیز آمریکا و اروپا و دهیم تشکیل ملی وحدت دولت خواهیم

 استقبال امر این از اند،داشته حضور دولت این در نیز حماس از نمایندگانی که دلیل این به تنها

 عاملی غزه، در ملی وحدت دولت تشکیل که کردندمی بینیپیش هااسرائیلی ».است نکرده

 رويپیش به امر این و کند کسب المللیبین يجامعه در دیگري وجه حماس تا شد خواهد

 .انجامد اسرائیل بر بیشتر فشار و حماس هايتروریست

 

 آنکه از پس اسرائیل ارتش زمینی نیروهاي 2014 آگوست ابتداي در نهایت در

 طرف دو هوایی حمالت اما زدند، نشینیعقب به دست کردند، تخریب را هاتونل از بسیاري

 و حماس میان صلحی توافق 2014 آگوست 62 تاریخ در خرهألاب تا داشت ادامه همچنان

 یکدیگر به دادن نشان دندان و چنگ همچنان اما .شد متوقف جنگ و رسید امضا به اسرائیل

 .داشت سیاسی کاربرد چیزي هر از بیش هادندان و چنگ این گفت توانمی که داشت، ادامه

 مشکالت که شد متوجه تیراح به توانمی جنگ، شروع براي طرف دو دالیل به توجه با که چرا

 خود سمت به عمومی افکار بجل براي طرف دو گویا اما کرد، حل گفتگو با شدمی را آمدهپیش

 و جنگی تبلیغات با هم و کنند سرکوب را داخلی نمخالفا هم تا پرداختند نظامی کنش به

  .کنند بجل خود سمت به را جامعه توجه خود هايرشادت

 

 بسیار اسرائیل ،2014 سال جنگ در که داد نشان المللیبین هايسازمان هايبررسی

 اما بوده محفوظ اسرائیل براي دفاع حق که هرچند است. کرده برخورد شدید حد از بیش

 کودکان از نیز حماس طرف آن از .است بوده حماس حمالت از شدیدتر بسیار اسرائیل هايجواب
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 تلفات شمار رفتن باال با شکل بدین تا ستا کرده استفاده سنگر عنوان به هاغیرنظامی و

 .دهد نشان جهانی يجامعه به اسرائیل از منفی ايچهره هاغیرنظامی

 هاحماسی که دهدمی نشان شده، گرفته وبیتوی در یویدئوی از که فوق عکس

 خمپاره پرتاب محل اسرائیل رادارهاي که چرا گذارند،می اندازهاارهپخم نزدیکی در را کودکان

 که کودکانی وجود دهند.می قرار حمله مورد را منطقه همان و کنندمی مشخص را موشک و

 اسرائیل کشیكکود تبلیغ براي هاحماسی به تواندمی شوند،می کشته اسرائیلی هايبمب توسط

 .باشد خوبی کمک

 جهادگران چگونه دهدمی نشان که دارد وجود نیز دیگري فراوان هايعکس و هافیلم

 .کنندمی استفاده سنگر عنوان به کودکان از ماسح

 

 کشته فلسطینی هفتصد و اسرائیلی هفت ،2006 سال در حماس و اسرائیل جنگ در

 کشته فلسطینی 1400 الی 1200 حدود و اسرائیلی سیزده 2009 و 2008 نبرد در .شدند

 نهایت در و ندشد کشته فلسطینی 120 الی 60 حدود و اسرائیلی چهار 2012 نبرد در .شدند

-می احتمال که شدند کشته فلسطینی 2100 الی 1800 و اسرائیلی 70 حدود 2014 ردبن در

 .دهند تشکیل هاغیرنظامی را قربانیان از نیمی الی سوم یک بین رود
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 بشناسیم را اسالمی جهاد گروه

 توسط 1970 يدهه اواخر در فلسطین اسالمی جهاد

 و عوده عبدالعزیز ،شقاقی فتحی( مصر در فلسطینی دانشجوي سه

 .شد تشکیل مصر اسالمی جهاد از بخشی عنوان به )،موسی بشیر

 به که ایران اسالمی انقالب از اما بودند، یسنُّ اینکه وجود با آنها

 اسالمی جهاد هايفعالیت .ندگرفت زیادي ثیرتأ بود، شده منجر دینی حکومت یک برپایی

 مصر اسالمی جهاد و شد پیگیري مصر اسالمی جهاد از تقلمس طور به مدتی از پس فلسطین

 .داد شکل را »الجھاد ةقاعد« نام به سازمانی القاعده با اتحاد در 2000 ژوئن در

 هر .دارد حماس با را نزدیکی بیشترین اسالمی جهاد ،فلسطینی هايگروه میان در

 هدف با و نشناخته رسمیت به را اسرائیل موجودیت نیز دو هر و هستند، گرااسالم هاآن يدو

 دو هر .اندرسانده انجام به اسرائیل علیه را مشترکی نظامی هايعملیات .جنگندمی آن نابودي

 مالی يگسترده حمایت مورد دو هر و گرفتند شکل مصر در المسلمین اخوان جنبش جریان در

 دولت در انتخاباتی هیچ در تاکنون حماس برخالف هاآن اما .دارند قرار ایران سیاسی و

 .ندارند چندانی اجتماعی و سیاسی هايفعالیت و اندنکرده شرکت فلسطین خودگردان

 کردن ناکام براي و است اسلو هاينامهموافقت سرسخت مخالف اسالمی جهاد

 ترتیب به آویوتل و نتانیا در 1995 مارس و ژانویه در انتحاري عملیات دو در ،صلح مذاکرات

 .کشت را نفر 13 و 19

 

 :قصیاأل انتفاضه آغاز از پس اسالمی جهاد هايعملیات مهمترین از

 

 .انجامید نفر 17 شدن کشته به که 2002 ژوئن در اسرائیلی اتوبوس یک به حمله .١

 نوامبر در هبرون در اسرائیلی نظامیان و نشینانشهرك به غافلگیرانه يحمله .٢

 .کشت را نفر 14 که 2002
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 آبادي در اسرائیلی يساله 7 کودك یک کردن زخمی و ساله 13 نوجوان یک قتل .٣

 .میالدي 2009 آوریل 2 تاریخ در تبر يوسیلهبه ،عین بت نشینیهودي

 اسرائیل جنوب سوي به را وسیعی راکتی حمالت اسالمی جهاد 2012 مارس در .٤

 که کرد شلیک اسرائیل سوي به راکت 120 از بیش روز چند طی و داد سازمان

 .گذاشت جا به زخمی یک فقط تهالب

 از راکت فروند دو يوسیله به که کرد اعالم اسرائیل ارتش 2019 مارس در .٥

 و شده حمله کشور این خاك به مارس 13 پنجشنبه شامگاه غزه يباریکه

 است. بوده راکتی حمالت این عامل فلسطین اسالمی جهاد سازمان

 

 اسرائیل در راست به گردش

 چند در داشتن دست دلیل به 2008 يژوئیه در ،   1اولمرت ایهود وزیرنخست

 اسرائیل در 2009 سال يفوریه در دلیل همین به و شد استعفا به مجبور مالی، فساد يپرونده

 این تبلیغاتی يدوره غزه، جنگ با انتخابات شدن همزمان دلیل به البته شد. برگزار انتخاباتی

 راستگرا احزاب که چرا بود، انگیزشگفت بسیار فوریه انتخابات ينتیجه .بود کوتاه بسیار انتخابات

 .بزنند کنار کردندمی کسب را خوبی آراي همواره سابقاً که را اسرائیل چپ هايجریان توانستند

 کادیما حزب که هرچند .داشت همراه به را چپ هايجریان شکست واقع در انتخابات این

 دولت نتوانست اما شود، اسرائیل کشور پارلمان وارد اول حزب نعنوا به انتخابات این در توانست

 هايارتدوکس اولترا چون احزابی با که لیکود حزب توسط دولت دلیل همین به دهد. تشکیل

                                                 
 
 
1    Ehud Olmert 



 245    اسرائیل در راست به گردش ______________________ 

 

 بود، کرده تالفائ نیستیوشو و ناسیونالیستی ترکوچک احزاب همچنین و کار حزب ،یهودي

 مدت ظرف هاارتدوکس اولترا دولت، این در فراوان هايسلیقه اختالف دلیل به اما .شد تشکیل

 و نبود برقرار آرامش اسرائیل در 0112 سال تابستان همچنین .شدند خارج تالفائ از کوتاهی

 يژانویه در نهایت در تا شد برگزار اقتصادي و سیاسی شرایط علیه فراوانی اعتراضی تجمعات

 .شود برگزار اسرائیل در جدید انتخابات یک 2013 سال

 عنوان به توانست کرسی 28 کسب با کادیما حزب که 2009 سال انتخابات برخالف

 پارلمان وارد کرسی دو با تنها حزب این 2013 سال انتخابات در بشود، پارلمان وارد اول حزب

 برخالف اما .آمد حساب به سال این انتخابات يبازنده سیاسی جریان تریناصلی واقع در و شد

 را خوبی نسبتاً آراي توانستند انتخابات این در اسرائیل يمیانه چپ حزب و کار بحز کادیما،

 جدید دولت .شد جدید دولت تشکیل مسئول نتانیاهو بنیامن مجدداً نهایت در اما کنند، کسب

 بود آن دولت دو این تفاوت تنها گفت توانمی و نداشت اشقبلی دولت با زیادي اختالف وي

 بیشتر نتوانست نیز دولت این .نداشتند حضور یهودي هايارتدوکس اولترا جدید دولت در که

 بلکه صلح، مذاکرات و غزه جنگ نه دولت این پاشیدن هم از دلیل البته بیاورد. دوام سال یک از

 در را خود وزیران از بسیاري نتانیاهو بنیامین که زمانی .بود دولت در وانفرا يسلیقه اختالف

 براي البته .داد را جدید انتخابات برگزاري درخواست کرد، اخراج کابینه از 4201 سال دسامبر

 گرفتن براي نصاب حد آن موجب به که شد وضع هم جدیدي قانون جدید، انتخابات برگزاري

 لیکود، حزب مجدد پیروزي با نهایت در .یافت افزایش %5/3 به آرا %2 از پارلمان در کرسی هر

 هايدولت تمامی از گراترراست مراتببه دولتی و شد دولت تشکیل مسئول مجدداً نتانیاهو

 .داد تشکیل پیشین

 از پیش که شد تصویب قوانینی ،اسرائیل در راست هايجریان گرفتن قدرت زمان از

 :آنکه جمله از کرد،نمی هم را فکرش کسهیچ شاید آن

 بیان آزادي بر نظارت و هارسانه قدرت کردن محدود خواهان 2009 سال در دولت

 .شد هارسانه
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 مناطق در اسرائیل تولیدي محصوالت بایکوت قانون از دفاع ممنوعیت 2011 سال در

 هااسرائیلی يهمه اسرائیل کشور استقالل روز در که شد مطرح همچنین و شد تصویب اشغالی

 .اسرائیلی اعراب حتی بگیرند، جشن را آن باید

 نیمی از بیش که هایی NGO که شد تصویب بحث هاسال از بعد 2016 سال در

 ينکته باشند. داشته بیشتري مالی شفافیت باید کنند،می دریافت خارج از را خود يبودجه از

 اما داشتند،می مالی شفافیت باید ها NGO هم آن از پیش که است آن قانون این توجهِقابل

 بشري حقوق هاي NGO هايعالیتف کردن محدود براي بود تالشی واقع در قانون این تصویب

 .آنها عملکرد بر بیشتر کنترل اعمال و

 جنبش در که خارجی هر آن موجب به که شد تصویب قانونی نیز 2017 سال در

 را اسرائیل به سفر حق ،است کرده حمایت آن از یا و کرده شرکت اسرائیلی کاالهاي تحریم

 .ندارد

 

 اسرائیل در دیدج عصر آغاز و نتانیاهو زمامداري پایان

 ،آمریکا وقت جمهوريرئیس ،ترامپ دونالد همراه به نتانیاهو هرچند ،2018 سال در

 هرچه آنها نشد. کار این انجام به موفق اما کند، جلب خود به را جامعه توجه تا کرد تالش خیلی

 رايب نتانیاهو يوعده و اسرائیل خاك به جوالن هايبلندي کردن ضمیمه با تا کردند تالش

 در ندنتوانست هم باز ،اسرائیل خاك به باختري يکرانه در اشغالی هايسرزمین کردن ضمیمه

 هم دیگر احزاب و دنکن کسب خود حزب نفع به را اکثریت يرأ 2018 دسامبر ماه انتخابات

 انتخابات مجدداً 2019 سال سپتامبر در دلیل همین به نداشتند. لیکود حزب با تالفائ به تمایلی

 مجموع از کرسی 33 توانست سفید-آبی تالفائ بار این که شد برگزار اسرائیل کشور رلمانیپا

 کرسی 31 کسب به موفق تنها نتانیاهو رهبري به لیکود حزب و بیاورد دست به را کرسی 120

 از کند، پیدا تعلق جریان یک به کرسی 61 حداقل باید کابینه تشکیل براي که آنجا از شد.

 پارلمان احزاب دیگر با که شد داده نتانیاهو به تفرص این 2019 اکتبر 20 تا تخاباتان روز فرداي

 عاملی کرسی 61 کسب در موفقیت عدم اما دهد، تشکیل را خود دولت بتواند تا کند مذاکره
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 نتانیاهو رقیب اختیار در تفرص این 2019 اکتبر 20 تاریخ از و برود دست از تفرص این تا شد

 کرسی 61 نصاب حد دیگر احزاب با تالفائ با تا کند تالش باید گانتس بنی حاال و شد، گذاشته

 اما برسد. پایان به نتانیاهو وزیرينخست دوران سال 10 از بعد شکل بدین تا بیاورد دست به را

 فراوان هايبحث از پس دلیل همین به دهد، تشکیل را ائتالفی که نشد موفق هم گانتس بنی

 کردند منتشر هارسانه 2019 دسامبر 10 روز در خرهاألب

 هم با ،گانتس بنی و نتانیاهو بنیامین یعنی رقیب، دو که

 در کنند. برگزار را انتخاباتی مجدداً که رسیدند توافق به

 مجدداً  2020 مارس دوم روز در که شد اعالم نهایت

 شد. خواهد برگزار اسرائیل در انتخاباتی

 فرداي فرانسه، لیرالیتسون چپگراي يروزنامه

 :نوشت اخیر، پارلمانی انتخابات در نتانیاهو شکست روز

 1 »بی؟بی باي،باي«

 

 لیکود حزب )،2020 مارس 6( 1398 اسفند 15 پنجشنبه روز در شده اعالم آمار براساس

 طرح از آمریکا وقت جمهوريرئیس ترامپ، دونالد با و داد انجام که تبلیغاتی تمامی وجود با

 به توجه با کند. کسب کرسی 36  از بیش که نشد موفق اما کرد، رونمایی   2قرن يمعامله

 2020 مارس 2 انتخابات در کرسی 22 کسب به موفق تنها لیکود حزب به نزدیک احزاب اینکه

 مجموع زیرا دارد، احتیاج دیگر کرسی 3  به  دولت تشکیل براي هنوز نتانیاهو بنابراین شدند،

                                                 
 
 

  .خوانندمی »بیبی« را وي نتانیاهو بنیامین هواداران    1

 حضور با مراسمی در و تهیه ترامپ دولت توسط که اسرائیل و فلسطین صلح میان صلح براي است طرحی قرن يمعامله    2

 و کردند مخالفت آن با اروپایی کشورهاي و عرب ياتحادیه و طینفلس موقت دولت جمله از بسیاري، که شد برداريپرده نتانیاهو

 اسرائیل در رو پیش انتخابات در ترامپ و نتانیاهو براي انتخاباتی تبلیغاتی طرح تنها را آن اسرائیل در نتانیاهو مخالفان از بسیاري

  .خواندند آمریکا و

  کرد: مراجعه پدیایکیو به توانمی قرن يمعامله طرح از بیشتر اطالعات کسب براي

https://fa.wikipedia.org/wiki/قرن_معامله 
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 رسیده کرسی 58 به تنها ،حزب این به نزدیک احزاب و لیکود براي مدهآ دست به هايکرسی

 است.

 و شد مارس 2 انتخابات در کرسی 33 کسب به موفق سفید-آبی حزب مقابل، طرف از

 15 کسب به موفق اسرائیل انتخابات در خود مشارکت تاریخ در باراولین براي عربی ائتالف

 است. شده کرسی

 تشکیل مأمور وي که کرد اعالم انتخابات، نتایج اعالم از پس اهونتانی بنیامین حالی در

 یکشنبه روز اسرائیل جمهوريرئیس اما نیست، جمهوررئیس اعالم به نیازي دیگر و است دولت

 تشکیل يوظیفه دارد قصد دوشنبه روز که کرد اعالم ،1398 اسفند 26 با برابر 2020 مارس 16

-رئیس طرف از تصمیم این که البته بگذارد. سفید-آبی حزب زا گانتس بنی يعهده به را دولت

 رهبري به »ما يخانه اسرائیل« افراطی راست حزب که شد اتخاذ زمانی اسرائیل وقت جمهوري

 کردند. حمایت گانتس آقاي وزیرينخست از عرب احزاب مشترك فهرست و لیبرمن آویگدور

 یا و گانتس بنی اگر و نرسیده پایان به لاسرائی در دولت تشکیل بحران گویا حساب این با

 باشد الزم اسرائیل مردم شاید نشوند دولت تشکیل به موفق لیکود حزب از )نتانیاهو( او رقیب

 بروند. رأي صندوق پاي به سال یک از کمتر در چهارم بار براي که

 

 

 



 

 

 

 

  



 

 

 اسرائیل اقتصادي و سیاسی ساختار :سوم فصل

 )اسرائیل احزاب(
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 اسرائیل سیاسی ساختار

 و دوستان از بسیاري با اسرائیل کشور با ارتباط در همواره که مختلفی هايبحث

 و اقتصادي وضعیت از درستی تصویر هیچ متأسفانه که کرد ثابت من به داشتم، شاگردانم

 در دلیل همین به .ندارد وجود خاورمیانه مردم گوناگون اقشار میان در اسرائیل کشور سیاسی

 اسرائیل کشور سیاسی و اقتصادي شرایط با خود مخاطب کردن آشنا براي کتاب از لفص این

 ارائه را است جریان در اسرائیل سیاسی و اقتصادي يجامعه در آنچه از تصویري تا دارم تالش

 .دهم

 

 اقتصادي يزمینه در یکی بزرگ تحول دو امروز، به تا اسرائیل کشور سیستأ زمان از

 زمانی گردد؛بازمی 1977 سال به تحول اولین .است گرفته صورت سیاسی يزمینه در یکی و

 اسرائیل کشور اقتصادي نظام در دوم تحول .شد حاکم اسرائیل کشور در دموکراسی نظام که

 سمت به کشاورزي محصوالت صادرات سیاست از 1990 يدهه میانی هايسال در که بود

 .کرد تغییر ،کامپیوتري قطعات يزمینه در صوصخهب ،صنعتی آالتماشین و ابزار يارائه

 هايانجمن ستد در اسرائیل يمنطقه در قدرت اسرائیل، دولت تشکیل از پیش تا

 و نظامی هايگروه توسط کشور کنترل و بود، ونیستییهص گرايملی هايانجمن و اجتماعی

 و شد حاکم مرکزگرا سیاست یک اسرائیل، دولت تشکیل زمان از اما شد،می انجام نظامیشبه

 مهم صنایع از %90 مثال براي .گرفت اختیار در کامل صورتهب را قدرت تمامی مرکزي دولت

 شد،می کنترل دولت دست به پرورش و آموزش و اقتصادي ساختمان همچنین و کشور

 یهودي المللیبین هايانجمن و غربی آلمان دولت توسط شده پرداخت هايهزینه تمام همچنین

 .شدمی کنترل دولت توسط نیز اسرائیل از رجخا

 اقتصاد و ارتش سیاست، ایدئولوژي، که ستا معنی این به مرکزي حکومت قدرت

 در قدرت تمامی باید که بود باور این بر نگوریو بن .باشد مرکزي دولت کامل نظارت تحت باید

 او .آمد وجود به ئیلاسرا کشور در انقالبی تحول چنین نیز دلیل همین به باشد، دولت دست

 حکومت .است دولت قدرت تشکیل براي امر مهمترین اییمرکزگر« که بود کرده اعالم بارها
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 کردن کم با که چرا کند. پیدا اعتماد حکومت قدرت به جامعه تا باشد ارزش و نماد داراي باید

 قدرت که است مهم و شد، خواهد کمرنگ جامعه در دولت نقش اهمیت حاکمیت، قدرت

 ».شود شناخته رسمیت به همه توسط مرکزي حکومت

 بن .است کرده عمل موفق امر این در دولت که داشت اعالم بعد چندي وي البته

-تازه یهودي کشور به اخالقی نظر از را اسرائیل يجامعه که بود آن خواهان همچنین نگوریو

 گرفت کار به را موجود رابزا تمامی اسرائیل وقت حکومت دلیل همین به کند. بندپاي سیستأ

 .بقبوالند جامعه مردم به را خود استگاهخ تا

 کرد. استفاده موجود ابزار تمامی از طرح این کردن عملی براي اسرائیل دولت

 نقش زمینه این در کارگري هاياتحادیه همچنین و مختلف، هايانجمن احزاب، بخصوص

 چرا .قرارداد اول يرده در توانمی را ارتش و آموزشی نظام جایگاه البته کردند. ایفا را یبسزای

 این البته بود. اجباري یهودي نمهاجرا تمامی براي اسرائیل ارتش در حضور زمان، آن در که

-سیاسی هاياستگاهخ به آنها جذب براي بلکه ،اسرائیل مرزهاي از دفاع براي فقط نه اجبار

 .بود نیز دولت اجتماعی

 دیگر کشورهاي در ترپیش که یهودي نمهاجرا اکثراً را اسرائیل در ساکن یهودیان

 سمت به بازماندگان از بسیاري هولوکاست از پس خصوصهب دادند.می تشکیل کردند،می زندگی

 دیگر کشورهاي در اقلیت یک عنوان به افراد این هاسال براي و کردندمی مهاجرت اسرائیل

 تغییر وضعیت حاال که بقبوالند آنها به تا کردمی تالش دولت دلیل همین به بودند، کرده زندگی

 فرهنگ با توانیدمی بعد به این از و هستید اسرائیل یهودي کشور شهروند یهودیان، شما و کرده

 .کنید زندگی یهودي کشور در یهودي

 به نداشتند، مرکزي حکومت هاياستگاهخ پذیرش به تمایل که آنهایی يهمه اما

 يآزادانه بیان حق زمان آن در جامعه از بخش این واقع در شدند.می گذاشته کنار جامعه از نوعی

 .نداشتند را خود هاياستگاهخ
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 نبود، دموکرات لیبرال حکومت داراي اسرائیل کشور سیسْتأ بدو در که گفت توانمی

 نظام در که چرا .خواند توانمی   1»ساختارساز« را 1948 در اسرائیل حکومتی ساختار بلکه

 سیستأ بدو در اما است. محفوظ هااقلیت حقوق و بیان آزادي حق دموکرات، لیبرال سیاسی

 یک در همچنین .بود نشده گرفته نظر در هااقلیت و نمخالفا براي حق این اسرائیل کشور

 سیستأ بدو در اما دارند. را مختلف تفکرات به گرایش حق جامعه افراد دموکرات لیبرال يجامعه

 دولت نظر مد که گونهآن ،هافرهنگ و تفکرات کردن یکدست براي هاتالش سرائیلا کشور در

 .بود انجام حال در بود، مرکزي

 بنا دموکراتیک نظامی براساس را خود هايپایه اسرائیل کشور که هرچند پس

 رنظ اظهار حق افرادي تنها و نبود دموکراتیک اسرائیل کشور سیاسی نظام عمالً اما بود، گذاشته

 .بودند نزدیک حکومت هاياستگاهخ به فکري نظر از که داشتند

 به کامالً بیان آزادي حق سیس،تأتازه اسرائیل در که کرد اشاره نیز نکته این به باید

 داده هاییانجمن به تنها نیز مختلف هايانجمن تشکیل ياجازه و شدنمی شناخته رسمیت

 .کنند فعالیت دولت فرهنگی هايبرنامه بردپیش راستاي در خواستندمی که شدمی

 مهاجرپذیر کشوري اسرائیل، کشور که کرد اشاره امر این به باید موارد این به توجه با

 نیمهاجرا و روسیه اتیوپی، اروپایی، یهودي نمهاجرا را آن ناساکن از توجهیقابل بخش و است

 تصویب 1950 يجوال 5 تاریخ رد که قانونی به توجه با و دهندمی تشکیل شرقی کشورهاي از

 شهروندي تواندمی کنند، ثابت را خود یهودي هویت بتوانند که جهان یهودیان تمامی شده،

 کشور، یک سیستأ ابتداي در فرهنگی تنوع این به توجه با شاید کنند. دریافت را اسرائیل کشور

 .باشد فهم قابل نگوریو بن مرکزگرایی طرح

 بیان آزادي حق اسرائیل در میالدي، 40 يدهه انتهایی ايهسال برخالف اما امروزه

 تا دشومی شناخته رسمیت به همه براي حق این و است آزاد مختلف هايانجمن تشکیل و

 .کرد خواهم اشاره امر این به فصل همین بعدي هايبخش در .کنند بیان را خود نظرات

                                                 
 
 
1    Prozedurale 
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 که چرا بود، اسرائیل براي متفاوت کامالً انتخاباتی 1977 يژوئیه 21 انتخابات

 این انتخابات در بود، هاانتخابات پیروز اسرائیل کار حزب همواره که قبلی هايانتخابات برخالف

 .بیاورد دست به را اکثریت توانست بگین میمناخ رهبري به لیکود حزب سال

 سیاسی يعرصه در بزرگ تحولی عنوان به توانمی را لیکود حزب گرفتن قدرت

 پایان به خرهاألب جانشینانش و نگوریو بن نام به کاریزمایی دومینوي که چرا .کرد تلقی لاسرائی

  .شد آغاز اسرائیل کشور سیاست در جدیدي فصل و رسید

 از جامعه سازيیکسان موضوع ،1977 از پیش دوران در هاچالش بزرگترین از یکی

 افراد هایش،سسهمؤ کمک با استخومی دولت واقع در که بود فرهنگی و آموزشی سیاسی، نظر

 به خود آموزشی هايسیاست با تا داشت تالش و بسازد نو از کالً را اسرائیل جامعه به واردتازه

 به و کنند فراموش را دارند خود با پیشین يجامعه از هرآنچه باید افراد این که بقبوالند آنها

 بسیاري تا بود شده عاملی امر همین بود.می اسرائیل حکومت نظر مد که شوند تبدیل افرادي

 کار روي با اما .ندشو رانده جامعه يحاشیه به و شده منزوي اسرائیل يجامعه به واردهاتازه از

 یک از و شد سیاسی و اجتماعی تحوالت درگیر شدتهب اسرائیل يجامعه لیکود، حزب آمدن

 و جامعه در زیادي اصالحات و شتبردا گام باز يجامعه یک سمت به پادگانی يبسته يجامعه

 .گرفت صورت اسرائیل کشور پارلمانی و سیاسی نظام

 

 اسرائیل کشور اساسی قانون

 ملل، سازمان امنیت شوراي يجلسه در 1947 سال نوامبر 29 تاریخ در آنکه از پس

 براي یکی( کشور دو به فلسطین سرزمین که شد تصویب سازمان این 181 يقطعنامه براساس

 ترسریع هرچه تا خواست طرف دو از ملل سازمان ،شود تقسیم )اعراب براي دیگري و هودیانی

 و تهیه باشد، استوار بشر حقوق و دموکراسی اصول يپایه بر که را خود کشور اساسی قانون

 .کنند ارائه

 آن، براساس که شد منتشر اسرائیل کشور استقالل يبیانیه ،1948 می 14 درتاریخ

 تمامی براي کشوري اسرائیل بیانیه، این مفاد دیگر در .شد مشخص اسرائیل جدید کشور نام
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 آزادي رفاه، در باید کشور این نساکنا تمامی که شد ذکر همچنین شد. خوانده جهان یهودیان

 نژاد، از فارغ جامعه اقشار تمامی براي برابري که شد اعالم بیانیه این در .کنند زندگی برابري و

 قوم پیامبران که ورطآن اسرائیل کشور در باید و است ضروري امري آنها ستجنی مذهب،

 آزادي تفکر، آزادي و اندیشه آزادي همچنین .شود یاجرای مهم این ،اندفرموده اسرائیلبنی

 قانون در شده ذکر موارد تمامی و شود تضمین کشور این در باید هافرهنگ آزادي و آموزش

 .باشد بشر حقوق جهانی منشور مفاد تحقق راستاي در دبای اسرائیل کشور اساسی

 قانون ،1948 اکتبر 1 تاریخ تا که ندکرد اعالم ونیهص جنبش منتخب نمایندگان

 ممکن امر این مختلف دالیل به بنا اما .کرد خواهند منتشر و تکمیل را اسرائیل کشور اساسی

 کشورهاي میان جنگ اولین آن، یلدال از یکی .شود نوشته اساسی قانون مقرر موعد در تا نشد

  1نکوه وئل دکتر توسط 1948 يجوال 8 تاریخ در نویسیپیش هرچند بود. اسرائیل با عربی

 در ابتدا اساسی قانون نوشتن براي منتخب افراد .شد بررسی سطحی صورتبه تنها اما شد، ارائه

 قانون ،انتخاب از بعد زرو دو سسانمؤ مجلس اعضاي .شدند انتخاب 1949 يژانویه 25 تاریخ

 چه به حکومت سیاسی ساختار شد مشخص آن براساس که دادند ارائه و نوشتند را گذار دوران

 موارد این اما .بود خواهند قدرت از اياندازه چه داراي قوا کدام همچنین و باشد باید شکلی

 به مجلس نای نام آن از پس و باشد اساسی قانون سسانمؤ مجلس اصلی هدف توانستنمی

 .است کنست نیز اسرائیل کشور پارلمان نام .کرد پیدا تغییر   2کنست

 بن پیشنهاد با و نشد تشکیل اساسی قانون نوشتن براي اکثریت اول، مجلس در

 صورت ايمرحله صورتهب اساسی قانون تکمیل که شد آن بر تصمیم جمعی موافقت و نگوریو

 قانون متن نگارش براي ايعجله که داشت اشاره عموضو این بر همچنین نگوریو بن بگیرد.

 ایجاد یهودیان براي مختلفی سساتمؤ انگلستان قیمومیت زمان در که چرا ندارد، وجود اساسی

 نوشته اسرائیل کشور استقالل از پیش دوران در مدنی قوانین اعظم بخش همچنین و بود شده

                                                 
 
 
1    DR.Leo Kohn 

2    Kennset 
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 کشوري اسرائیل که مهم این بر اشاره با ینهمچن وي .هستند استفاده قابل آنها و است بوده شده

 زندگی اسرائیل در کمی بسیار جمعیت تنها حاضر حال در اما است جهان یهودیان تمامی براي

 بسیار کشور این يآینده نساکنا تمامی براي اساسی قانون نوشتن که داشت اظهار کنند،می

 مشخص مجلس همان در اما .بیایند کشور این به بیشتري یهودیان تا کرد صبر باید و است زود

 .شود خوانده )Law Basic( مبنا قانون ايماده هر که شد

 )کنست همان یا( پارلمان که بود آن اسرائیل، در قوا تفکیک اصل هاياهمیت از یکی

 .گرفت برعهده را اساسی قانون نوشتن يوظیفه هم و بود گذارقانون مجلس هم

 يرأ داشتند، را اکثریت که حزبش اعضاي و نگوریو بن دیوید اول، مجلس همان در

 این پارلمان دارد، را قانون یک رد یا و تعیین حق اسرائیل در که ايقوه تنها که دادند برآن

 تعلیق یا و تعیین را قانونی که ندارد را حق این و تواندنمی دیگري يقوه هیچ و است کشور

 .بگیرد قرار نفوذ یا و فشار تحت دیگر قواي طتوس نباید و تواندنمی نیز پارلمان و کند

 دارد. وجود سکوالرها و مذهبی احزاب میان زیادي هايبحث کماکان اسرائیل در اما

 خدا توسط قبل سال هزاران اسرائیل کشور قوانین و اساسی قانون که گویندمی مذهبی احزاب

 خدا فرمان گذاشتن کنار قعوا در جدید قانونی نوشتن و است شده نوشته تلمود و تورات در

 مدرن حقوقی موازین به توجه با جدید قانونی نگارش خواهان سکوالر احزاب اما بود، خواهد

 اسرائیل پارلمان در را قانون تصویب امر که هست و بوده دالیلی از یکی هم امر این هستند،

 .کندمی دشوار

 

 اسرائیل استقالل ياعالمیه متن

 سرزمین همین در و خاست پا به یهود ملت که بود اسرائیل سرزمین در«

 سیادت از و گرفت شکل ملت این سیاسی و مذهبی ماهیت و معنوي يچهره که بود

 یهودیان که بود اسرائیل سرزمین خاك در .دش برخوردار ملی حاکمیت حق و

 هايکتاب کتاب« توراتْ و آوردند وجود به را خویش شمولجهان و ملی فرهنگ

 .آوردند ارمغان به جهانیان براي را »جاودانه
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 هايسرزمین در و شد رانده اجبار و زور با خود سرزمین از یهود ملت آنکه با

 به اسرائیل سرزمین به را خود تعلق و وابستگی یهودي انسان د،ش پراکنده بیگانه

 میهن به دگربار بازگشت براي امید و نیایش از گاههیچ و نسپرد فراموشی دست

 .نایستاد باز سیاسی آزادي به دوباره رسیدن و دياجدا

 سنتی، و تاریخی تعلقات دلیل به

 آرزوي در خود هاينسل تمامی در یهودیان

 در دوباره استقرار و اسرائیل سرزمین به بازگشت

 اخیر هاينسل در و اندبوده خود باستانی میهن

 اسرائیل سرزمین به یهودیان همگانی بازگشت

 و پیشگامان چارچوب در که تاس داده رخ

 این به را یهودي روح مبارزان، و پیشاهنگان

 شده احیا عبري زبان اند؛بازگردانده سرزمین

 و کرده ریزيشالوده را روستاهایی و شهرها است،

 بر که گرفته شکل کشوري و اندساخته برپا

 واقع در و است شده حاکم خود فرهنگ و اقتصاد

 سرزمین ملی و رهنگیف اجتماعی، موجودیت

 در که است ملتی این .اندکرده زنده را اسرائیل

 کندمی دفاع خود از و بردمی سر به صلح اشتیاق

 این ساکنان يهمه زندگی براي پیشرفت برکت و

 راه در را خود جان و دهدمی بشارت را سرزمین

 .کندمی نثار خویش ملی استقالل

 جهانی يکنگره میالدي، 1897 در

 )زئب بنیامین( تئودور فراخوانی با یونیسمصه

 را یهود کشور ریزيشالوده یايرؤ که لهرتس
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 سرزمین در ملی کیان برپایی براي را یهود ملت حق و دش برپا بود، داده بشارت

 .کرد اعالم خویش پدري

 امضا را آن بودند موافق اعالمیه این با که نحاضرا از نفر هفت و سی مجموع در

 ،)پايام حزب از( شارت موشه ،)پايام حزب از( نگوریو بن ویددی نشست این در فقانموا .کردند

 حزب از( شاپیرا موشه ،)اپايم حزب از( توو بن مردخاي ،)ماپاي حزب از( یزلینگس اهرون

 کاپالن الیعزر  مخالفان و ،)هایونیستهص عمومی حزب از( برنشتین پرتس ،)تبارشرقی کارگران

 -بحور ،)نوین بازگشت حزب از( روزن پینحاس ،)پايام حزب از( رمز ویددی ،)پايام حزب از(

 .بودند )شرقی یهودي وطوایف و سفارادیم حزب از( شیتریت شالوم

 ،)شرقی مذهبی حزب از( فیشمن هکوهن لیو یهودا رباي نشست این غایبان

 اقامت دلیل به شخصیت دو این .بودند )هایونیستهص عمومی حزب از( بویم گرین ایتسحاك

 .برسانند آویوتل به را خود نتوانستند بود، عرب مهاجمان يمحاصره در که اورشلیم شهر در

 که داشت غیبت نشست این از )سرائیلا اتحاد حزب از( مئیرلوین ایتسحاك رباي همچنین

 .بود آمریکا يمتحده ایاالت در وي اقامت آن دلیل

 

 

 لیاسرائ استقالل منشور خواندن حال در نیوگور بن دیوید .18  تصویر
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 رائیلاس کشور بنیادین قانون هايماده

 کامل اساسی قانون فاقد امروز به تا اسرائیل کشور کردم، اشاره ترپیش که انطورمه

 گانهسه قواي روابط دولت، سیاسی و انسانی جغرافیایی، مرزهاي آن در که است ايشده تدوین و

 پارلمان ولی .باشد شده مشخص غیره و حکومت و مردم متقابل حقوق و وظایف یکدیگر، با

 قانون با چندانی تفاوت ماهیتی لحاظ به که گذراند تصویب از را »مبنا قانون« عداديت اسرائیل

 اسرائیل، اراضی قانون پارلمان، قانون قوانین، این مهمترین از .ندارد آن متعارف معنی به اساسی

 قانون دولت، درآمدهاي و هادارایی قانون ارتش، قانون وزیران، تهیئ قانون دولت، رئیس قانون

 .است اساسی قانون مختلف فصول واقع در قوانین این که است دولت ناظر قانون و قضائیه يوهق

 قانون مانند دیگري قوانین اسرائیل، صهیونیستی و یهودي ماهیت تأکید منظور به همچنین

 مناسبات يکنندهتعیین قوانین و )1950( بازگشت قانون ،)1949( لهرتس تئودور جسد انتقال

 و )1953( یهود ملی صندوق ،)1952( یهود آژانس یا صهیونیسم جهانی سازمان اب اسرائیل

 احوال به مربوط قوانین موارد، این از قبل .گذشت پارلمان تصویب از )1956( مؤسسات صندوق

 .رسید تصویب به و شده تدوین نازیسم و هاخاخام عالی شوراي و مذهبی هايدادگاه و شخصی

 وقوع منکر افراد دیگري، قانون تصویب با 1986 سال در اسرائیل پارلمان نازیسم، با ارتباط در

 قانون این .است کرده محکوم زندان سال پنج به را هیتلر دست به یهودیان عامقتل يفاجعه

  .رودمی شمار به نازیسم به مربوط قوانین اوج

 پارلمان( »کنست« يدرباره ،)1958( رسید تصویب به که بنیادین قانون نخستین

 قانون 13 آن از پس هايسال در و است آن هايصالحیت و فوظای اختیارات، حدود و )اسرائیل

 :از عبارتند که رسید تصویب به نیز دیگر بنیادین

 

 1958 سال در که قانون این :)اسرائیل پارلمان( »کنست« بنیادین قانون )1

 اسرائیل کشور بنیادین قانون یناول گرفت، قرار بازنگري مورد 1987 سال در و شد تصویب

 مجلس نمایندگان هايولیتمسئ و فوظای و ساختاري چارچوب آن براساس و شودمی محسوب

 .است شده مشخص انتخابات برگزاري يشیوه همچنین و
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 به و شد تصویب 1960 سال در که قانون این :کشوري اراضی بنیادین قانون )2

 توانمی موازینی چه براساس که شد تعیین و یافت تعلق مردم به اسرائیل در زمین آن موجب

 .کرد برداريبهره ملی ثروت این از

 

 رسید تصویب به 1964 سال در که قانون این :جمهوريریاست بنیادین قانون )3

  .است شده تشریح جمهوريرئیس اختیارات و فوظای حدود آن براساس و

 

 ساختار و اختیارات و فوظای تشریح به که قانون این :دولت بنیادین قانون )4

 در مجدداً و شد بازنگري 1992 سال در اما شد، تصویب 1968 سال در ،پردازدمی دولت هیئت

  .شد اعمال آن در تغییراتی 2001 سال

 

 .شد تصویب 1975 سال در قانون این :کشور در کالن اقتصاد بنیادین قانون )5

 به رسانیکمک لزوم و شهروندان مالی حقوق و شورک اقتصادي يشیوه قانون نای در همچنین

 این در کشوري و دولتی هايسازمان فوظای و اختیارات و دهش تشریح کشور پذیرآسیب اقشار

  .است شده مشخص زمینه

 

 نیروهاي فوظای و شد تصویب 1976 سال در قانون این :ارتش بنیادین قانون )6

 ارتش .کندمی تعیین را آن هايصالحیت و تیاراتاخ يگستره و دهدمی شرح را کشور حمسلّ

 .شودمی داشته هنگ دور کامالً سیاست از که است ملی نهاد یک اسرائیل در

  

 یگانه بسیار موقعیتی یهود ملت باور در اورشلیم شهر :اورشلیم بنیادین قانون )7

 پایتخت عنوان به اورشلیم باستانی شهر که شد تصویب 1980 سال در فوق قانون براساس .دارد

  .بگیرد قرار اسرائیل کشور جاودان
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 تصویب 1984 سال در که قانون این براساس :یقضای نهادهاي بنیادین قانون )8

 تواندنمی دولت و کنندمی عمل آزاد کامل طور به خود آراي و احکام صدور در کشور اتقضّ  شد،

 نهادهاي استقالل بنیادین، قانون این رد .باشد داشته دخالتی گونههیچ قضائیه يقوه کار در

 .است دهش تضمین کشور حقوقی و یقضای

 

 و شد تصویب 1988 سال در که قانون این :کشور کل بازرسی بنیادین قانون )9

 بر ناظر کشور کل بازرسی مستقل سازمان .است دهش تعیین نهاد این اختیارات و فوظای آن در

 مشروحی هايگزارش سال هر و است دولتی نهادهاي و هاسازمان مالی و اداري عملیات يهمه

 و ملی نهادهاي و دولت به وابسته ادارات و هاوزارتخانه در خود هايبررسی نتایج يدرباره را

 والنمسئ تخلفات احتماالً یا و خطاها و هاکاستی يهمه به آن در که سازدمی منتشر اجتماعی

 تخلفی اگر و کنند اقدام تهااشتبا و هاینارسای رفع براي کندمی موظف را آنان که شده اشاره

  .شود رفتار آنان با قانونی موازین طبق اندشده مرتکب

 

 سال در و تصویب 1992 سال در که قانون این :انسانی حقوق بنیادین قانون )10

 کامل احترام هستند موظف حکومت و دولت که دهش تأکید آن در .شد بازنگري 1994

 و زندگی آزادي مساوي، امکانات و بیان آزادي آنان به و کنند رعایت را هاانسان و دانشهرون

  .کنند اعطا دین

 

 سال در اما تصویب 1992 سال در نیز قانون این :کار آزادي بنیادین قانون )11

 يحرفه و کار گزینش در باید شهروندان که دهش تأکید قانون این در است. شده بازنگري 1994

 براي باید دولت و بپردازد کار به دارد حق انسان هر .باشند برخوردار کامل آزادي از دخو

 .دهد تخصیص را خود توان بیشترین یزایاشتغال

 

 شد، تصویب 2014 سال در که قانون این براساس :رفراندوم بنیادین قانون )12

 اختیارات و صالحیت که دکن امضا را اينامهتوافق یا کند اتخاذ تصمیمی اسرائیل تدول اگر

 يکرانه در اشغالی هايسرزمین( خاص جغرافیایی يمنطقه یک براي دیگر اسرائیل کشور اداري
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 پارلمان نمایندگان از نفر  80 یدتأی به یا باید شود،نمی اعمال دیگر )جوالن هايبلندي و ريباخت

 .دشو گذاشته رفراندوم به باید اینکه یا و برسد، )مطلق اکثریت(

 براساس و شد تصویب 2018 سال در قانون این :ملت-دولت بنیادین قانون )13

 .است یهودیان يویژه و یهودي کشور یک اسرائیل آن

 

 اسرائیل کشور در پارلمان

 120 مجموعاً چهارساله يدوره هر در و دارد نام کنست اسرائیل کشور پارلمان

 در که هستند افرادي مجلس این در حاضر ننمایندگا .کنندمی پیدا حضور آن در نماینده

 ارائه انتخابات دوران در احزاب که لیستی براساس و کنندمی فعالیت اسرائیل سیاسی احزاب

 .شوندمی انتخاب ،دهندمی يرأ آنها به مردم و کنندمی

 را مدنی قوانین هم و دارد را اساسی قانون تدوین يوظیفه هم اسرائیل پارلمان

 رسمی زبان .است پارلمان يعهده بر اسرائیل در جمهوررئیس تعیین همچنین د،کنمی مشخص

 و کنند سخنرانی عربی زبان به پارلمان در توانندمی عرب نمایندگان اما است، عبري پارلمان

 نمایندگان سخنرانی زمان در همچنین شود.می ترجمه مستقیم صورتهب آنها هايصحبت

 سیستم چارچوب .شودمی ترجمه عرب نمایندگان براي همزمان رتصوهب سخنرانی زبان،عبري

 :داردمی مقرر که است آمده »اسرائیل کنست قانون« چهارم يماده در اسرائیل، انتخاباتی

 برحسب و متناسب محرمانه، برابر، مستقیم، و صریح ملی، عمومی، انتخابات در باید کنست«

 ».شود انتخاب کنست، انتخاباتی قانون

 .است يرأ حق داراي اسرائیلی ترمسن یا و سالهجدهه شهروند هر انتخابات، روز در :ومیعم

 سراسري احزاب هايلیست به افراد و دشومی سیستأ انتخاباتی يحوزه کشور تمامی در :ملی

 .دهندمی يرأ اندکرده تکرش انتخابات در که
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 انتخابات، روز در شوند.می مشخص دهندگانيرأ مستقیم آراي با کنست اعضاي :مستقیم

 خواهد عهده بر کنست در را آنان نمایندگی که دهندمی يرأ سیاسی حزب یک به دهندگانيرأ

  .داشت

 .بود خواهند برخوردار ربراب ارزش و وزن از آرا يکلیه :برابر

 .گرفت خواهد صورت مخفی طوربه گیرييرأ :محرمانه

 

 

  انتخابات سیستم

 یکدیگر با رقابت به کنست در کرسی کسب با احزاب اسرائیل اسريسر انتخابات در

 وارد تواندمی دهد، اختصاص خود به را آرا ٪ 3،25 کمدست بتواند که حزبی هر و پردازندمی

 .شود کنست

 عضوي 120 پارلمان از کرسی 61 به حداقل دولت، تشکیل براي سیاسی احزاب

 احزاب دیگر با ائتالف به ناچار صاب،ن حد نداشتن رتصو در و دارند نیاز )یک + نصف( اسرائیل

 حزبی هیچ میالدي، 1948 سال در اسرائیل کشور تأسیس زمان از .هستند اسرائیل سیاسی

 لیاسرائ پارلمان ساختمان از یینما .19 تصویر
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 رقیب احزاب دیگر با ائتالف بدون را دولت الزم، کرسی 61 آوردن دست به با تنهاییبه نتوانسته

 .دهد تشکیل

 عالی شوراي توسط پارلمان به یافتهراه نمایندگان ياعتبارنامه تصویب اسرائیل، در

 در .شودمی یدتأی و امضا __ است طرفبی و غیرحزبی تشکل یک که __ انتخابات بر نظارت

-ریاست مقام و دشومی برپا رسمی طوربه پارلمان آن، نتایج شدن قطعی و انتخابات روند پایان

 به جلسه ياداره نیز او سخنرانی پایان در .کندمی آغاز مراسمی طی را جلسه کشور جمهوري

 سوگند مجلس شدگانبرگزیده همچنین جلسه این در .شودمی سپرده پارلمان عضو ترینقدیمی

 .شوندمی انتخاب وي معاونان و پارلمان رئیس و کنندمی یاد وفاداري

 تنظیم و قوانین تصویب و بررسی به ویژه، و دائمی هايکمسیون توسط کنست

 :از عبارتند است فقره 15 هاآن شمار که ویژه و دائمی هايسیونیکم .پردازدمی خود لیتفعا

 اقتصادي؛ امور کمیسیون ادگستري؛د و حقوقی کمیسیون ؛مجلس داخلی ينامهنظام کمیسیون

 کمیسیون ؛زیست محیط و کشور کمیسیون ؛خارجی امور و امنیت کمیسیون ؛یدارای کمیسیون

 و رفاه کار، کمیسیون مهاجرت؛ کمیسیون تکنولوژي؛ و علوم میسیونک پرورش؛ و آموزش

 کارگران کمیسیون کشور؛ کل بازرسی کمیسیون مخدر؛ مواد با مبارزه کمیسیون ؛بهداشت

 .انزن حقوق از حمایت کمیسیون و کودکان؛ از حمایت کمیسیون خارجی؛

 مشغول فعالیت به چهارشنبه تا دوشنبه از مختلف، هايونیکمیس در نمایندگان

 عربی و عبري زبان دو به مستقیم صورتهب همواره اصلی صحن در عمومی هاينشست و هستند

 .شودمی پخش کنست خود زیونییتلو يشبکه از

 

 کنست کاري يشیوه

 حاکم احزاب به آن کرسی 61 حداقل اسرائیل پارلمان کرسی، 120 مجموع از

 نمایندگان به هاکرسی باقی و کندمی پیدا صاصاخت )دهندمی تشکیل را دولت که احزابی(

 .شودمی گفته اپوزیسیون آنها به که دارد اختصاص دولت از خارج
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 مورد را دولت پیشنهادي لوایح و دولت عملکرد که است نای کنست اصلی يوظیفه

 یسیوناپوز نمایندگان تمام است. فعال بسیار زمینه این در نیز اپوزیسیون پس بدهد. قرار بررسی

 از السؤ 12 تابستانی يدوره در و السؤ 18 زمستانی يدوره در که دارند اجازه اسرائیل در

 هفته سه حداقل مدت ظرف که هستند موظف وي دفتر مدیر یا و مربوطه وزیر و بپرسند دولت

 در بگذرد السؤ شدن پرسیده زمان از ماه شش آنکه از قبل یا و ،بدهد پاسخ تاالسؤ این به

 باشد، واجب بسیار الیسؤ اگر اما .کند اعالم را خود پاسخ شفاهی صورتبه مجلس علنی صحن

 است موظف مربوطه وزیر و کند السؤ طرح مجلس علنی صحن يجلسه در تواندمی نماینده

 توجه با .شود پرسیده تواندمی السؤ 7 تنها هفته هر در .دهد پاسخ آن به روز دو مدت ظرف که

 که بپرسد کتبی صورتهب سوال 60 سال هر در تواندمی نماینده هر اسرائیل مجلس قوانین به

 و السؤ ساختار این که البته د.ش خواهد داده ،السؤ طرح از بعد روز 21 مدت ظرف وي جواب

 السؤ 3746 هفدهم مجلس طول در مثال براي که کرده درست دردسر آنقدر اسرائیل در جواب

 مجموع از ٪40 حدود یعنی ،السؤ 1625 ولی شد پرسیده دولت از نمایندگان توسط کتبی

 از گرفتن الگو با( اسرائیل پارلمان در ،1997 سال از .ماند جواببی شده، پرسیده االتسؤ

 االتسؤ به گوییپاسخ يآماده همواره باید دولت در وزیر یک که شد یاجرای طرح این )انگلستان

 .باشد

 شودمی مطرح ايدقیقهیک السؤ مراسم اسرائیل پارلمان در شنبههس هر بنابراین

 با جلسه این ریتیمد کنند،می مطرح دقیقه یک مدت ظرف را خود االتسؤ نمایندگان که

 ،جلسه از پیش البته دهد.می پاسخ شده مطرح االتسؤ به دولت وزیر و است مجلس يکمیته

 با را الزم مدارك ،نیاز صورت در وزیر تا کنندمی مطرح را خود السؤ کلی موضوع نمایندگان

 .باشد داشته همراه خود

 سال بین در است. داشته هادولت برکناري در فعالی نقش اپوزیسیون 2000 سال تا

 روند کردند. امضا را دولت کفایت عدم ينامه بار 240 نمایندگان مجموع در 2006 الی 2003

 سال از اما است، بوده هادولت اساسی هايچالش از یکی همواره اسرائیل پارلمان در پرسشگري

 اسرائیل مجلس در قانونی مجریه، يقوه یاجرای کار يپروسه به بخشیدن سرعت براي 2000
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 االتسؤ با ارتباط در و برود مجلس به روز یک ماه هر در باید وزیرنخست که رسید تصویب به

 .باشد پاسخگو مجلس دگاننینما ایرادات و شده مطرح

 

 

 اسرائیل مجلس مایندگانن ترکیب

 دولت تشکیل در که افرادي را اسرائیل پارلمان نمایندگان بیشتر اول يدهه در

 مرد، ،)هااشکنازي( مهاجر اروپایی یهودیان آنها بیشتر دادند.می تشکیل داشتند نقش اسرائیل

 کارگران حزب دوره آن در را اساسی نقش بودند. هاصکبوت ساکن همچنین و سکوالر

 امور بردپیش در یبسزای نقش اسرائیل دولت تشکیل از پیش که چرا کرد،می ایفا ونیستیهص

 پایان با اما بودند. فعال بسیار آن اعضاي نیز اسرائیل دولت تشکیل زمان در و داشت اجتماعی

 نمایندگان بترکی براي شرایط ،1977 سال در ونیستیهص کارگران حزب یطالی دوران یافتن

 اعراب یهودي، هايکسودارت از بیشتري نمایندگان که یمبود آن شاهد تدریجبه و ردک تغییر نیز

 ،18 کنست در که جایی تا دهند،می اختصاص خود به را پارلمان هايکرسی شرقی یهودیان و

 14 بودند. داده تشکیل اسرائیل کشور متولدین ،2009 سال در را پارلمان نمایندگان اکثریت

 از مهاجر یهودیان از شاننفر 17 ،عربی کشورهاي از مهاجر یهودیان از نمایندگان از نفر

 ترتوجهقابل همه از اما بودند. اسرائیل اعراب از نفر 14 و ي،وشور جماهیر ياتحادیه کشورهاي

 زن ينماینده 24 حدود 2012 سال در ؛است اسرائیل پارلمان در زن نمایندگان چشمگیر رشد

 .بود پارلمان کل هايکرسی از ٪20 با برابر که دادند اختصاص ودخ به را مجلس هايکرسی

 .داشتند حضور افسران از نماینده 15 و خاخام 23 ،کنست از هدور این در همچنین
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 اسرائیل پارلمان در قانون تصویب مراحل

 :گیردمی انجام سطح دو در اسرائیل پارلمان در اريگذقانون فعالیت

 حضور هاگروه و احزاب يهمه از نمایندگان آن در که مجلس عمومی يجلسه )1

 پارلمان در .شودمی گذاشته شور به هاطرح و لوایح کنند،می بیان را خود هايدیدگاه و دارند

 یعنی ،نفر دو حتی( کنندهشرکت تعداد هر با مجلس يجلسه و ندارد وجود نصاب حد اسرائیل

  .دارد قانونی يجنبه )نماینده نفر یک و جلسه رئیس

 شور در که( پیشنهادي هايطرح و لوایح که مجلس مختلف هايونیکمیس )2

 .شودمی گذاشته عمیق بررسی و بحث به آنها در )گرفته قرار عمومی يجلسه تصویب مورد اول

 هر همچنین .دهند ارائه مجلس به الیحه دارند حق وزیران از یک هر یا و دولت

 پارلمان به تصویب براي را یهایطرح توانندمی نیز نمایندگان از گروه هر یا و مجلس ينماینده

  .کنند ارائه

 الیحه تدوین لزوم مورد در یادداشتی د،شومی تنظیم دولت توسط الیحه که هنگامی

 به مربوط یقضای جوانب يهمه تا دشومی ارجاع دادگستري وزارت به و شودمی ضمیمه آن به

 الیحه .گیرد قرار مطابقت و رسیدگی مورد بنیادین قوانین و کشور موجود قوانین به توجه با آن

 یهایهزینه چه آن اجراي و تصویب که کنند بررسی تا شودمی فرستاده یدارای وزارت به سپس

 .گذاردمی تأثیر دولت مالی امکانات دیگر و سالیانه يبودجه بر چگونه و طلبدمی

 هايارزیابی و هادیدگاه و کرده بررسی را الیحه این دبای نیز کشور هايوزارتخانه سایر

  .کنند ضمیمه آن به را خود

 گروه یک باشد، داشته موافق و مثبت يجنبه اظهارنظرها و هاارزیابی این يهمه اگر

 »کنست« به دادن ارائه براي را آن تا پردازندمی آن هايتبصره و بندها تدوین به حقوقدانان از

  .کنند آماده

 براي آنگاه کرد، یدتأی را حقوقدانان توسط شده تدوین يالیحه دولت آنکه از پس

 .دشومی تسلیم پارلمان به اول شور در گیريرأي و بررسی
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 گذراندن از شود،می ارائه »کنست« به مجلس نمایندگان جانب از که یهایطرح

 معنی این به .بگذراند قدماتیم شور نام به را ايمرحله باید ولی است، معاف نامبرده مراحل

 دش برخوردار الزم اکثریت از اگر و گیردمی قرار بحث مورد مجلس عمومی يجلسه در طرح که

 عادي مراحل سپس و دشو تنظیم تا شودمی فرستاده مربوطه کمیسیون به و افتدمی جریان به

  .بگذراند ینهای تصویب يمرحله تا را

 :شود تصویب و مطرح مجلس در شور سه در باید طرح یا الیحه هر

 و موافق نمایندگان و گیردمی قرار بحث مورد کلی طوربه طرح یا الیحه -اول شور

 به طرح یا الیحه و آیدمی عمل به گیريرأي سپس و کنندمی نظر اظهار آن يدرباره مخالف

  .شودمی فرستاده مجلس در مربوطه کمیسیون

-می بررسی و بحث به الیحه یا طرح این بندبند يدرباره مشروح طوربه کمیسیون

 به دوم شور براي را آن و سازدمی آماده تصویب براي و دهدمی آن در را الزم تغییرات و پردازد

 .گرداندبازمی مجلس عمومی يجلسه

 در نداشت، دیگر تغییر گونههیچ به نیازي طرح یا الیحه که صورتی در -دوم شور

 .آیدمی عمل به ینهای گیريرأي و گیردمی انجام سوم شور ،مجلس يجلسه همان

 گرفته، قرار تصویب مورد آرا اکثریت با و گذرانده را سوم شور که ايالیحه یا طرح

 و وزیرنخست جمهوري،رئیس امضاي به سپس .شودمی یدتأی و امضا جلسه رئیس جانب از

 رسمی يروزنامه در .رسدمی »کنست« رئیس همچنین و ،است آن اجراي ولمسئ که وزیري

 که است دادگستري وزارت امضاي ی،نهای يمرحله .یابدمی اعتبار و شودمی منتشر نیز کشور

 .دهدمی قانون يجنبه آن به

-پیش بررسی يجلسه 3607 اسرائیل پارلمان ،1992 الی 1949 تاریخ از مجموع در

 شده برگزار نشست 336 سالی میانگین تصورهب گفت توانمی که کرده برگزار را قانون نویس

 قوانین کل از %54 حدود حساب، این با ست.ا رسیده تصویب به قانون 213 نیز مجموعاً .است

 که رسید تصویب به قانون 305 مجموعاً نیز 2011 الی 2009 هايسال بین .است شده تصویب

 ارائه پارلمان نمایندگان توسط نیز آن مورد 141 و بود دولت پیشنهادي لوایح آن مورد 163

.است شده
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 اسرائیل پارلمان از مردم رضایت میزان

 

   1اسرائیل دموکراسی شاخص وبسایت توسط 2011 سال در که نظرسنجی براساس

 ناراضی اسرائیل پارلمان وضعیت از نظرسنجی این در کنندگانشرکت از %35 شد، منتشر

 .هستند

 تغییر از پس است. کشور جمهوررئیس تعیین اسرائیل کنست يویژه وظایف از یکی

 ساله 7 يدوره یک جمهوريریاست مدت :که شد تصویب چنین 1998 سال در بنیادین قانون

 .است

 آلمان کشور همچون اما است مجریه يقوه رئیس جمهور،رئیس هرچند اسرائیل در

 شخص مجریه يقوه رئیس اصل در و شودمی محسوب کشور اتحاد نماد و نمادین فردي

  .است وزیرنخست

 را شده تصویب قوانین مجلس یدتأی از پس تا دارد وظیفه اسرائیل در جمهوررئیس

 صورتهب تنها ایشان امضاي و نداشته نقشی هیچ قوانین این تصویب در وي که البته کند. امضا

 امضا را اسرائیل کشور با المللیبین توافقات تمامی زیر باید جمهوررئیس همچنین است. نمادین
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 یکی به را دولت تعیین تیمسئول که است جمهوررئیس این پارلمان، انتخابات از پس اما .کند

-رئیس ،پرز شیمون 2009 سال در مثال براي دهد.می مردم منتخب احزاب ارشد نمایندگان از

 اام شد، معرفی اول حزب عنوان به کادیما حزب که حالی در اسرائیل، کشور وقت جمهور

 و __ بود انتخابات آن دوم حزب که __ لیکود حزب کاندید به را دولت تشکیل مسئولیت

 .کرد واگذار نتانیاهو بنیامین

 در خدمت دوران در که است سابق سیاسی نفعاال از جمهوررئیس خود شخص

 .است بوده فعال کشور سیاسی مختلف هايرده

 دریافت دپیلماتیک، هیئت انتصاب جمهوررئیس مهم وظایف از دیگر یکی

-دادگاه رئیس و دینی ،مدنی هايدادگاه قضات دولت، ناظر انتصاب خارجی، سفراي ياستوارنامه

 نقش اگرچه است. رائیلسا مرکزي بانک و داوود سرخ يستاره سايرؤ نظامی، نظر تجدید ايه

 حفظ براي تالش و انسانی هايارزش حفظ هايزمینه در اما ،است یاجرای غیر جمهوررئیس

 سفرهاي   1وازمن عزر اسلو، مذاکرات دوران در مثال براي .دکنمی تالش اخالقی اصول و صلح

 نتانیاهو که 1996 سال در همچنین داشت. اسلو به صلح، برقراري براي تالش جهت در را زیادي

 از و داد انجام را زیادي دیدارهاي عرفات یاسر با وازمن ،گرفت برعهده را وزیرينخست پست

 .نکند نشینیعقب صلح مذاکرات از که کرد درخواست وي

 رفع و حقوقی برابري ایجاد راستاي در باید جمهوررئیس نیز کشور داخل همچنین

 نساکنا تمامی برابري که بنیادین قوانین در شده مشخص نهایی هدف تا کند تالش تبعیض

 .ودش قمحق است، جامعه در تبعیض هرگونه رفع و اسرائیل کشور

 

 

 

                                                 
 
 
1    Ezer Weizman 
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 اسرائیل کشور جمهورهايرئیس لیست

 عکس
 نام

 درگذشت و تولد تاریخ
 سیاسی حزب جمهوريریاست دوران

 

 نوگوری نب دیوید

1886-1973 

 1948 می 14

 الی

 1948 می 16

 ماپاي

 

 وازمن حییم

1952-1874 

 1948 می 16

 الی

 1952 فوریه 9

____ 

 

 زوي بن اسحاق

1884-1963 

 1952 دسامبر 16

 الی

 1963 آوریل 23

 ماپاي

 

 شائزیر زالمان

1889-1974 

 1963 می 21

 الی

 1973 می 24

 ماپاي
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 عکس
 نام

 درگذشت و تولد تاریخ
 سیاسی حزب جمهوريریاست دوران

 

 کاتزیر افاریم

1916-2009 

 1973 می 24

 الی

 1978 می 29

 معراخ

 

 نافون اسحاق

1921-2015 

 1978 می 29

 الی

 1983 می 5

 معراخ

 

 هرزوگ حییم

1918-1997 

 1983 می 5

 الی

 1993 می 13

 معراخ

 

 وایزمن عزر

1924-2005 

 1993 می 13

 الی

 2000 ژوئیه 13

 کار
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 عکس
 نام

 درگذشت و تولد تاریخ
 سیاسی حزب جمهوريریاست دوران

 

 کاتساو موشه

1945 

 2000 اوت 1

 الی

 2007 ژوئیه 1

 لیکود

 

 پرز شیمون

1923-2016 

 2007 ژوئیه 15

 الی

 2014 ژوئیه 24

 کادیما

 

 ریولین رووین

1939 
 لیکود 2014 ژوئیه 24
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 دولت يکابینه و وزیرنخست

 آراي حداقل انتخابات در که احزابی کنست، سراسري انتخابات يجهنتی اعالم از پس

 را آرا میزان بیشترین که اول حزب دو شوند. پارلمان وارد توانندمی اندکرده کسب را نیاز مورد

 به جمهوررئیس کنند.می معرفی وزیرينخست پست براي را خود نمایندگان اند،کرده کسب

 روز 28 مدت اند،کرده کسب را کرسی بیشترین که احزابی طتوس شده مطرح فرد دو از یکی

 ظرف تا دارد وقت کاندید فرد و کند آماده خود دولت تشکیل براي را شرایط تا دهدمی وقت

 را امکان این جمهوررئیس .دهد تشکیل پارلمانی کرسی 61 حداقل از تالفیائ روز 28 مدت

 مدت در نشود موفق وي اگر اما کند تمدید روز 14 مدت به دیگر باریک را مدت این که دارد

 وي رقیب اگر شد. خواهد داده وي رقیب به تفرص این مجدداً دهد، تشکیل را ائتالفی مشخص

 .شد خواهد برگزار انتخابات مجدداً دهد، تشکیل تالفیائ روز 28 مدت ظرف نتواند نیز

 انتخابات، اول دور در که چرا شد. برگزار انتخابات دو اسرائیل در 2019 سال در

 نتانیاهو بنیامین و بیاورد دست به را آرا کل از %27/26 شد موفق لیکود حزب اینکه رغمعلی

 الزم نصاب حد که تالفیائ نتوانست اما دهد، تشکیل را خود جدید دولت تا شد مسئول مجدداً

 در اسرائیل مردم مجدداً بنابراین بیاورد. دست به را است الزم پارلمان در دولت تشکیل براي

 نتانیاهو رهبري به لیکود حزب نیز باراین هرچند رفتند. هاصندوق پاي به 2019 سپتامبر 17

 احزاب دیگر با ائتالف با که نشدند موفق حزبش و وي اما کند، خود آن از را کرسی 32 توانست

 مسئول فیدس-آبی ائتالف از وي رقیب بنابراین کنند. کسب را کرسی 61 اکثریت پارلمانی

 موفق نیز سفید-آبی حزب از گانتس آقاي اما کتاب این نوشتن يهلحظ تا شد. دولت تشکیل

 اسرائیل، قوانین به توجه با حساب این با و بیاورد بدست ار پارلمانی کرسی 61 از ائتالفی تا نشده

 دهند. نهکابی تشکیل و بنویسند جمهوررئیس به درخواستی خود مجلس ينماینده 61 باید حال

 در 2019 سال در انتخابات دو اینکه به توجه با اما نشده، یاجرای اسرائیل در امروز به تا امر این

 احتمال این نشدند، کابینه تشکیل به موفق دولت تشکیل کاندید دو هر و شده برگزار اسرائیل

 مذاکرات با ایتنه در حال، این با شود. تشکیل شیوه این به با اسرائیل جدید دولت که رفتمی
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 جدیدي انتخابات 2020 مارس در که شد آن بر بنا سفید،-آبی ائتالف و لیکود رهبران میان

پرداختیم. 2020 مارس انتخابات ينتیجه شرح به ترپیش .شود برگزار

 

 مستقیم وزیرينخست انتخابات دوره سه

 جایی به را کار ،رسیدن قدرت به در لیکود حزب و اسرائیل کار حزب میان رقابت

 درگیري کرد. ایجاد کشور اداري سیستم در بحرانی 1990 يدهه هايسال اولین در که رساند

 آنها که کرد فراهم ياگونه به مذهبی و کوچک احزاب براي را شرایط بزرگ حزب دو این میان

 احزاب، این به شدن نزدیک با و بگیرند ماهی خود نفع به آلودگل آب این از راحتیبه توانستند

 .کنند عملی را خود هايخواسته از بسیاري

 

 براي که نشدند موفق بزرگ حزب دو این از کدامهیچ 1988 و 1984 انتخابات در

 رسیدند توافق این به دلیل همین به کنند، فراهم دولت تشکیل جهت پارلمان در اتحادي خود

 میان مساوي صورتهب زنی وزیرينخست پست و کنند ایجاد هم میان بزرگ اتحاد یک که

 کار حزب از پرز شیمون اول سال دو که شکل بدین شود. تقسیم حزب دو هر وقت رهبري

 هرچند .بگیرند قرار وزیرينخست پست در لیکود حزب از شامیر اسحاق ایشان از پس و اسرائیل

 نرخ زایشاف با مبارزه و اقتصادي رشد روند تا شد عاملی بنديتقسیم يشیوه و اتحاد این که

 نظرهاي اختالف دلیل به سفانهمتأ دیگر هايزمینه در اما باشد، داشته موفقی عملکرد دولت تورم

 که بود نتوانسته دولت عمالً شد،می مطرح رقیب طرف از که هاییطرح کردن وتو و شدید

 .باشد داشته موفقیتی

 

 به طرف دو تمتفاو نگاه اسرائیل وقت دولت در بزرگ اتحاد شکست عوامل از یکی

 به اعتماد يرأ درخواست میالدي، 90 يهده يابتدا در بود. فلسطین و اسرائیل يمسئله

 شد عاملی امر همین اما کند، دریافت پارلمان از اعتماد يأر که شد موفق وي شد. پرز شیمون
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 زبح بدون مجدد ياتحاد تا کرد تالش پرز آن از پس شود. خارج دولتی اتحاد از لیکود حزب تا

 .نشد امر این به موفق اما کند، ایجاد دولت تشکیل براي لیکود،

 طرف از پول دادن همچنین و دولتی هايسیاست در ترکوچک احزاب تکرمشا

 يجامعه از زیادي بخش تا شد عاملی پارلمانی، حمایت دریافت براي ترکوچک احزاب به دولت

 در بحث هايریشه دلیل همین به .دکنن نارضایتی احساس کشور سیاسی شرایط از اسرائیل

 .شد آغاز اسرائیل کشور سیاسی ساختار در تازه اصالحاتی ایجاد يزمینه

 

 میزان کردن کم کشور، سیاسی ساختار اصالحات روند در اساسی هايبحث از یکی

 نفوذ میزان افزایش نیز بحث مورد نکات از یکی همچنین بود. پارلمان در رحاض سیاسی احزاب

 رد )لیکود و کار( بزرگ حزب دو طرف از موافقت بدون دو هر هاطرح این اما .بود دهندگانيرأ

 .دادند منفی يرأ آنها به هم پارلمانی ترکوچک احزاب و شد

 %5/1 باید شوند، پارلمان وارد خواهندمی که احزابی که بود نای شد تصویب آنچه اما

 در شد، تصویب 1992 سال در که پارلمان به دورو محدودیت این باشند، داشته را آرا حداقل

 آراي %25/3 به 2009 سال در آن از پس .رسید %2 نصاب حد به و یافت افزایش 2006 سال

 .کرد پیدا افزایش دهندگانيرأ

 بازتعریف مجدداً  باید همجری و مقننه يقوه میان روابط که شد تصویب همچنین

 سال در دلیل همین به کند. پیدا افزایش باید زیرونخست یاجرای قدرت که شد تصویب و شود،

 .کند ایجاد را تغییراتی کشور ايپایه قوانین در تا گرفت تصمیم کنست 1992

 مردم مستقیم يرأ توسط وزیرنخست که شد تصویب ،اصالحات این براساس

 باقی پارلمان يعهده بر همچنان وزیرنخست فعالیت مشروعیت تشخیص اما شود، مشخص

 شکل بدین و کند اعالم مشروع غیر را شده انتخاب فرد توانستمی پارلمان اساس این بر اند.بم

 مجلس و وزیرينخست انتخابات جدید، طرح براساس .شدمی برکنار يوزیرنخست پست از وي

 باید کنند، نامثبت وزیرينخست براي خواستندمی که افرادي و شدمی برگزار زمان یک در

 میزان این توانستنمی کسی که صورتی در و کردندمی کسب را آرا کل از یک يهعالوبه نصف
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 که شد تصویب همچنین .شدمی کشیده دوم يمرحله به انتخابات بیاورد، دست به را يرأ

 .بمانند مستقل پارلمان از اشکابینه و وزیرنخست

 ،مجلس از عتمادا يرأ کسب براي را خود يکابینه تا دارد وقت روز 45 وزیرنخست

 .بدهند شده معرفی افراد به مثبت يرأ باید نیز مجلس ينماینده 61 حداقل و کند معرفی

 

-نخست و پارلمان براي سراسري انتخابات یک باید مجدداً نشود، تشکیل کابینه اگر

 به اعتماد عدم يرأ دادن قدرت مجلس همچنان جدید اصالحات براساس شود. برگزار وزیر

 .دارند احتیاج مطلق اکثریت به آنها جدید، طرح براساس اما داشت، را وزیرنخست

 

 کفایت عدم به يرأ بتواند نیز دولت که آمد وجود به آن امکان جدید طرح براساس

 و وزیرنخست همراه به دولت اکثریت اگر د.کن خارج رسمیت از را مجلس و بدهد مجلس

 رسمیت از مجلس و دادندمی مجلس کفایت عدم به يرأ و کردندمی توافق هم با جمهوررئیس

 .شدمی برگزار وزیرينخست و مجلس براي انتخاباتی مجدداً شد،می خارج

 بیماري یا و وزیرنخست مرگ صورت در که شد تعریف نیز ايویژه شرایط همچنین

 ينماینده 120 از نماینده 80 يرأ حداقل با ،مجلس توسط وي کفایت عدم يرأ یا و وي

 .شود برگزار جدید وزیرنخست آمدن کار روي براي زودهنگامی انتخابات ،رلمانپا

 

 هرچند یکدیگر، از مقننه و مجریه يقوه دو تفکیک و جدید اصالحات به توجه با

 وزیران عملکرد به گوییپاسخ مسئول پیش از بیش را وي اما ،شد بیشتر وزیرينخست قدرت

 .کرد اشکابینه

 وزیر 9 حداقل که شدمی تشکیل وزیر 18 از دولت ،جدید طرح براساس همچنین

 .شدندمی انتخاب کنست دگاننماین از باید دولت
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 کاندیداي تا شد دومینو یک به تبدیل عمل در وزیري،نخست انتخاب جدید يشیوه

 همان در بار هر ،ترتیب این به و کنند شرکت وزیرينخست هايانتخابات در بزرگ حزب دو

 .بیاورد دست به را آرا نیاز مورد اکثریت که شدمی موفق کاندیدا دو از یکی ،اول دور

 

  2001 و 1999 ،1996 وزیرينخست مستقیم انتخابات نتایج

 

 بنیامین 1996 سال انتخابات در

-يرأ آراي از %51 کسب با شد موفق نتانیاهو

 کار حزب از ،پرز شیمون ،خود رقیب بر دهندگان

 پیروز ،بود آورده دست به را آرا از %49 که اسرائیل

 .شود

 

 

51
%

49
%

42
%58

%

 ایهود  اما ،1999 سال انتخابات در

 کسب با توانست ،اسرائیل کار حزب از ،باراك

 ،خود رقیب بر دهندگانيرأ آراي از 58%

 %42 تنها که لیکود حزب از ،نتانیاهو بنیامین

 .شود پیروز ،بود کرده کسب را آرا از
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 میان رقابت مجدداً که نیز 2001 سال در

 حزب از ،نتانیاهو بنیامین با کار حزب از ،راكاب ادوار

 آرا کل از %84 کسب با توانست باراك بود، لیکود

 تنها که نتانیاهو ،خود رقیب برابر در خوبی پیروزي

 .بیاورد دست به ،ندک کسب را آرا از %16 بود توانسته

 

 

 کم بزرگ احزاب قدرت از رفتهرفته اما شد، ترراحت وزیرنخست انتخاب که هرچند

 حزب 1988 سال انتخابات در کردند.می رشد پارلمانی هايانتخابات در کوچک احزاب و شدمی

 تخاباتان در اما کنند، کسب را پارلمان هايکرسی از سوم دو که شدند موفق لیکود حزب و کار

 .کردند خود آن از را پارلمانی هايکرسی ٪ 5,37 تنها 1999 سال

 کرسی 50 ،1999 سال انتخابات در تا شدند موفق مذهبی و قومی کوچک احزاب

 .کنند کسب خود نفع به اسرائیل کار حزب و لیکود از پارلمانی

 

 وسطت وزیرنخست فرد انتخاب و وزیرينخست مستقیم انتخابات دوره سه از پس

 تواندنمی نیز جدید ساختار که رسیدند نتیجه این به اسرائیل دولتمردان مردم، مستقیم يأر

 ایهود قاطع پیروزي رغمعلی که چرا باشد. اسرائیل کشور سیاسی ساختار بحران گشايمشکل

 دست از را زیادي هايکرسی پارلمانی انتخابات در وي حزب ،1999 سال انتخابات در باراك

 الزم حدنصاب دبتوان آنکه براي وي دلیل همین به فرستاد. مجلس به نماینده 26 تنها و داد

 چپ از ،دیگر حزب هفت با تا شد مجبور ،بیاورد دست به پارلمان در را کابینه تشکیل براي

 وي دولت در گیسلیقچند نیز دلیل همین به .کند ائتالف ،مذهبی ملی حزب تا   1مرتز میانه

                                                 
 
 
1    Meretz 

16
%

84
%
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 پس دولت، در فراوان اختالفات دلیل به نهایت در و باشد نداشته موفقی کردعمل تا شد عاملی

 در نهایت در و افتاد اکثریت از وي دولت دولت، از یائتالف احزاب از برخی خروج با سال دو از

 بنیامین ،خود رقیب بر توانست مجدداً وي هرچند شد. برگزار انتخاباتی مجدداً ،2001 سال

 مشکل دوباره اما شود، پیروز قبلی يدوره به نسبت باالتري درصد با ،کودلی حزب از نتانیاهو

 پارلمانی انتخابات در زیادي هايکرسی نتوانست هم باز وي حزب زیرا آمد. پیش کابینه تشکیل

-گریبان قبلی دولت همچون مشکلی و شد گوناگون احزاب با تالفائ به مجبور وي و کند کسب

 به هادولت ،مستقیم انتخابات سه هر ينتیجه در که آنجا از نهایت در .شد وي جدید دولت گیر

 سیستم تا گرفت تصمیم کنست شدند، برکنار کار از پارلمانی اکثریت دادن دست از دلیل

 که اصالحات موارد از برخی که البته بازگرداند. 1996 از پیش حالت به را وزیرنخست انتخاب

 بر تصمیم نهایت در اما ماند، برجاپا پارلمان تصمیم با ،هشد ذکر جدول در متن همین ذیل در

 مهمی بسیار موارد از اما شود. انتخاب پارلمان توسط وزیرنخست مجدداً ،بعد به آن زا که شد آن

 مجلس انحالل فرمان جمهوررئیس موافقت با توانستمی وزیرنخست که بود این ماند، باقی که

 .کند صادر را

 یسخنران حال در اهوینتان نیامیبن  .20 تصویر
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      Arian/Nachmias/Amir 2002:4 بعمن  .1 جدول

 انتخابات دوران پایان از بعد

  مستقیم

 )امروز تا 2001(

  مستقیم انتخابات زمان در

)2001-1996( 

 انتخابات از قبل

  مستقیم

)9619-1949( 

     

 اصالحات از پیش شرایط به

 .بازگشت

 مستقیم رأي توسط وزیرنخست

 مسئول و شدمی تعیین مردم

 .دهد تشکیل تدول تا بود

 معموالً نمایندگان، از یکی

 دو از یکی ارشد ينماینده

 پارلمان، در قدرتمند حزب

 مأمور جمهوررئیس توسط

 شد.می دولت تشکیل

  وزیر/نخست انتخاب

 تشکیل براي مأموریت

 دولت

 اصالحات از پیش شرایط به

 .بازگشت

 را وزیران باید وزیرنخست

 7 حداقل که کردمی انتخاب

 شده انتخاب وزیرِ 17 از یروز

-می کنست نمایندگان از باید

 وزیران عزل قدرت وي .بودند

 …اما داشت، هم را خود

 مسئول وزیرنخست

 بود، کابینه وزیران انتخاب

 قدرت وي 1981 سال از و

 هم را وزیران کردن عزل

 .داشت

 وزرا انتصاب

 اصالحات از پیش شرایط به

 .بازگشت

 مجدد، اتانتخاب یک برگزاري با

-می مشخص جدید وزیرنخست

 .شد

 وزیرنخست باید کنست

 .کردمی مشخص را جدید

 وزیرنخست عزل يشیوه

 وزیرنخست انتخاب و

 .جدید

 موافقت با تواند،می وزیرنخست

 منحل را مجلس جمهور،رئیس

 کند.

 با توانست،می وزیرنخست

 را مجلس جمهوررئیس موافقت

 کند. منحل

-می جدید تانتخابا تنها

 را مجلس ترکیب توانست

 .دهد تغییر

 پارلمان انحالل

 نگیرد، صورت ائتالف اگر

 برگزار مجدداً پارلمانی انتخابات

 .شد خواهد

 دولت وزیران و وزیرنخست

 مجلس اعتماد رأي نیازمند

 شد،نمی انجام ائتالف اگر .بودند

 براي جدیدي انتخابات باید

 برگزار وزیرينخست و مجلس

 .شدمی

 یافتن رسمیت براي دولت

 اعتماد رأي نیازمند

 .بود مجلس

 مجلس توسط اعتماد رأي

 نامحدود
 مجدد انتخابات در شرکت حق

 .نداشت را سال 7 از پس
 نامحدود

 مدت در محدودیت

 مدیریت



 _________________________ م؟دانیمی چه اسرائیل از      282

 دولت وظایف

 خود يکابینه و بگیرد اعتماد يرأ کنست توسط وزیرنخست آنکه از پس اسرائیل، در

 براساس و است مجریه يقوه اسرائیل در دولت .کندمی آغاز را خود کار دولت دهد، تشکل را

 قواي دو و است )قضائیه و مقننه يقوه( دیگر يقوه دو از مستقل کامالً ايقوه اسرائیل قوانین

  .کنندمی نظارت قوه این عملکرد بر تنها دیگر

 مینتأ همچنین و کشور امنیت مینتأ يزمینه در تا دارد وظیفه اسرائیل در دولت

  .باشد فعال داخلی و خارجی سیاست کشور، هايهزینه

 شرکت دولت هیئت يجلسه در یکشنبه هر منظم صورتهب دولت هئیت اعضاي

 کنار در .کنند گفتگو و بحث مختلف هايوزارتخانه میان بیشتر هماهنگی براي تا کنندمی

 وزیر چند از نیز یهایکمیسیون ،دارند شرکت آن در وزیران يهمه که دولت تهیئ جلسات

 امنیتی امور کمیسیون آنها، مهمترین .ندنکمی رسیدگی خاصی امور به یک هر که شودمی برپا

 .است محرمانه آن تصمیمات و دارند عضویت آن در ائتالفی احزاب ارشد وزیران که است دولت

 دولت تهیئ در باید د،شومی اتخاذ انوزیر هايکمیسیون توسط که تصمیماتی ،موارد اکثر در

  .دشو گیريرأي آن يدرباره و شده مطرح نیز

 هايفعالیت يکنندههماهنگ و نماینده کابینه، جلسات ياداره بر عالوه وزیرنخست

 بنابراین .دارند عهده به خود يوزارتخانه در را هاسیاست آن اجراي وزرا از یک هر و بوده دولت

 چندان کابینه وزیران با وزیرنخست يرابطه کند.می تعیین را دولت هاياستسی وزیرنخست

 .گرددبازمی وي فردي شخصیت به بیشتر دولت در وي نفوذ و نیست شدهتبیین و مشخص

 به دعوت دولت خارج از را جدیدي وزیران یا و کند جاجابه کابینه داخل را وزرا تواندمی دولت

 دیگر، اساسی موضوع هر یا خارجی روابط و امنیتی امور يزمینه در تدول مذاکرات نماید. کار

 موارد در .شودمی اعالم يسرّ  دولت هئیت يجلسه حاالتی چنین در و بود خواهد يسرّ 

 هیئت يالعادهفوق جلسات توانمی وزیران، یا وزیرنخست درخواست صورت در و اضطراري

  .کرد برگزار نیز یکشنبه روزهاي از غیر زمانی در را دولت
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 وزیرنخست با مهم هايتصمیم اتخاذ در و داشته اجرایی کارکردهاي کابینه اعضاي

 هم و وزارتخانه بدون يوزیر هم است ممکن اسرائیل، دولت يکابینه در .کنندمی همکاري

 ائتالفی احزاب يهمه شرکت امر، این علت باشد. داشته وجود وزارتخانه دو تصدي با وزیري

 ائتالف شرایط به بستگی و نیست مشخص هاوزارتخانه تعداد نتیجه در .است کابینه در لتدو

 2016 سال در و است بوده نوسان در وزارتخانه 28 الی 12 از آنها تعداد 1949 سال از دارد.

 .است بوده فعال وزارتخانه 27 اسرائیل کشور در

 و دهش روهروب پارلمان اعتماد أير عدم با یا و کرده اعالم را خود استعفاي که دولتی

 دولت« و دهدمی ادامه خود کار به جدید دولت یبرپای هنگام تا شود،می محسوب مستعفی عمالً

 نیاز زیرا است. ترقوي عادي دولت از معموالً انتقالی دولت حال، این با .شودمی نامیده »انتقالی

 ولی .کند برکنار را آن )جدید دولت یبرپای امهنگ تا( تواندنمی پارلمان و ندارد اعتماد رأي به

 یا و آفرینمشکل آینده دولت براي که نگیرند تصمیماتی کوشندمی انتقالی هايدولت معموالً

  .باشد تعهدآور

 

 اسرائیل وزیرهاينخست فهرست

 

 دوره پایان دوره آغاز نام

 1954 1948 نوگوری بن ویددی

 1955 1954 شارت موشه

 1963 1955 نوگوری بن ویددی

 1968 1963 اشکول لوي

 1969 1968 اشکول لوي
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 دوره پایان دوره آغاز نام

 1969 1969 )کفیل( آلون ایگال

 1974 1969 یرمئ گلدا

 1977 1974 رابین اسحاق

 1983 1977 بگین یمخامن

 1984 1983 شامیر اسحاق

 4198 1984 پرز شیمون

 1992 1984 شامیر اسحاق

 1995 1992 رابین اسحاق

 1996 1995 پرز شیمون

 1999 1996 نتانیاهو بنیامین

 2001 1999 باراك ایهود

 2006 2001 شارون آریل

 2009 2006 اولمرت ایهود

 امروز تا 2009 نتانیاهو بنیامین
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 اسرائیل يبودجه و دولت درآمد منبع

 اساساً  .دارد وجود زیادي هايبحث همواره اسرائیل کشور درآمد منبع با ارتباط در

 خوانند.می ترسو و پرستپول را یهودیان خاورمیانه، در خصوصهب جهان مختلف ورهايکش در

 بر او داشتم، یهودیان يبارهدر بحثی دارد، سال 15 تنها که شاگردانم از یکی با پیش وقت چند

 خواهان که فردي هر از کانادا کشور در خود، هايهزینه مینتأ براي یهودیان که بود باور این

 گفته رسمی غیر صورتهب نیز ایران در حتی کنند.می دریافت را مبلغی ست،ا دانشگاه هب رفتن

 که هستند آنها و هستند یهودیان براي جهان در ملیتی چند هايشرکت بزرگترین که شودمی

 اشغالی سرزمین در که خود کشور ياداره براي را جهان مردم پول و کنندمی اداره را کشور

 دکتر با دارد. وجود یهودیان علیه شایعات این نیز اروپا در .کنندمی هزینه ،انددهکر بنا فلسطین

 کردممی صحبت ستیزيیهودي با ارتباط در بحث پایان از پس ،مبود ايجلسه در درمن مایاها

 یکی با ،2009 سال اقتصادي جهانی بحران جریان در گفت وي .کرد تعریف برایم ايخاطره که

 بحث آیا« که بود پرسیده ایشان از وي شدم، روهروب ساختمان يپلهراه در خود همسایگان از

 واقعی که بینیممی داریم خوب« که بود گفته جواب در ایشان »است؟ واقعی اقتصادي بحران

 »آمده؟ وجود به اقتصادي بحران که شده جمع کجا هاپول پس خوب« که داده ادامه وي ».است

 فلج را کشورها از بسیاري وضعیت جهانی اقتصاد بحران که زمانی ي،میالد 1930 يدهه در(

 را مردم هايپول یهودیان که کردندمی تبلیغ جامعه در گرفتن قدرت براي هانازي بود، کرده

 سفانهمتأ .)است شده ایجاد اقتصادي بحران جهان در شکل بدین و اندکرده ذخیره انبارها در

 با هم هنوز کرد. جستجو باید 20 قرن اوایل و 19 قرن اواخر در که را هابحث این يریشه

 همین به شود.می دهان به دهان ،خاورمیانه در خصوصهب ،جهان در روزها آن از هاسال گذشته

 بنویسم اسرائیل کشور يبودجه مینتأ هايمحل با ارتباط در قسمت، این در تا شدم آن بر دلیل

 .کنم آشنا اسرائیل يجامعه صادياقت واقعیت با را خود مخاطب تا

 

 است داشته اساسی تغییر بار دو امروز، به تا کشور این سیستأ بدو از اسرائیل اقتصاد

 گرفته نظر در را خاصی هايروش جامعه و خود هايهزینه نتأمی براي دولت دوره، هر در و
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 تنها بخش این رد اما .پرداخت خواهم آن شرح به اسرائیل اقتصاد بخش در جلوتر که است

  .کنم اشاره کشور يبودجه مینتأ منابع و اسرائیل کشور يسالیانه يبودجه به خواهممی

 تقدیم را بودجه يالیحه نو، سال آغاز از پیش دولت ساله هر اسرائیل کشور در

 منتشر رسمی صورتهب بودجه موردنیاز، موارد اصالح و پارلمان تصویب از پس و کندمی کنست

 .دوشمی

 نیازمند سال این براي که کرد اعالم اسرائیل دولت ،2019 سال در

 را هزینه این مینتأ محل خود يبودجه يبرنامه در دولت .است لکِشِ 000،000،700،353

 :است کرده تقسیم چنین

 و غیرمستقیم و مستقیم هايمالیات محل از شکل 000،000،200،323

 و مستقیم مالیات شکل 000،000،200،323 از  .گاز صادرات محل از شکل 000،000،305

 000،000،170،15 و مستقیم هايمالیات محل از آن شکل 000،000،150،17 غیرمستقیم،

 .است گرفته صورت بودجه برآورد یمتقغیرمس هايمالیات محل از شکل

 در دولت فوق يبودجه به توجه با ،2019 سال ابتداي در دولت بینیپیش براساس

 سال انتهاي در البته که بود خواهد روهروب بودجه کسري شکل 000،000،974،3 با لسا این

 خواهد بودجه کسري شکل 000،000،500،5 سال پایان تا دولت که داد نشان برآوردها 2019

 .داشت

 با برابر شکل چهار هر تقریباً و شود،می معامله جهانی بازار در یورو 26/0 شکل هر

 .است یورو یک

 

  اسرائیل در احزاب گاهجای

 سیاسی ساختار در که چرا کنند،می بازي را مهمی بسیار نقش اسرائیل در احزاب

 بدهند. يرأ ندشومی معرفی احزاب طرف از که هاییلیست به باید انتخابات در مردم اسرائیل،

 گرفتن نبدو ندارند اجازه شوند،می پارلمان وارد که زمانی شده انتخاب نمایندگان نهایت در

 صورتهب اينماینده هیچ همچنین .کنند مطرح کنست در را طرحی خود حزب از مثبت نظر
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 فردي صورتهب و شود جدا خود حزب از ورود از پس یا و شود وارد کنست به تواندنمی فردي

 کار این دیگر نفر سه همراه به باید شود جدا خود حزب از بخواهد اگر حتی بلکه کند، فعالیت

 نفر 100 اینکه صورت در و پذیردمی صورت راحتیبه اسرائیل در حزب ثبت .دهد نجاما را

 براي .برسانند ثبت به را آن توانندمی مربوط، عوارض پرداخت با کنند، حزب سیستأ تقاضاي

 نامزد توانندمی اندداشته کنست در اينماینده این از پیش که احزابی نیز، انتخابات در مشارکت

 آن از پس و دهکر کسب را شرایط واجدین از نفر 2500 يامضا باید احزاب سایر و نندک معرفی

 .ندکن ثبت سیاسی حزب عنوان به را خود

 است شده سیستأ سیاسی حزب 200 از بیش ،امروز به تا سیستأ بدو از اسرائیل در

 .اندکرده پیدا راه پارلمان به آنها تاي 110 حدود که

 اگرچه .است آن بر حاکم حزبی ساختار از ثرمتأ سیارب کشور این سیاسی حیات

 آن، جغرافیایی اوضاع يزاییده که است ايپیچیده شکل داراي اساساً اسرائیل اجتماعی حیات

 از ساختاري چنین درون در احزاب اما ،است سسانمؤ عقاید و آرا همچنین و جامعه، مشکالت

  .هستند برخوردار ايارزنده جایگاه و نقش

 سنت از برگرفته سبکی اسرائیل کشور يیافتهتوسعه خوبیبه و فعال حزبی تحیا

 اجتماعی شرایط دلیل به متحده ایاالت و بریتانیا الگوهاي با مقایسه در که است غرب سیاسی

 یخاص ویژگی ،اشهمسایه کشورهاي و اسرائیل کشور خصوصهب ،خاورمیانه يمنطقه سیاسی و

 .دارد نیز

-می ناشی ژیکوئولاید تعهدات وجود از اسرائیل سیاسی زیست یسخت و استحکام

 .شود

 همین به و دادند تشکیل را کشور این یمختلف هايقومیت اسرائیل کشور در ابتدا از

 تا رادیکال چپ از اسرائیلی احزاب د.رخومی چشم به همچنان جامعه این در افکار تعدد دلیل

 .دهندمی شکیلت را مذهبی تا سکوالر از تندرو، راست

 شاهد روزانه که دانست آن اصلی لامع توانمی را عمده دلیل چهار اسرائیل در

 :هستیم جدید احزاب تشکیل
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 دولتی و خصوصی بخش دو با ارتباط در دیدگاه تنوع :اقتصادي-اجتماعی مسائل -1

 .اجتماعی عدالت و اقتصادي تساوي يمسئله و تولید امر در

 اسرائیل مرزهاي حفظ و موجود هاينزاع به دادن اتمهخ چگونگی :امنیت يمسئله -2

 .اعراب يحمله از

 .هادولت دیگر با اسرائیل خارجی روابط چگونگی و خارجی سیاست -3

 .اسرائیل حکومت و جامعه در یهود مذهب جایگاه و حکومت و مذهب -4

 

 لیست کنست انتخابات براي توانندمی مختلف تفکرات با مختلف احزاب اسرائیل در

 مجلس به توانندمی کنند کسب را نیاز مورد ايآر میزان که صورتی در و کنند منتشر را خود

 لیست 12 نهایت در که شد منتشر مختلف احزاب توسط لیست 33 ،2009 سال در .ندشو وارد

 لیستی تنهایی به نیست الزم حزب هر که است این ذکر قابل ينکته کردند. پیدا راه پارلمان به

 هم با نیز لیست انتشار هنگام در توانندمی احزاب اسرائیل قوانین براساس بلکه کند، منتشر را

 .کنند منتشر انتخابات براي را مشترك لیست یک و کنند ائتالف

 

 پارلمانی حزب چند معرفی

 و خوردمی چشم به بسیار احزاب تعدد اسرائیل در کردم، اشاره ترپیش که همانطور

 حزب چند معرفی به تنها بخش این در اما .است ممکن غیر سرائیلا احزاب تمامی معرفی

 هدش تعلو، و بلد حزب( عرب احزاب ،)لیکود و کار( کلیدي و بزرگ حزب دو جمله از اسرائیل،

 .پرداخت خواهم دیگر حزب چند و )عربی متحد فهرست و
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 :اسرائیل چپ احزاب

 کار حزب

 سیستأ هنگام از اسرائیل حزب گترینبزر اسرائیل، کارگران دموکرات-سوسیال حزب

 هعفورا احدوت و هاتزایر هاپوئل وحدت با 1930-1929 سال در .دآیمی حساب به کشور این

 اسرائیل کشور حزب مهمترین به توانست نوگوری بن ویدید زمان در و شد تشکیل حزب این

 به را خود نام بعد هب سال آن از و داشت نام ماپاي 1969 سال تا حزب این البته .شود تبدیل

 .داد تغییر اسرائیل کار حزب

 1977 سال از و بود مطرح حاکم حزب عنوان به 1977 تا 1930 سال از ماپاي حزب

 .رسید قدرت به مجدداً نیز 1992 سال در .شد دولت مخالفت حزب به تبدیل

 محسوب کشور این چپ هايائتالف محور همواره دارد، چپگرا تفکرات که حزب این

 اقتصادي و دفاعی مسائل و خارجی هايسیاست به دهیشکل در ايکنندهتعیین نقش و شودیم

 .است داشته کشور

 

 

 مِرِتز حزب

 و راتس ماپاي، چپگراي حزب سه بین سیاسی ائتالفی عنوان به آغاز در حزب این

 .است راتس و ماپاي اول حروف اختصاري عنوان زترم .شد پدیدار 1992 سال در شینوي

 در یهودي صلح نیروهاي کردن متحد و ساختن یکپارچه ائتالف، این تشکیل از اصلی يانگیزه

 که بودند امیدوار و داشتند قرار کار حزب چپ جناح در احزاب ينقشه در که بود اسرائیل

 و مقابله براي ترتیب این به و کنند تصاحب را پارلمان هايکرسی از بیشتري تعداد بتوانند

 لیاسرائ کار حزب يلوگو .21 تصویر
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 با حزب این .ندده افزایش را چپ اردوگاه فرصت حاکمیت، از لیکود حزب شیدنک پایین

 سازيشهرك است معتقد و است مخالف ،اشغالی مناطق در چه و جوالن در چه ،سازيشهرك

 هاياشکنازي میان در حزب این اصلی پایگاه .کندمی روهروب جدي مشکالت با را صلح روند

 در توجه قابل حمایت از و است دانشگاهیان و آزاد مشاغل صاحبان متوسط، يطبقه ثروتمند

 است برخوردار باالیی اعتبار از اعراب میان در ،مرتز .است برخوردار )هاکیبوتص( اشتراکی مزارع

 کشور یک عنوان به اسرائیل اعالم ضمن 2006 تا 1999 سال مابین خود هايبرنامه در و

 اسرائیل کار حزب همچون نیز حزب این .دانست اعراب جمله از همه براي کشوري را آن یهودي،

 .یهود شریعت دولت نه باشد، قانون دولت باید اسرائیل که دارد کیدتأ مهم این بر

 

 

 :اسرائیل راست احزاب

 لیکود حزب

 و حیروت احزاب ادغام از 1973 سال در که است راستی دست حزب یک لیکود

 -حیروت يجبهه حیروت، گوش( گاحل ائتالف چوبچار در حزب دو این .شد تشکیل لیبرال

 جنبش به وابسته کارگري گروه یک و رسمی ائتالف و آزاد مرکز کوچک حزب دو ،)لیبرال

 نمایندگان بعلباع حزب ،2003 سال انتخابات از پس و کردندمی فعالیت اسرائیل کامل سرزمینی

 .پیوستند لیکود به نیز روس یهودیان

 زرتم حزب يلوگو .22  تصویر
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 -پارلمانی يجبهه در راستگرایان به بخشیدن لتشکّ زب،ح این تشکیل از هدف

 و شوند آن جایگزین خود و کشیده زیر به قدرت از را کار حزب آنکه امید به ،دبو انتخاباتی

 حزب محبوبیت کاهش رغمبه ولی .بگذارند اجرا به را راست جناح اقتصادي - سیاسی برنامه

 از پس کوتاهی مدت که سال آن انتخابات در نتوانست لیکود ،1973 اکتبر جنگ از پس کار

 کارگري جنبش ،1997 سال انتخابات در اما .ردبیاو دست به موفقیتی شد، برگزار حزب سیستأ

 حزب رهبري به راست جناح اسرائیل، تاریخ در بار اولین براي و داد دست از را خود قدرت

 اقبال اخیر هايسال در و داشته یاراخت در را قدرت تناوببه آن از پس .رسید پیروزي به لیکود

 آغاز لیکود پیدایش .است یافته شدت آن سمت به ،چپ هايجریان با مقایسه در عمومی

 .زد کلید را اسرائیل در حزبی قطبی دو نظام پیدایش

 

 منعکس بزرگ اسرائیل ایدئولوژي در را راست درویکر خود سیاسی يبرنامه در لیکود

 بخشآزادي سازمان با گفتگو عدم و اشغالی اراضی از نشینیعقب عدم به اشاره رویکرد، این .کرد

 شامیر، بگین، جابوتنکسی، :از عبارتند آن تشکیل ابتداي از حزب این رهبران .است فلسطین

 .نتانیاهو و شارون

 

 

 

 کودیل حزب يلوگو .23 تصویر
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 :اسرائیل رومیانه حزب

 کادیما حزب

 این انشعاب .است هشد تشکیل لیکود حزب از حزبی انشعاب مهمترین از حزب این

 و لیکود بین که سیاسی بنديقطب و انتخاباتی ينقشه تغییر به 2005 سال در لیکود از حزب

 .انجامید ،داشت وجود کار احزاب

 نشینیعقب سیاست موفقیت براي شارون آریل سوي از تالشی واقع در حزب این

 سیاسی رویکردهاي و رهبران واندبت که بود حزبی تشکیل نیز آن هدف و بود غزه نوار از یکجانبه

 و اولمرت ،ایهود چون افرادي و افتاد اتفاق نیز مهم این .کند جذب را کار و لیکود بین مختلف

 .پیوستند حزب این به کار حزب از پرز شیمون و لیکود حزب از لیونی تسیپی

 در او شد. انتخاب حزب این رهبر عنوان به لیونی یپیتس ،2008 سپتامبر 17 در

 اعالم را )جنبش( هاتنواه نام به جدیدي حزب سیستأ و شده جدا حزب این از ،2012 نوامبر

 2013 انتخابات در کادیما .شد انتخاب حزب رهبر عنوان به موفار شائول ،لیونی خروج با .کرد

 سیاست از موفاز که زمانی یعنی 2015 سال در .شد کنست در کرسی دو دریافت به موفق فقط

 برگزیده حزب رهبري به روزيدُ عرب سیاستمدار ،حسون اکرم کرد، گیريکناره بحز رهبري و

 بر را یهودي عمدتاً حزب یک رهبري دروزي یک که بود اسرائیل تاریخ در بار اولین براي .شد

 این از ژانویه 29 روز در او .کشید طول روز دو فقط حزب این بر حسون ریاست .گرفتمی عهده

 فهرست در دوازدهم نامزد عنوان به و پیوست کوالنو سیستأتازه حزب به و شده خارج حزب

 )هاتنواه و کار حزب( ونیستیهص ائتالف پیشنهاد که هم کادیما .گرفت قرار حزب این کاندیداي

 .نکند شرکت انتخابات در گرفت تصمیم ،بود کرده رد را

 

 

 
 مایکاد حزب يلوگو .24 تصویر
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 ما يخانه اسرائیل حزب

 ياساسنامه در قومیت و است راستی دست مالًکا حزبی »ما يخانه اسرائیل« حزب

 اساسی اصل سه حزب این رسمی ياساسنامه در همچنین دارد. پررنگی بسیار جایگاه حزب این

 :است شده ذکر

 ؛اسرائیل ملت یکپارچگی و اتحاد -1

 ؛است یهودي مردم مادري سرزمین اسرائیل -2

 .نیست ممکن وفاداري اثبات بدون ،شهروندي -3

 

 خوردمی چشم به گرایانهقوم و نژادپرستانه هايآموزه وضوحبه شده اعالم اصول در

 قابل ينکته همچنین .دارد کیدتأ اسرائیل سرزمین و یهودي قوم يبنیادگرایانه محور دو بر که

 این منابع برخی هرچند است. اصول این بیان در دینی و تاریخی هايآموزه به استناد ،ملتأ

 هايسیاست در و ظاهراً حزب این اما د،نکنمی معرفی سکوالر نجریا یک عنوان به را حزب

 در هاخاخام نقش شدن معتدل از فقط و نیست سیاست از دین جدایی دنبال به خود اعالمی

 انتقال يایده اعراب، با ارتباط در مواضعش در همچنین حزب این .کندمی حمایت سیاست

  .کندمی مطرح را هداوطلبان

 اعضاي از وي شد. سیستأ 1999 سال در لیبرمن توسط ما يانهخ اسرائیل حزب

 دولت با ریور واي يمعاهده درمورد نتانیاهو با اختالفش پی در که بود لیکود حزب سابق

 .شد جدا حزب آن از ،فلسطین خودگردان

 

 اسرائیل مذهبی احزاب

 متدینین اول يدسته کرد؛ تقسیم دسته دو به توانمی را اسرائیل مذهبی احزاب

 متدینین دوم يدسته و نامندمی »هداتییم هتسیونیم« را آنها عبري به که هستند ونیستیهص

 و مفدال احزاب اسرائیل، سیاسی يصحنه در .خوانندمی »حاردیم« را آنها که هستند متعصب
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 دوم يدسته ينماینده هتوراه دیگل و اسرائیل اگودات احزاب و اول گروه ينماینده میماد

 .هستند

 

 )کنونی یهودي خلنه( مفدال حزب

 زراحیمِ جنبش از انشعاب با 1955 سال در که است قومی دینی حزبی حزب، این

 .مزراحی کارگران و مزراحی سازمان :شد سیستأ دینی ونیسمیهص

 تغییر 1967 سال از بعد را خود سیاسی مشی خط و انتخاباتی يبرنامه حزب این

 قرار خود کار دستور در را غربی يکرانه و اشغالی هايسرزمین در سازيشهرك به دعوت و داد

 در که مونیمآ گوش مانند نشین،شهرك هايسازمان و هاجنبش فعال رهبران حزب ياعضا .داد

 يبرنامه .ندهست )یشع( غزه و غربی يکرانه هايشهرك شوراي نیز و شد سیستأ 1974 سال

 را دینی هايآموزه که قوانینی وضع طریق از حکومت یدین يجنبه حفظ حزب این انتخاباتی

 دفاع و سازيشهرك بر تمرکز با هایشبرنامه امنیتی و قومی رویکرد و دهد،می قرار توجه مورد

 شعارهاي میان در همچنین .است شده تقویت بخشنجات ایدئولوژي و دینی هايانگیزه با آن از

 مردم جز نیست کسی براي اسرائیل سرزمین« کرد: هاشار نیز شعار این به توانمی حزب این

 ».اسرائیل تورات طبق بر اسرائیل

 

 

 مفدال حزب يلوگو .25 تصویر
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 )اسرائیل اتحاد( اسرائیل اگودات حزب

 قیمومیت زمان در ونیهص جنبش با که است دینی یهودي طوایف از سیاسی جریانی

 بعد .گرفت کلش اروپا در بیستم قرن آغاز در جهانی جنبشی عنوان به و کرد مخالفت بریتانیا

 و دینی ونیسمیهص حزب دو با و کرد شرکت پارلمانی انتخابات در اسرائیل حکومت برپایی از

 بدون دولتی هايائتالف در و کرد ائتالف »تورات یهودي يجبهه« نام به آن کارگري يشاخه

 آگورات .تاس کرده مشارکت ،بگیرند اختیار در مستقیم طوربه را هاییوزارتخانه آن ياعضا آنکه

 مدارس از مالی بیشتر حمایت ها،ائتالف به ورودش براي همواره ،دینی بیحز عنوان به اسرائیل

 را )کوشر یا حالل غذاي قانون و شنبه روزهاي قانون مانند( دینی قوانین برخی تداوم و دینی

 رد لیکود حزب رسیدن قدرت به از پیش تا حزب این .است کرده مطرح شرطپیش عنوان به

 به محدود سیاست در دخالتش و بود نکرده مشخص را خود سیاسی مشی خط اساساً اسرائیل،

 در لیکود حزب گرفتن قدرت با اینکه تا بود جامعه مذهبی اقشار براي امتیاز کسب تالش

 ویژهبه سازي،شهرك ییدتأ و راست تفکرات سمت به را خود سیاسی خط نیز حزب این اسرائیل،

 .داد تغییر 2000 سال در هافلسطینی دوم يانتفاضه از بعد

 

 اسرائیل عرب احزاب

 در اندتوانسته همواره احزاب این که هستند احزابی داراي نیز اعراب ،اسرائیل در

 احزابی به توانمی آنها جمله از .بفرستند پارلمان به را نمایندگانی ،پارلمانی مختلف هايدوره

 آنکه دلیل به احزاب این .کرد اشاره   1رام و تعل ،بلد حزب ،عربی متحد فهرست ،هدش چون

 کنست هايانتخابات ثابت پاي همواره که گفت توانمی هستند، اسرائیل اعراب اقلیت ينماینده

 .دهندمی اختصاص خود به را کرسی چند نیز همیشه و ندابوده

 

                                                 
 
 
1    Raam 
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 راباع از %90 همواره که است کمونیستی اسرائیلی عربی حزب یک هدش حزب

 سرزمین در ملت دو و کشور دو تشکیل خواستار همواره حزب این دهند.می يرأ آن به اسرائیل

 این 1992 سال در .بازگردد 1967 مرزهاي به باید اسرائیل گویدمی همچنین .است فلسطین

 این .شود ائتالف وارد رسمی صورتهب آنکه بدون کرد، حمایت رابین اسحاق دولت از حزب

 .شودمی محسوب سوسیالیست و سکوالر همواره ،عرب قومیت از حمایت رکنا در حزب

 

 ملی اتحاد احزاب يدسته در را آن توانمی و شد سیستأ 1995 سال در بلد حزب

 اصلی اهداف جمله از .است »سرزمین« معنی به عربی در »بلد« يکلمه خود داد. قرار دموکرات

 برابر حقوق از آن شهروندان تمامی که کند کشوري به تبدیل را اسرائیل که است این حزب این

 که برابري حقوق از اسرائیل در عرب اقلیت که است آن خواستار بلد واقع در .باشند برخوردار

  .شوند برخوردار ،شده درج هااقلیت حقوق با ارتباط در ملل سازمان کنوانسیون در

 ،است سکوالر حزب یک ،بلد بحز که کرد اشاره نیز نکته این به باید حال همین در 

 حرکت جنوبی عملگراي بخش و عربی دموکراتیک حزب از متشکل که عربی متحد لیست اما

-محافظه مواضع در خصوصهب ،هاگرایش این .دارد مذهبی هايگرایش بیشتر ،است اسالمی

 .دهدمی اننش را خود ،زنان حقوق برابري يمسئله در خصوصهب ،اجتماعی امور در آنها يکارانه

 عنوان به شرقی اورشلیم مرکزیت با فلسطین دولت سیستأ طرفدار هم رام حزب گذشته این از

 .است اسرائیل در هاتبعیض رفع و شده ساخته هايشهرك يتخلیه و پایتخت

 دلیل به کرد اعالم انتخابات مرکزي يکمیته ،2009 سال پارلمانی انتخابات از پیش

 یهودي کشوري عنوان به را اسرائیل ،بلد حزب و  ) 1لتا( اسرائیل عربی احزاب ياتحادیه کهاین

 محورخشونت هايحرکت از دفاعشان همچنین و شناسندنمی رسمیت به دموکراتیک و

 اسرائیل کشور عالی دیوان يرأ با نهایت در اما ندارند. را انتخابات در شرکت ياجازه حانه،مسلّ

 .کردند پیدا را خاباتتان در شرکت ياجازه حزب دو هر و شد شکسته حکم این

                                                 
 
 
1    Taal 
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 بر بالغ امروز به تا سیستأ بدو از اسرائیل در که داشتم اشاره موضوع این به ترپیش

 تاي چند به تنها ،خالصه کامالً صورتهب نیز قسمت این در و است شده سیستأ حزب 200

 جدي يخواننده .کنندمی لیتفعا و هستند اسرائیل در هم دیگري احزاب اما کردم، اشاره آنها

 .کند حقیقت بیشتر آنها با ارتباط در خود تواندمی

 

 :اسرائیل دیگر احزاب

 ،یسرائلیم یخاد، هَدَشه، اِرِتض دُر، دَعام، بریت، اوالم یاروك، عال احرایوت 

 لِهِم، رهبري، حزب ،الزوز، کوالنو حاکِسِف، کواه هولوکاست، بازماندگان حزب 

 دموکراتیک، اقدام سازمان یا حزب میماد، خانواده، و بشر قوقح حزب لَعُلیم،

 تصومت تصابار، یهودیت، اوتماز

 زنان ارتدوکس حزب عنوانبه 2015 سال در ریزيپایه( عوبیزکوتان( 

 حامیتادش یسرائیل هذکا، یسرائیل 

 

 اسرائیل در انتخابات هايویژگی

 چهار این از یکی اینکه مگر د،شومی برگزار باریک سال چهار هر کنست، انتخابات

 :یدبیا پیش وضعیت

 

 .سازد منحل را خود آن طی که دبگذار تصویب به را ايالیحه کنست .1

 .باشد نکرده تصویب را دولت يبودجه مالی، سال آغاز يماهه سه طول در کنست .2

 .دشو کنست شدن پاشیده هم از و انحالل خواستار وزیرنخست .3

 .باشد نشده تشکیل هنوز جدید دولت و شده داده اداعتم عدم يرأ .4
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 هب که بگیرد تصمیم ي،رأ هشتاد يویژه اکثریت یک با تواندمی همچنین کنست

 طوالنی و تمدید را خود يساله چهار يدوره ویژه، موقعیت و وضعیت یک آمدن پیش دلیل

 انتخابات و دآم پیش »کیپور یوم« جنگ دلیل هب و 1973 سال در روندي چنین .کند

 .افتاد خیرتأ به ماه دو کنست يدوره جدهمینه

 دولت تصدي دوران .شودمی انتخاب باریک سال چهار هر کنست همانند دولت

 باشد؛ کرده استعفا خود مقام از یا کرده فوت وزیرنخست :دشو ترکوتاه دالیل این به است ممکن

 به یا و باشد؛ شده جرم اعالم وي علیه یا و شده مقام خلع باشد؛ دهش همیشگی ناتوانی دچار

 خود اعضاي از دیگر یکی است ممکن دولت البته .باشد بخشیده پایان کنست در خود عضویت

 .برگزیند وزیرنخست کفیل و جانشین عنوان هب ،است کنست عضو نیز او که را

 

  است؟ کنست در عضویت شرایط حائز فردي چه

 براي تواندمی باشد، رسیده سالگی یک و یستب سن به که اسرائیلی شهروند هر

 شده اخراج و طرد ،نااستث موارد در و قانون طبق اینکه مگر شود، برگزیده کنست در عضویت

 .باشد

  :از عبارتند ی،استثنای موارد اینگونه هاينمونه جمله از

 دولت، ارشد عضو یک جمهور،رئیس نظیر است دولتی ارشد مقام داراي که فردي

 ارشد مقامات و ارتش ستاد رئیس همچنین و دولتی، ارشد مقامات و قضات کل، برسحسا

 شده تعیین يویژه زمان از پیش آنکه مگر ،درآیند کنست عضویت به توانندنمی نیز نظامی

 موجه دالیل به بنا دادگاه که مواردي در همینطور .باشند کرده استعفا خود مقام از قانون طبق

 تروریستی هايگروه عضو که افرادي اسرائیل در مثالً باشد، کرده سلب فرد از را حق این قانونی و

 ندارند. شدن کاندید حق باشند، بوده

 از یکی است ممکن مرکزي انتخابات يکمیته ،»کنست اساسی قانون« حسب بر

 و هاهدف آنکه بر مشروط کند، محروم انتخابات در شرکت از را انتخاباتی نامزد هايفهرست

 :باشد موارد این از یکی نشانگر آن اعمال
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 .یهود مردم کشور عنوان هب اسرائیل کشور وجود انکار و نفی .1

 .اسرائیل دموکراتیک نهاد و سرشت انکار .2

  .نژادي تعصب تحریک و آشوب .3

 

 با مغایر تصمیماتی و شود خواهیفرجام عالی، دیوان در تواندمی تصمیمی چنین

 .کند اتخاذ مرکزي اتانتخاب يکمیته

  

 منفرد؟ کاندیداهاي و نامزد به یا دهندمی رأي احزاب به اسرائیلی، دهندگانيرأ آیا

 که احزابی و است متکی ،منفرد آراي نه و حزب به رأي يپایه بر کنست، انتخابات

 و گسترده باورهاي و دورنماها يکنندهمنعکس ،کنندمی مبارزه کنست در شدن انتخاب براي

  .ندهست وسیعی

 شده ارائه فهرست با جدید، کنست به حزب هر اعضاي ورود ترتیب و نظم و تعداد

 و حکم 10 حزبی اگر مثال، براي .دارد همخوانی و سازگاري خود، کاندیداهاي و نامزد از حزب

 .شوندمی جدید کنست وارد حزب آن نخست نامزد 10 کند، دریافت دستور

  

 

  چیست؟ زيمرک انتخابات يکمیته

 ریاست .ستدارا را انتخابات بر نظارت و اداره مسئولیت مرکزي، انتخابات يکمیته

 خنان« قاضی حاضر، حال در که است عالی دیوان قاضی و دادرس یک يعهده به کمیته، این

 دورانش که دارند دست در را کنستی هايکرسی که است احزابی نمایندگان شامل و است »ملتر

 .است انپای حال در
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  دارند؟ عهده رب نقشی چه انتخابات هايکمیته

-می نظارت محلی گیرييرأ هايکمیته عملکرد بر اي،منطقه گیرييرأ هايکمیته

 پایان به رو دورانش که کنستی در که هستند حزبی سه کمدست نمایندگان شامل که کنند

 خدمت گیرييأر يکمیته در تواندیم تر،مسن یا و ساله شانزده فرد هر .دارند عضویت است،

 .کند

  

  ند؟بکن باید اقداماتی چه انتخابات از پیش احزاب

-کرسی احراز براي را خود نامزدهاي از فهرستی حزب هر انتخابات، برگزاري از پیش

  .کندمی ارائه )ارجحیت براساس( کنست هاي

 کنست براي را خود داهايکاندی دیگر، هايشیوه و روال یا و آغازین مراحل در احزاب،

 .گزینندبرمی

 توانندمی اندکرده نامثبت متفقاً که حزبی چند یا دو و اندکرده نامثبت که احزابی تنها

  .کنند شرکت انتخابات در و کرده ارائه خود نامزدهاي از فهرستی

  

 است؟ اساس چه بر انتخاباتی مبارزات براي مالی منابع جذب و بودجه

 بخش تنها و کندمی مینتأ را احزاب يبودجه بخش بیشترین رائیلاس دولت .1

 و بودجه بر حاکم قانون حسب بر .دشومی مینتأ دیگر منابع از ،ايهزینه چنین از کوچکی

 هب ايسهمیه جناح، هر .است یافته اختصاص ايسهمیه انتخاباتی مبارزات براي ،احزاب یدارای

 گذشته کنست انتخابات در که کرسی هر براي »مالی اتتدارک واحد« در ترپیش که میزانی

 دست هب جدید کنست در که دستوري هر در بماسبق عطف واحد یک ياضافه به شده تعریف

 جدید، هايجناح .دکنمی دریافت دیگر، مالی اضافی واحد یک ياضافه هب دو بر تقسیم ،آمده

 برنده انتخابات در که یهایکرسی تعداد يپایه و براساس ماسبق به عطف با و مشابه هايسهمیه

 .کنندمی دریافت ،اندشده
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 و عضویت هايپرداخت نظیر عمومی، و دولتی غیر يبودجه بر حاکم قانون .2

 .است محدود و سختگیرانه یکلّ هب ،اهدا و معاضدت

  

 بهاي شاخص با ارتباط در و قانون طبق که مبلغی بر افزون ايفرقه و جناح هیچ

 ايسهمیه و وجه مستقیم غیر یا و مستقیم طور هب فردي هیچ از ،است شده تعیین یمصرف

 .کرد نخواهد دریافت

 انتخابات در دادن يرأ شرایط حائز که فردي هر از نامزدها، از فهرستی یا و هاجناح 

 هايکمک نباید ند،نیست نیز اسرائیل شهروند حال عین در که خارجی هايملیت نظیر نیست،

 .دنکن دریافت لیما

 .بدهند یهدایای احزاب به ندارند اجازه سهامی، هايشرکت

 

  کنند؟می رعایت را برابر هايفرصت و مجال اصول انتخاباتی تبلیغات چگونه

 آغاز تلویزیونی هايشبکه در انتخابات، از پیش روز یک و بیست انتخاباتی، تبلیغات

 رادیو و تلویزیون طریق از ،وجهی پرداخت و هزینه بدون ،انتخاباتی تبلیغات تمامی .دنشومی

 را تبلیغات تدارك و تهیه يهزینه پرداختپیش مسئولیت احزاب که هرچند د،نشومی پخش

 پخش ساعت و زمان انحصار و خرید ،برابر مجال و فرصت اصل حسب بر .دارند عهده هب خود

 .است ممنوع تبلیغات

 محتواي و زمان ،مدت طول با ارتباط در صریح و سخت مقررات شامل انتخابات قانون

 يشیوه حسب بر انتخابات، در کنندهشرکت احزاب .است انتخابات تلویزیونی و رادیو تبلیغات

 براي احزاب از یک هر به .کنندمی استفاده شده تعیین تبلیغاتی دقایق از ،قانون در شده تعیین

  .شودمی داده صاصاخت برابر دقایق تلویزیون و رادیو در تبلیغات

 طی را خود پایانی دوران که ندهست کنست در ینامزدهای داراي که یهایجناح

 .کنندمی دریافت هم را کنست پیشین اعضاي به متعلق ياضافه هايوقت ،دنکنمی
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 خاطر هب ،اضافه دقیقه دو و تلویزیون در تبلیغات دقیقه هفت از حزب هر نمونه، براي

 تبلیغات از استفاده میزان و مقدار در همچنین احزاب، .شودمی برخوردار ،کنست پیشین اعضاي

 .دارند محدودیت هاروزنامه در چاپ براي انتخاباتی

 

 

  :قرارند این از تبلیغاتی هايمحدودیت دیگر

 ،سال پانزده زیر کودکان از استفاده .1

 نظر مورد حزب از ايویژه تصویر ایجاد دلیل به( اسرائیل دفاعی نیروي از استفاده .2

 )،عمومی افکار میان

 رضایت یا اجازه، کسب بدون تروریسم، قربانیان تصاویر یا اسامی از استفاده .3

 .قربانیان يخانواده

 

 

 کنست انتخابات از شیپ یغاتیتبل بنر کی از يانمونه .26 تصویر
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 هاشهرداري و روستا شهر، شوراي

 و داشت تشریفاتی شکل تنها ،اسرائیل کشور تشکیل اول يدهه در شوراها انتخابات

 تحت محلی موضوعات و مشکالت ،ابتدا در .شدمی برگزار پارلمانی انتخابات با همزمان همواره

 هايانتخابات با همزمان که شوراها هايانتخابات و بود، گرفته قرار کلی هايسیاست پوشش

 احزاب که صورت این به .داشت تشریفاتی بعدي تنها شد،می انجام یکبار سال چهار هر پارلمانی

 نهایت در اما دادند،می يرأ نیز لیست آن به مردم و کردندمی رتشمن یزن شوراها براي لیستی

 ساختار در نیز اصالحاتی شد، آغاز اسرائیل در سیاسی اصالحات که زمانی یعنی ،1975 سال در

 از شهرداري و شوراها هايانتخابات که شد قرار اول، گام در .شد انجام شوراها هايانتخابات

 برگزاري زمان دیگر همچنین ،شود مشخص مردم مستقیم يرأ با هردارش و شوند جدا یکدیگر

 .دباش یکبار سال پنج هر بلکه مجلس، انتخابات با همزمان و یکبار سال چهار نه هاانتخابات

 الی 9 از شوراها ،بخش هر در جمعیت تراکم به نسبت شهر شوراي در اسرائیل قوانین براساس

 يشیوه .دارند عضو 21 الی 5 بین ،جمعیت به بسته ،هاستانده و روستاها شوراهاي و عضو 31

 را لیستی توانندمی محلی فعال هايگروه یا و اباحز که است صورت این به نیز اعضا انتخاب

 عنوان به خواهندمی که فردي همچنین دهند. يرأ لیست آن به دهندگانيرأ و کنند منتشر

 نیز مردم و شود معرفی سیاسی حزب یا و محلی جریان طرف از باید ،شود کاندید شهردار

 يرأ شدن شهردار براي خود نظر مورد نامزد به ،شده مطرح هايلیست به يرأ با همزمان

 یابد. دست شهرداري پست به تواندمی ،کند کسب را آرا %40 بتواند که کاندیدي هر دهند.می

 اندکرده کسب را آرا بیشترین که اندیديک دو بیاورد، دست به را آرا حداکثر نتواند فردي اگر اما

 این میان انتخاباتی و پردازندمی رقابت به هم با مجدداً انتخابات ينتیجه اعالم از پس هفته دو

 .شودمی برگزار کاندید دو

 و پارلمان سراسري هاياباتانتخ که زمانی تا که است این توجه قابل ينکته

 بود، باال شوراها انتخابات در مردم مشارکت میزان شد،می ربرگزا همزمان شوراها هايانتخابات

 کاهش %50 زیر به مشارکت میزان شود،می برگزار جداگانه شوراها انتخابات که زمانی از اما

 صورت هب مشارکت میزان نشینیهودي مناطق و شهرها در خصوصهب است. کرده پیدا
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 باالست. مشاکرت میزان همچنان که است نشینعرب مناطق در تنها و یافته کاهش چشمگیري

 نفر 189،130 تنها ویوآتل در يرأ شرایط واجد 399،696 مجموع از 2008 سال در مثال براي

 %6/32 تنها حیفا در همچنین ایط.شر واجدین %6/32 با بود برابر که دادند يرأ انتخابات در

 بیشتر که رفتند يرأ هايوقصند پاي %8/38 تنها   1برشوا در و ددادن يرأ شرایط واجدین

 مدافع که احزابی نیز دلیل همین به دادند.می تشکیل اسرائیلی اعراب را دهندگانيرأ میزان

 .ندبرخوردار خود رقیبان به نسبت باالتري شانس از همواره ،هستند زیست محیط و صلح

 حق نهات افراد ،اورشلیم شرق و جوالن هايبلندي در نیز طرف این به 1967 سال از

 کنند. شرکت توانندنمی سراسري هايانتخابات در و دارند را شوراها انتخابات در تنها شرکت

 اسرائیلی یهودي هايجریان که شوندمی آن از مانع همواره عرب کنندگانمشارکت ،جوالن در

 مچنینه کنند.می تحریم را انتخابات همواره فلسطینی هايجریان اورشلیم در اما بیاورند، يرأ

 در اما رسد،می نیز %85 تا و باالست بسیار مذهبی هايبخش مشارکت میزان اورشلیم در

 .است %35 حد در مشارکت و نیست چنین سکوالرنشین هايبخش

 

 اسرائیل کشور در یهضائق يقوه

 يیهقضائ يقوه یک وجود است، تحسین قابل بسیار اسرائیل در که مواردي از یکی

 .است مستقل

 يقوه .کندمی عمل هادادگاه طریق از و است عدالت برقراري ولمسئ قضائیه يقوه

 این از بخشی نیز کشور دادستانی ياداره .است برخوردار کامل عمل آزادي از اسرائیل يقضائیه

 )دولت هیئت برابر در حتی( عمل استقالل از دولت حقوقی مشاور .شودمی محسوب قوه

 حقوقی و یقضای امور در که اتینظر و است کشور دادستانی رئیس واقع در و است برخوردار

                                                 
 
 
1    Be'er Scheva   
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 تضمین موجود قوانین در قضائیه يقوه استقالل .گیردمی قرار ویژه توجه مورد دهدمی کشور

 .است شده

 ،کنم ارائه را توضیحاتی اسرائیل کشور یقضای نظام ساختار با ارتباط در آنکه از پیش

 کشور این یقضای نظام در که ايپایه تغییرات و گیريشکل ریختا به اگر نیست لطف از خارج

  .باشم کرده اياشاره ،شده انجام گذشته سال 70 تاریخ طول در

 ساختار چند از ترکیبی که است نای اسرائیل کشور یقضای نظام هايویژگی از یکی

 نظام از گرفتن الگو با اسرائیل یقضای نظام ساختار سازندگان واقع در است. متفاوت حقوقی

 ،عثمانی امپراتوري یقضای ساختار همچنین و ژرمنی-رومی حقوق ،آنگلوساکسون ساختاري

 .اندکرده طراحی را کشور یقضای دستگاه

 

 یقضای نظام ساختار بود، انگلستان قیمومیت تحت فلسطین سرزمین که زمانی در

 هاانگلیسی 1922 سال از .دش طراحی آنگلوساکسون حقوقی ساختار براساس هاانگلیسی توسط

 آنگلوساکسونی يریشه هرچند که گرفتند نظر در فلسطین سرزمین براي حقوقی يساختار

 مشکالتی داراي حقوقی ساختار این اما بود. شده ترکیب هم عثمانی ییقضا ساختار با اما داشت

 ترکیب با و شد ایجاد تحوالتی اسرائیل قضایی سیستم در 1980 سال در اینکه تا ،بود نیز

 را مشکالت این از برخی که شدند موفق اسرائیلی حقوقدانان ژرمنی،-رومی حقوقی هايسنت

 .کنند برطرف

 

 هايچالش رفع براي قضات طرف، این به 1980 سال از

 قوانین به نه دیگر ،حقوقی ساختار در موجود حقوقی

 همراجع ژرمنی-رومی حقوقی سنت تدابیر به بلکه آنگلوساکسون،

 براي قاضی اگر جایی در حقوقی، سنت این براساس .کردندمی

 آن براي آنکه قبیل از __ شدمی مشکلی چارد حکمی، صدور

 يپرونده ترپیش یا و بود نشده تعریف قانون در حکمی ،موضوع

 دادگاه يتجربه از بتواند قاضی که بود نیفتاده اتفاق مشابهی

 کشور عالی دیوان

 بخش هايدادگاه

 منطقه هايدادگاه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نظم سلسلهمراتبی قوهي قضائیه
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 هايارزش برابري، آزادي، اصل حفظ با که شد داده قضات هب اختیار این __ کند استفاده دیگري

 .دنکن صادر را خود يرأ ،اسرائیل کرامت و انسانی

 انگلستان از که حقوقی هايسنت يدامنه گذشت، بیشتر اسرائیل استقالل از هرچه

 فرهنگ ساختار همچنین و ژرمنی-رومی ساختار و کرد پیدا کاهش بود شده گرفته عثمانی و

 .یافت ايویژه جایگاه اسرائیل حقوقی نظام در آمریکایی یقضای

 

 جانب از تواندمی شکایات .است شهروندان تخلفات به رسیدگی هادادگاه يوظیفه

 یک جانب از حتی یا و شهروند یک علیه دولت جانب از یا دیگر شهروند یک علیه شهروندي

 .باشد دولت علیه شهروند

 در توانندمی مندانهعالق و دنشومی برگزار علنی صورت به معموالً هادادگاه جلسات

 که دیگري مورد هر یا و ادگینوخا امور یا امنیتی حساس بسیار ردامو در ولی .یابند حضور آنجا

 دادگاه احکام .کرد برگزار غیرعلنی طور به را دادگاه توانمی بگیرند، تصمیم قضات یا قاضی خود

 از .شودمی صادر قضات اکثریت آراي برحسب دارد، حضور قاضی یک از بیش که مواردي در

-دادگاه در ).قاضی 9 موارد برخی در و 7 یا 5 ،3 ،1( است فرد عدد قضات شمار همیشه رو این

 .ندارد وجود منصفه هیئت دیگر، کشور چند و متحده ایاالت برخالف اسرائیل هاي

 و یجنای :است نوع ود گیردمی قرار رسیدگی مورد هادادگاه در که شکایاتی

 هدف و دشومی عمومی نظم در اخالل موجب که است تخلفاتی شامل یجنای موارد .شهروندي

 .بگیرند عبرت درس و ببینند دیگران تا باشد، محرز او تخلف که است فردي مجازات محاکمه، از

 حقوقی شخصیتی یا و حقیقی یشخص تواندمی علیهمدعی یا شاکی شهروندي، موارد در

 .باشد )غیره و بنیادها ها،سازمان مؤسسات، ها،رکتش(

 نقض به معموالً  یکدیگر، علیه حقوقی یا حقیقی هايشخصیت شکایات موارد

 مجازات محاکمات گونهاین .شودمی مربوط وارده هايزیان به نسبت مالی دعاوي یا و قراردادها

 .بپردازد مالی غرامت یا خسارت باید شود محکوم که طرفی بلکه ندارد، پی در زندان

 که )صلح دادگاه( بخش دادگاه :از عبارتند که است مرحله سه داراي اسرائیل محاکم

 پی در متوسط تا سبک هايمجازات است ممکن که است تخلفاتی به رسیدگی آن يوظیفه

 لیونمییک از ادعا مورد مبلغ که خصوصی شکایات به تواندمی همچنین دادگاه این .دنباش داشته



 307   اسرائیل کشور در قضائیه يقوه _____________________ 

 

 تروخیم تخلفات به استان دادگاه .کند رسیدگی باشد، کمتر )دالر هزار 250 حدود معادل( شِکل

 این .باشد شِکل میلیونیک از فراتر ادعا مورد مبلغ که کندمی رسیدگی شکایاتی به همچنین و

 رسیدگی شده صادر بخش دادگاه در که احکامی به نسبت خواهیفرجام به همچنین دادگاه

  .کندمی

 دیوان مقر شده، برپا کشور مختلف نقاط در استان و بخش هايدادگاه که حالی در

 )اسرائیل پارلمان( »کنست« توسط آن قضات تعداد و دارد قرار )اورشلیم( پایتخت در کشور عالی

 دیوان رئیس عنوان به خویش همکاران توسط آنها از یکی قضات، این میان از .شودمی تعیین

 .شوندمی گزیدهبر وي معاون عنوان به دیگر تن کی و عالی

-فرجام به رسیدگی یکی ؛کندمی فعالیت جداگانه سطح دو در کشور عالی دیوان

 دیگري و شده صادر نظر تجدید دادگاه یا و استان دادگاه توسط که است یهایحکم از خواهی

 هايسازمان یا و دولتی ادارات علیه حقوقی هايتیشخص یا و حقیقی افراد شکایت به رسیدگی

 خصوص در .است شده اعمال آنان به نسبت که زیانی یا آزار یا تبعیض مورد در کشوري

 در .دارد قطعی و ینهای يجنبه شودمی صادر عالی دیوان جانب از که حکمی خواهی،فرجام

 کشور لیعا دیوان کشوري، و دولتی مقامات علیه هاشرکت و هاسازمان یا افراد شکایات خصوص

 دیوان شود، داده تشخیص وارد شکایتْ که صورتی در .کندمی ایفا را عدالت عالی دیوان نقش

 دستور اندگرفته قرار شکایت مورد که کشوري نهادهاي یا دولت به حکمی صدور با عدالت عالی

 که اقدامی از هنگام آن تا و کنند دادگاه تسلیم را خود يدفاعیه مشخصی مدت ظرف دهدمی

 .ندکن خودداري ،دکن وارد یخسارت شاکی شهروند به است ممکن

 مدیر که است محاکمات امور يدبیرخانه يعهده به کشور هايدادگاه سازماندهی

 کشور عالی دیوان رئیس نظر زیر اسرائیل یقضای سیستم .دارد عهده بر را آن ریاست هادادگاه

  .شودمی اداره دادگستري وزیر و

 که دارد خود نظر زیر را اسرائیل هايدادگاه يهمه محاکمات، امور يدبیرخانه 

 :از عبارتند

 ؛)کندمی وظیفه انجام نیز عدالت عالی دیوان عنوان به( کشور عالی دیوان .1

 ؛استان دادگاه .2
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 بزهکاران دادگاه و خانواده دادگاه رانندگی، تخلفات دادگاه ،)صلح( بخش دادگاه .3

 ؛نوجوان

 ؛کارگري امور کل دادگاه .4

 .کارگري امور ايمنطقه هايدادگاه .5

 را نقدي هايجریمه پرداخت ياداره بر نظارت همچنین محاکمات امور يدبیرخانه

 هايدادگاه جانب از شده تعیین نقدي هايجریمه دریافت اداره این يوظیفه .دارد عهده بر

 استان دادگاه نظر زیر و است آنان الیم هايبدهی همچنین و مؤسسات و شهروندان علیه کشور

 شش در و دنکنمی فعالیت کشور از نقطه 50 در استان و بخش هايدادگاه .کندمی فعالیت

 .اندشده سازماندهی ناحیه

 در تنها که دارند وجود نیز ویژه هايدادگاه سلسله یک عادي، هايدادگاه بر عالوه

 شرع هايدادگاه و نظامی هايدادگاه آنها مهمترین .دکنن قضاوت توانندمی اختصاصی امور مورد

-دروزي و مسیحیان مسلمانان، یهودیان، یعنی( اسرائیل يعمده دینی گروه چهار پیروان .است

 یا و شکایات به تواندمی هادادگاه این از یک هر .ندهست خود يویژه شرع هايدادگاه داراي )ها

 ساکن یا و داشته اسرائیلی تابعیت و بوده دین همان از دعوا طرفین که کند رسیدگی اموري

 به ولی شوندمی محسوب دائم مقیم که دارند وجود افرادي اسرائیل در( باشند کشور این دائم

 شخصیه احوال به مربوط امور يهمه به شرع هايدادگاه ).اندنگرفته را اسرائیل تابعیت دالیلی

 میاورشل در لیاسرائ یعال وانید یرونیب ينما .27 تصویر
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 آنکه جاي به افراد که شودمی دیده نیز مواردي در .نندکمی رسیدگی )غیره و طالق ، ازدواج(

.سازندمی مطرح شرع دادگاه در کنند، ارجاع عمومی دادگاه به را یکدیگر علیه مالی دعاوي

  اسرائیل اقتصاد

 اقتصاد بگیرد، قرار توجه مورد بسیار اسرائیل با ارتباط در باید که مواردي از یکی

 هستند، طبیعی منابع از سرشار که خاورمیانه مناطق دیگر خالفبر که چرا است. اسرائیل کشور

 با بتوان که نیست آنقدر طبیعی منابع گرفته، قرار آن در اسرائیل کشور امروز که قسمتی در

 اقتصادي نفعاال يخالقانه هايفعالیت و پشتکار با اما .کرد مینتأ اقتصادي نظر از را کشوري آن

 این همواره که خارجی و داخلی مشکالت تمامی به توجه با تا هشد موفق کشور این اسرائیل،

 .دهد قرار جهانی اقتصاد در قبولی قابل يرتبه در را خود اقتصاد است، کردهمی تهدید را کشور

 تقسیم زمانی يدوره سه در باید را امروز به تا سیستأ بدو از اسرائیل کشور اقتصاد

 ساختار در عظیمی تحوالت ،منطقه در حاکم شرایط به توجه با دوره هر در که چرا کرد.

 .است گرفته صورت نیز کشور این اقتصادي

 

 )1948-1973( اسرائیل کشور ياولیه اقتصاد

 تازگیبه دولت که چرا بودند. شگرف و اساسی بسیار دوره این در اقتصادي هايچالش

 و زدند دست کشور این تحریم به دوره این در اسرائیل عرب همسایگان و بود شده سیستأ

 همگانی بسیج به دوره این در اسرائیل نیز مقابل طرف از .پرداختند اسرائیل با جنگ به همچنین

 جنگ اعالم کشور این با که کشورهایی با جنگ براي را تمهیدات يهمه و دکر اقدام عمومی و

 مینتأ هاهزینه ینا بایستمی و داشت هزینه جنگ که است بدیهی .گرفت کار به ،بودند کرده

 دیگر یکی ،آفریقایی و آسیایی کشورهاي از ویژههب ،یهودیان مهاجرت روند دیگر سوي از .شدمی

 اسرائیل به نفر هزار 678 بر بالغ 1951 الی 1948 هايسال بین .بود دولت اساسی هايچالش از

 .رسید نیز نفر هزاردویست و میلیونیک به عدد این 1965 سال تا و کردند مهاجرت
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 را خود اقتصادي سیستم دکر سعی متعدد اقدامات اتخاذ با دوره این در اسرائیل

 ،موقتی حمایتی سیستم و قیمت کنترل کاالها، گذاريارزش چون اقداماتی .بخشد سامان

 بودند کرده مهاجرت که اعرابی هايسرمایه و امالك ،دیگر سوي از .بود اقدامات این از یبخش

 اموال این ارزش .درآمد اسرائیل دولت کنترل تحت )فروشگاه و مزارع مسکونی، دواح هزار 58(

 .شودمی زده تخمین دالر میلیون 2,4 حداکثر و دالر هزار 500 حداقل

 مبادالت و قیمت سرمایه، بازار کنترل در ايگسترده دخالت دوره، این در دولت

 را روزگار آن اسرائیل توانمی .داشت خدمات بخش و کشاورزي خرد ریتیمد صنعت، خارجی،

 به دولت .آورد حساب به شوروي جماهیر اتحاد از خارج سوسیالیستی اقتصاد ترینپیشرفته

 بخش .بپردازد اسرائیل اقتصادي ساختار دهیشکل به دکر سعی خویش کنترل يواسطه

 به ئیلاسرا نوپاي دولت ونیستییهص-سوسیالیستی اقتصاد براي اهمیت با بخشی کشاورزي،

 معماران از یکی ،اشکول لوي توسط 1953 سال در دولت يبرنامه براساس .آمدمی حساب

 خودکفایی به باید کشور ساله 7 يبرنامه یک براساس که شد تبیین صراحتاً ،اسرائیل اقتصاد

 127 به کشاورزي بخش در فعال جمعیت 1961 سال در .برسد کشاورزي بخش در اقتصادي

 متمرکز طور به و بود دولت انحصار در کامالً دوره این در کشاورزي بخش رسید. نفر هزار

 در کشاورزي هايزمین از %91 حدود .دادمی گسترش زمینه این در را خویش هايفعالیت

 هايبخش که هاموشاو و هاکیبوتص کنار در ،بود یهود آژانس به متعلق 6019 و 1950 يدهه

 واردتازه نمهاجرا از برداريبهره براي دولت همچنین .ندددامی لتشکی را تولید و بازار تعاونی

 در که هاوموشا و هاکیبوتص تعداد دلیل همین به فرستاد،می هاوموشا و هاکیبوتص به را آنها

 .کردند پیدا افزایش 366 ،270 به 1960 سال در بودند، 104 و 177 ترتیب به 4819 سال

 سیستم علیه بر جسورانه اقدامی در ،اسرائیل يهمالی و اقتصاد وزیر ،اشکول لوي

 شدن صنعتی امر در او اقدام اگرچه .پرداخت کشاورزي دنکر صنعتی به ،کشاورزي سنتی

 به توانست که بود شدهحساب کامالً عملی اما شد، هاهزینه افزایش به منجر خرد کشاورزي

 .دش تعریف تجاري هايچالش حسطهم دوره این در تجاري تعادل .کند کمک اسرائیل اقتصاد

 اما شد، ایجاد اولیه هايسال در همسایه کشورهاي توسط که مشکالتی تمامی به توجه با

 %24 به را کشور )ملی ناخالص تولید( GNP برابر در واردات نرخ تا شدند موفق هااسرائیلی
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 یافتهتوسعه کشورهاي در( .است جهان سطح در کشور اولین معادل نرخ این که کنند تعریف

 .)کردندمی تعریف %7 را GNP  برابر در واردات نرخ یافتهغیرتوسعه کشورهاي و دوره این در

 صنعت بخش در گذاريسرمایه با دوره این در اسرائیل در صنعتی تتولیدا يتوسعه

 صنعت در گذاريسرمایه رشد .دشومی تلقی توسعه این آغاز ينقطه 1958 سال .دش همراه

 شدن، صنعتی سوي به حرکت در اسرائیل دولت اتخاذي مدل براساس .یافت زایشاف 28%

 ،شدمی اندازيراه خارجی گذارانسرمایه توسط که صادرات صنایع در بایستیمی کارگران

 1920 در که اسرائیل کارگران ياتحادیه( هستیدروت نقش .شدندمی فعالیت به مشغول

 در دولتی هايبخش یا و دولت حضور .گرفت نادیده نتوانمی دوره این در را )شد سیستأ

 حضور رايب سوسیالیستی تمایالت هرچند و است مشهود بسیار دوره این در اسرائیل اقتصاد

 اما کند، حفظ را کشور توانست دوره آن در اسرائیل اقتصاد و سیاست در سوسیالیست رهبران

 صدها که زمانی ،1950 يدهه در که چرا شد. تبدیل خود هايآرمان علیه چیزي به رفتهرفته

 اما شد استقبال آنها از گرمیبه اگرچه ،رفتند اسرائیل به گذاريسرمایه براي یهودي کارآفرین

 هايمحدودیت با خود اقتصادي هايفعالیت براي آنها تا بود عاملی وپاگیردست قوانین وجود

 .شوند روهروب فراوانی

-کمک کرد، کمک کشور این به دوره این اسرائیل قتصادا در که عواملی از دیگر یکی

 اسرائیل و آلمان فدرال دولت بین 1952 سپتامبر دهم در .بود خارجی کشورهاي بالعوض هاي

 دوم جهانی جنگ غرامت بابت دالر میلیون 850 آلمان دولت آن، براساس که شد نوشته توافقی

 میلیارد 3 مبلغ سالیانه صورت هب نیز تحدهم تایاال ،مقابل طرف از .کرد پرداخت هولوکاست و

 دالر میلیون 5000 به نزدیک اعتباري یننهمچ .کرد وضبالع کمک کشور این به سال در دالر

 .شد پرداخت اسرائیل کشور به بالعوض کمک عنوان تحت یهودي جهانی يجامعه توسط نیز

 براي را خود مطالعات اسرائیل دانانداقتصا و جهانی بانک ،0195 يدهه پایان در اما

 بایستمی اسرائیل اقتصاد که داشتند نظر اتفاق امر این بر همگی و هکرد منتشر اسرائیل اقتصاد

 بردن باال و هازیان و هاهزینه کاهش عده این اصلی دالیل .بدهد مسیر تغییر آزادسازي سمت به

 .بود جامعه در رقابت سطح
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 شد تصویب NEP اختصاري نام با ادياقتص جدید طرح اسرائیل در 1962 سال در

 صادرات افزایش و واردات کاهش ،خارجی هايمساعدت و هاکمک به اتکا کاهش بر آن اساس که

 افزایش %8 به ،1966 سال در تورم نرخ شد منجر که چرا .نبود کارآمد اما طرح این .بود استوار

 1967 سال در و %10 به 1966 سال در ،%4 به 1965 سال در بیکاري نرخ همچنین و کند پیدا

 حل براي و آمده پیش وضع از يجلوگیر براي گرفت تصمیم دولت نهایت در برسد. %12 به

 .کند اقدام گذاريسرمایه نرخ کاهش به بحران

 مشکالت دیگر از نیز سال این در مهاجرت گسترش و 1967 سال در جنگ وقوع

 فعال با تا گرفت کار به را خود تالش تمامی دولت حال هر به .بود اسرائیل کشور مضاعف

 تسلیحات صنعت البته که کند فعال نیز را کشور صنعتی بخش کشاورزي، بخش هداشتننگ

 .داشت یبسزای نقش میان این در نظامی

 

 )1973-1985( مدرن اقتصاد سوي به

 BIP  روي هب که چرا ،است انکار قابل غیر اسرائیل اقتصاد بر 1973 جنگ ثیرتأ

 اقتصاد اگرچه ،جنگ از پیش .بود گذاشته ثیرتأ شدتهب تورم نرخ افزایش همچنین و کشور

 ناخالص تولید نرخ بود. برخوردار نیز قبولی قابل رشد نرخ از اما بود، روهروب مشکالتی با اسرائیل

 1973 سال از پس رسید.می %9 به 1960 يدهه در و 1/11 ،5019 يدهه در اسرائیل داخلی

 تورم نرخ میان همین در .رسید صفر به کالً 1982 سال در که ايگونه به ،شد وقفمت نرخ این

 تورم نرخ 1973 جنگ از پس سال یک که ايگونه به .کرد پیدا افزایش چشمگیري شکل به هم

-نابسامانی بروز اصلی علت .یافت کاهش درصد 6/34 به 1977 سال در و رسید درصد 7/39 به

 معرفی دفاعی يحوزه در دولت يگسترده گذاريسرمایه توانمی را هدور این در اقتصادي هاي

 .کرد

 ناخالص تولید از درصد 3/8 حدود 1961 الی 1955 هايسال بین در اسرائیل دولت

 %16 به عدد این 1972 الی 1963 هايسال در .بود داده اختصاص دفاعی امور به را کشور

 در آن از پس اما .رسید درصد 8/27 به رقم این 1980 الی 1974 هايسال در و یافت افزایش

 .یافت کاهش 2/23 به 1985 الی 1981 هايسال
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 را دیگر هايزمینه در گذاريسرمایه توان دیگر اسرائیل دولت نظریه این براساس

 بهاي افزایش .شد متوقف نیز اقتصادي رشد دفاعی، بخش در گذاريسرمایه براي و است نداشته

 برجاي اسرائیل در تورم رشد بر ايمالحظه قابل ثیرتأ زنی 1970 يدهه ابتداي هايسال در نفت

  .شد اسرائیل تجارت در تعادل عدم و ثباتیبی نوعی بروز به منجر امر نهمی و گذاشت

 اقتصاد درمورد متعددي مباحث 1977 سال در لیکود حزب آمدن کار روي با

 و هداد خبر اقتصادي انقالب یک از خود تخاباتیان مبارزات در لیکود حزب .شد مطرح اسرائیل

 رسیدن قدرت به از پس .بود کرده تعریف انقالبی حرکتی يگرو در را اسرائیل اقتصاد احیاي

 حزب رئیس و مالیه وزیر ،الریچ سیمچا .شد تقویت اسرائیل اقتصاد در لیبرالی اصول حزب، این

 .کند تبدیل »یانهخاورم سوئیس« به را اسرائیل که داد قول ،لیبرال

 خارجی تجارت بازار آزادسازي دولتی، بخش دنکر خصوصی به لیکود حزب رهبران

 .دندکر کیدتأ نیز هایارانه کاهش و

 اصالح در را لیکود ناتوانی دولت هايهزینه افزایش و تورم نرخ افزایش ها،یارانه حذف

 این .شد کار حزب قدرت شافزای به منجر امر همین و گذاشت نمایش به اسرائیل اقتصادي

 و شد الریچ استعفاي به منجر امر همین .کرد آغاز لیکود به را ايگسترده انتقادات موج حزب

 تا کرد تالش وي .شد منصوب اقتصاد وزارت سمت به 1979 سال در هورویتز ایگال او جاي به

 بپردازد، جهانی ولپ برابر در شکل ارزش حفظ و تورم نرخ کاهش به ،اقدامات سري یک اتخاذ با

 مجبور وي لذا و رسید %133 به 1980 سال در متور نرخ و نبود آمیزیتموفق وي اقدامات اما

 .شد منصوب اقتصاد وزارت به ،هروت حزب از ،   1آریدور یورام ایشان از پس .دش استعفا به

 جبران را دولت هايناکامی که کرد آن صرف را خود تالش تمام و بود پوپولیست یک آریدور

 .دهد کاهش را تورم نرخ ،وارداتی مصرفی کاالهاي هايتعرفه کاهش با تا داشت قصد وي .کند

-سیاست حال هر به .داشت کیدتأ نیز مصرفی کاالهاي يهایارانه افزایش بر آریدور راستا این در

 قیتموف به انتخابات در را لیکود و شد مردم خرید قدرت افزایش به منجر او اقتصادي هاي

                                                 
 
 
1     Yoram Aridor      
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 سال دوم يهیمن در که چرا ،نبود پایدار نیز اقتصادي پوپولیستی نگرش نوع این اما .رساند

 در و کرد پیدا افزایش خصوصی بخش و دولتی هايهزینه و رسید حداقل به هایارانه ،1981

 عاملی نیز لبنان با جنگ همزمان شد. روهروب یمتور جدید موج یک با مجدداً اسرائیل نهایت

 .نداشتند آن به تمایلی راناسیاستمد از یکهیچ که برود سمتی به کامالً اسرائیل اقتصاد تا شد

 میلیارد 3/18 به 1980 سال در دالر میلیارد 6/11 از کشور خارجی خالص بدهی نهایت در

 7/145 به 1982 سال در درصد 3/120 از نیز متور نرخ و کرد پیدا افزایش 1983 سال در دالر

 .رسید 8319 سال در

 رهبر ،پرز شیمون وزیرينخست به 1984 سال در اسرائیل در ملی وحدت دولت

 و بازار اقتصادي سیاست مدافع که موراي اسحاق توسط اقتصاد وزارت تصدي با ،کارگر حزب

 يزمینه در ايعدیده مشکالت با دولت .کرد آغاز را خود کار ،بود لیکود حزب لیبرال جناح رهبر

 تا حتی تورم نرخ دولت رسیدن قدرت به ابتداي همان در کرد،می نرم پنجه و دست اقتصادي

 نرخ تا دش تالش هاقیمت تثبیت و هاهزینه کاهش طریق از و کرد، پیدا افزایش نیز درصد 311

 در اشتباه تجویزهاي با و بود شده دچار آن به اسرائیل اقتصاد که ايبیماري .یابد کاهش تورم

 اقتصاد نه ،است اساسی تحول یک نیازمند تنها اسرائیل اقتصاد که بود هداد نشان گذشته،

 اقتصاد یک سوي به تا گرفت تصمیم دولت 1985 سال در نهایت در .پوپولیستی و سوسیالیستی

 .کند حرکت بود، بازار اقتصاد همان که دنیا در رایج

 

 امروز به تا 1985 از اسرائیل کشور در مدرن اقتصاد

 دالري میلیون صد و میلیارد پنج اضطراري کمک تقاضاي اسرائیل لتدو که زمانی

 يرتبهعالی مشاوران از مشترك کاري گروه تشکیل از ریگان دولت ،دکر متحده ایاالت از

 .داد خبر اسرائیل در ياقتصاد جامع طرح اصالح اجراي براي اسرائیلی و آمریکایی اقتصادي

 اول ؛داشت همراه به را نتیجه دو بود، گرفته قرار جهتو مورد 1985 سال در که تثیبت سیاست

 ،خود هايبرنامه کاهش به تا کرد متعهد را دولت آنکه دوم و داد افزایش را ملی پول اعتبار آنکه

 عرضه نیز )شکل( ملی پول جدید نوع مجموع، در .بپردازد ،صادرات يیارانه اعطاي جمله از

 و تورم نرخ کاهش در تثبیت سیاست .بود قدیم »کلش« هزار با برابر جدید »شکل« یک .شد
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 یتورم رشد و رکود یک مجدداً  1987 سال دوم ينیمه در اما بود، ثرمؤ پرداخت تعادل در بهبود

 باور این بر منتقدان عموم .شد گسترده مجدداً انتقادات رو این از .دافتا اتفاق درصدي 20-30

 مثال، عنوان به است. نپرداخته مشکالت زيمرک يهسته به اقتصادي الحاتاص که بودند

 ناقص اقتصادي اصالحات سیاست و است دولتی هنوز مهم هايبخش و کارآفرینان مالکیت

 در بایستمی دولت لذا و نیستند هدسود دولتی مهم مراکز و هاکارخانه این از برخی و است

 .کند اتخاذ جدیدي تدبیر ،اقتصادي عظیم مراکز این خصوص

 اسرائیل به روس یهودي مهاجر هزار 200 حدود شوروي فروپاشی با 1990 سال در

 برخالف .یافت افزایش نفر میلیونیک به 1990 يدهه پایان تا عدد این البته که شدند وارد

 عموماً  را تبارروس یهودیان بودند، متخصص غیر کارگران بیشتر که 1950 يدهه نمهاجرا

 که کرد اعالم چنین خود 1991 سال گزارش در اسرائیل بانک دادند.می تشکیل ماهر کارگران

 و کرد خواهند ترك را کشور جدید مهاجران نگیرد، صورت اقتصادي اساسی تغییرات چنانچه

  .شد نخواهد مینتأ اسرائیل آسایش و سعادت

 توجه مورد سازيخصوصی استمرار 1992 سال در رابین اسحاق مدنآ کار روي با

 کار روي با و 1996 سال در .شدند فروخته خصوصی بخش به دولتی هايکتشر و گرفت قرار

 که کرد کیدتأ نتانیاهو و گرفت قرار توجه مورد »تاچري انقالب« اقدام نتانیاهو بنیامین آمدن

 متوسط و کوچک هايکمپانی فروش راستا این در .بود خواهد ممصمّ سازيخصوصی سیاست بر

 ها،پاالیشگاه مخابرات، همچون بزرگ هايکمپانی و فتگر صورت خصوصی بخش به دولتی

 .ندماند باقی دولت انحصار در ،هوایی صنایع و زیم دریایی کمپانی هواپیمایی، خطوط

 126 بین از 1994 سال در اسرائیل اقتصادي جایگاه ،آمده عمل به مطالعات طی

 .است بوده ششم و سی ،مطالعه مورد کشور

-سرمایه جذب براي را شرایط تا کرده تالش خود اقتصادي جدید رویکرد در اسرائیل

 و اینتل همانند سیلیکون مطرح و عمده تولیدکنندگان ،رو همین از کند. فراهم خارجی گذار

 هايطرح حیفا و اورشلیم شهرهاي در و انددهکر ايعمده گذاريسرمایه اسرائیل در موتوروال

 شناخته خاورمیانه سیلیکون اصلی منبع نواعن به وناکنهم اسرائیل .کنندمی دنبال را کالنی

 .شودمی
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 وجود به کشور اقتصادي ساختمان در که بزرگی تحول با توانست اسرائیل که هرچند

 شد عاملی نئولیبرالی هايسیاست اما کند، حل را جامعه مشکالت از توجهیقابل بخش آورد،

 سه هر از ،آمارها براساس کند. رشد يچشمگیر صورت هب اسرائیل جامعه در طبقاتی شکاف تا

 اسرائیل در خانواده 16 اما مقابل طرف از کند.می زندگی فقر در کودك یک ،اسرائیل در کودك

 هايسیاست با تا کرده تالش همواره دولت که البته .هستند کمپانی و شرکت 500 مالک

 در طبقاتی شکاف حال ره به اما دهد، قرار حمایت مورد را جامعه فقیر بخش ،یتسوسیالیس

 1 .است رشد به رو اسرائیل

 

 

 هفتاد با برابر ،کار نیروي يسرانه ازاي به اسرائیل در سالیانه تولید 2008 سال در

 با خدمات و تولیدات میزان يزمینه در .است بوده آمریکا يمتحده ایاالت در میزان این درصد

 و اقتصادي همکاري سازمان کشورهاي بین در را رلندای از بعد دوم يرتبه اسرائیل ،باال فناوري

 اسرائیل ،2011 و 2010 هايسال در جهانی پذیريرقابت شاخص ظالح از .است داشته توسعه

 در ،متحده ایاالت از بعد ،کشور دومین اسرائیل .است داشته جهان در را چهارم و بیست يرتبه

                                                 
 
 
1   https://israswiss.me/2013/04/18/bruttoinlandsprodukt-bip-in-israel-2013/   
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 هايشرکت تعداد ترینبیش که کشوري است؛ لیشما آمریکاي از خارج و نوپا هايشرکت داشتن

 کشورهاي میان در 17 يرتبه اسرائیل 2010 سال در .دارد را نزدك بورس در شده فهرست

 کسب IMD معتبر بسیار و برجسته يمؤسسه از را ياقتصاد یافتگیتوسعه لحاظ از ،جهان

 و شد بنديرتبه هابحران برابر در جهان اقتصاد ترینممقاو اسرائیل اقتصاد ،سال همین در .دکر

 مرکزي بانک .کرد کسب تحقیق و توسعه مراکز روي بر گذاريسرمایه در را اول يرتبه همچنین

 کارآمد عملکرد داشتن براي مرکزي هايبانک میان در را اول يرتبه 2010 سال در اسرائیل

 پیشرو عنوان به چنینهم اسرائیل .داشت را هشتم يرتبه 2009 سال که حالی در ؛کرد کسب

 .شد بنديرتبه ماهر انسانی نیروي يعرضه در

  



 

 

 

 

 

 اسرائیل در رفاه و آزادي :چهارم فصل



 

 

 

 

 بیان آزادي

 در بیان آزادي وضعیت از بهتر بسیار مراتببه بیان آزادي وضعیت اسرائیل، کشور در

 جدولی دسامبر ماه رد مرز بدون گزارشگران سازمان ساله هر .است خاورمیانه دیگر کشورهاي

 را اول يرتبه خاورمیانه در که اسرائیل .کندمی بنديرده را کشورها آن در و کندمی منتشر را

 در سقوط پله یک با 2019 سال در و گرفت قرار 87 يرتبه در جهان در 2018 سال در دارد،

 180 مجموع از نعربستا و ترکیه ایران، که است حالی در این .گرفت قرار جهانی 88 يرتبه

 .دارند قرار جدول انتهاي در همواره ،کشور

-کتاب نوشتن همچنین و حکومت نقد خاورمیانه کشورهاي تمامی در که حالی در

 نگارانروزنامه دارد، قانونی پیگرد و بوده ممنوع ،باشد تضاد در کشور اساسی ساختار با که هایی

 حکومت و دولت نمنتقدا بزرگترین از ،دزن شیمون همچون نویسندگانی همچنین و اسرائیلی

 بنویسند، توانندمی راحتیبه کنند،می زندگی اسرائیل در اینکه با و هستند اسرائیل يایده و

  .بزنند را خود هايحرف توانندمی ترسی هیچ بی آنها و شودمی چاپ آنها آثار

 !اروپا در تا است ترراحت ئیلاسرا خود در اسرائیل نقد :گویدمی که دارد وجود معروف مثال یک
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 هااقلیت حقوق

 است، نمهاجرا کشور اسرائیل اساساً است. زیادي هاياقلیت داراي اسرائیل کشور

 خصوصهب گذشته قرن در همه کردندمی زندگی تبعید در زیادي سالیان که یهودیانی که چرا

 یهودیان براي البته بازگردند. یلاسرائ کشور به تا یافتند را امکان این طرف، این به 1948 از

 به .شد ممکن بعد به 1991 از محدودیت بدون و 1970 از محدود صورت هب امکان این روسی

 دیگري و قومی هاياقلیت یکی است؛ مختلف هاياقلیت داراي شکل دو به اسرائیل ترتیب، این

 .مذهبی هاياقلیت

 گزارش براساس ،ائیلاسر نفري هزار 712 و میلیون هشت جمعیت مجموع از

 کل از درصد 97 که هستند یهودي نفر 560 و میلیون هفت حدود 1پست روزالمج يروزنامه

 هادروزي و مسیحی مسلمان، اقلیت را ماندهباقی درصد 21 و شوندمی شامل را اسرائیل جمعیت

 .است نفر 000،152،1 مجموع در آنها جمعیت که اندداده تشکیل

 

 :ییتقوم بنديتقسیم

 اسرائیل در اتیوپی مهاجر یهودیان

 این یهودیان از کاروانی اتیوپی در بزرگ خشکسالی یک پی در 1980 يدهه در

 آنجا در .رساندند سودان به را خود صحرا در کیلومتري 600 مسیر کردن طی با کشور

 ند،کن نتقلم اسرائیل به را نمهاجرا از برخی توانستند لعا ال هواپیمایی شرکت از هواپیماهایی

 خواهدمی اگر که دادند اخطار سودان به عربی هايدولت ها،رسانه در خبر پخش از پس اما

 را کشورش به اسرائیلی هواپیماهاي ورود ياجازه باید بماند باقی عرب ياتحادیه در همچنان

                                                 
 
 
1     The Jerusalem Post    
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 ،داشت نام »موسی عملیات« که انتقال يپروسه این يادامه ،سودان مخالفت با بنابراین .کند لغو

 طی 1991 سال در اینکه تا برسند، اسرائیل به که شدند قفمو نفر 8000 تنها و شد متوقف

 هزار 14 ،گرفت صورت »سالمو عملیات« نام با اسرائیل سرخ يستاره توسط که دیگري عملیات

 سرائیلا به اتیوپیایی یهودي هزار 50 حدوداً نهایت در .دندش منتقل اسرائیل به اتیوپیایی یهودي

 يستاره خون اهداي بخش نمسئوال از یکی 1990 يدهه در آنکه از پس اما کردند، مهاجرت

 سفانهمتأ باشند، HIV ویروس حامل توانندمی اتیوپی از نمهاجرا این که کرد اعالم داوود سرخ

 که سفید نژادپرستان براي شد ايبهانه و شد سخت شدتهب نمهاجرا از دسته این براي شرایط

 .متنفرند پوستسیاه هايانسان از همواره

 از بخش این کنند.می زندگی اسرائیل در اتیوپیایی یهودي هزار 100 حدود امروزه

 اسرائیل هاياتپوپیایی از نیمی تقریباً .ستهابخش فقیرترین از یکی همواره اسرائیل يجامعه

 و مردان از %32 حدوداً گیرند.نمی قرار جامعه حمایت مورد و کنندمی زندگی جامعه از خارج

 .هستند شاغل جامعه در بخش این زنان از 10%

 تقریباً  و دارند را عبري زبان به صحبت توانایی اول، نسل هاياتیوپیایی از %45 تنها

  .کنندمی زندگی خانه یک در )خانوار 3 الی 2( گروهی صورت هب اتیوپیایی هايخانواده از نیمی

 لیاسرائ در ينابرابر به نسبت لیاسرائ يهاییایوپیات یاعتراض تجمع از یعکس .28 تصویر
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 از بخشی ينژادپرستانه رفتارهاي به محدود تنها اتیوپیایی ناجرامه علیه هاتبعیض

-کسوارتد ترالاو ارشد خاخام همچنین و حکومتی هايسازمان از بسیاري بلکه شود،نمی جامعه

 يجامعه از بخش این نیز آموزش بخش در دهند.می قرار نژادپرستانه تنفر مورد را آنها هم ها

 .اردد بدي وضعیت شدتهب اسرائیل

 

 آفریقا شمال و انهیمخاور کشورهاي از مهاجر یهودیان

 هايدهه در آفریقا شمال و خاورمیانه یهودیان از تعداد چه که گفت تواننمی دقیقاً

 است نای است مشخص آنچه اما اند،کرده مهاجرت کشور این به اسرائیل کشور تشکیل ابتدایی

 بعد که اروپایی یهودیان از پس ،اسرائیل کشور نمهاجرا گروه بزرگترین و دومین گروه این که

 در نمهاجرا از گروه این اساساً شوند.می محسوب ،اندکرده مهاجرت اسرائیل به هولوکاست از

 این از توجهیقابل بخش که آنجا از اما اند،کرده ایفا را مهمی بسیار نقش اسرائیل کشور ساخت

 توسط همواره ند،داشت تريپایین سواد سطح نینهمچ و هبود ايغیرحرفه کارگران یهودیان،

 کمتر گروه این از کلیدي هايپست در و آمده حساب به دو درجه شهروندان اروپایی یهودیان

 همواره امر نیهم .شودمی نگاه آنها به ساده کارگرهاي عنوان به بیشتر و است شده استفاده

 کردند مهاجرت لیاسرائ به که یمنی انیهودی از یعکس .29 تصویر
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 اسرائیل ساکن یهودي بزرگ گروه دو این نمیا اسرائیل يجامعه در اختالفاتی تا بوده عاملی

 .باشد داشته وجود

 

 سابق شوروي از مهاجر یهودیان

 کشورهاي از یهودي میلیونیک از بیش شوروي، فروپاشی و سرد جنگ پایان از پس

 افراد آنها از بسیاري که هرچند کردند، مهاجرت اسرائیل به شوروي سابق جماهیر اتحاد

 گرفتن فرا جمله از داشت. قرار آنها راه سر بر زیادي مشکالت اما ند،بود ماهري و کردهتحصیل

 بود عاملی یآموزش يهادوره تجدید و تحصیلی مدرك نشدن شناخته رسمیت به عبري، زبان

  .بیندازد تعویق به را جامعه به آنها جذب يپروسه تا

 هايرسانه نبود، ممکن دسته این نمهاجرا يهمه براي زبان فراگیري که آنجا از اما

 روس نمهاجرا .شد پخش و چاپ اسرائیل در روسی زبان به مختلفی هايکتاب و زبانروسی

 به حتی بلکه نبودند، ناراحت کردندمی صحبت عبري از غیر دیگري زبان به اینکه از تنهانه

 که اشتندد تالش و دادندمی یاد را آن نیز بودند شده متولد اسرائیل کشور در که خود هايبچه

 در توانست خوبیبه کل در گروه این .گیرد صورت روسی و عبري زبان دو به کودکانشان تربیت

 در ،سیاسی و اقتصادي هايزمینه در توانستند نیز آن از افرادي و شود جذب اسرائیل يجامعه

 .رندبگی قرار خوبی جایگاه
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 1958 ژوئن 5 متولد    1لیبرمن آویگدور

   3مولداوي ،    2کیشیناو متولد یلیاسرائ سیاستمدار

 .داشت برعهده را کشور این دفاع وزارت پست که است

 ما يخانه اسرائیل افراطی گرايملی حزب رئیس وي

 .است

 اسرائیل، دولت مینیک و سی در لیبرمن

 طرحی وي .بود اسرائیل راهبردي هايسیاست وزیر

 که بود داده ارائه فلسطین کشور تأسیس براي جنجالی

 به اسرائیل نشینعرب عمدتاً مناطق آن براساس

 عمدتاً  مناطق عوض در و شده واگذار فلسطین

 .دشمی منضم اسرائیل به باختري يکرانه نشینیهودي

 

 

 فرانسوي یهودیان

 .دهندمی تشکیل فرانسوي یهودیان را اسرائیل به یهودیان مهاجر موج جدیدترین

 الی 2001 بین هايسال در فرانسه در ستیزانهیهودي تروریستی عمل چندین انجام از پس

 از بخش این کردند. مهاجرت اسرائیل کشور سمت به فرانسوي یهودي هزار 75 از بیش 2012

 شهرهایی در نیز برخی و ویوآتل شهر در بودند متوسط يطبقه از اکثراً که فرانسه يجامعه

                                                 
 
 
1    Avigdor Lieberman 
2    Chi șinău 
3    Republik Moldau 
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 در که کردند اعالم مهاجر، هايفرانسوي از رخیب .کنندمی زندگی   2اشدود یا و   1نتانیا نظیر

 بسیاري همچنین و بروند خیابان به و بگذارند سر بر کیپا توانندمی تريراحت خیال با اسرائیل

 به خدمات بخش در اسرائیلی المللیبین هايکمپانی در اندتوانسته مهاجر هايفرانسوي از

 که هاییفرانسوي هستند البته شوند. کار هب مشغول جهان سراسر زبانفرانسوي هايمشتري

  .دارند آمد و رفت فرانسه به کار براي خودشان و دارند سکونت اسرائیل در هاشانخانواده

 گذشته يدهه دو در فرانسه در اسالمی گرایانافراط هايفعالیت دلیل به سفانهمتأ

 مسلمان مهاجر جوانان وسطت فرانسه در یهودي ضد هايفعالیت میزان افزایش شاهد شدتهب

 .هستیم اندگرفته قرار گرایانافراط تفکرات ثیرتأ تحت که

 

                                                 
 
 
1    Netanja 
2    Aschdod 

 2017 سال در داعش عضو چند توسط سیپار در یستیترور عمل انجام از پس هايفرانسو با لیاسرائ مردم يهمدرد .30 تصویر
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 اسرائیل اعراب

 را اسرائیل شهروندي فلسطینی عرب هزار صد از بیش اسرائیل کشور تشکیل از پس

 جامعه از بخش این دادند. ادامه اسرائیل دولت حاکمیت تحت خود زندگی به و کردند دریافت

 آنها از %80 حدود و است عرب نفر یک یاسرائیل شهروند 5 هر از امروز و کرده شدر شدتهب

 اسالمی شعبات و هاشاخه سایر .دهندمی تشکیل هاسنی را آنها اکثریت و هستند مسلمان نیز

 یدین يشاخه دومین اسالم .شاذلیه و صوفی احمدیه، علوي، شیعه، :از عبارتند اسرائیل، در

 .رودمی شمار هب ،یهودیت از سپ اسرائیل، بزرگ

 باعرا جمعیت رشد که است آن از حاکی شده منتشر 2005 سال در که جدولی

 خواهد رشد پیش از بیش آنها جمعیت ،دور چندان نه ايآینده در و است زیاد شدتهب اسرائیل

 .کرد

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 هايتالش وارهمه اما د،نندار قرار مساوي وضعیت در هرچند اسرائیل در اعراب البته

 کشور در همچنین است. گرفته صورت اسرائیل يجامعه در آنها امادغ راستاي در فراوانی

 این پارلمان در ههموار عرب احزاب دارد. وجود عربی و عبري آموزشی رسمی زبان دو اسرائیل

 .بفرستند عربی مدارس به را خود فرزندان که دارند را امکان این و دارند حضور کشور

 یهودي عرب سن

14-0 %41 %26 

19-0 %51 %35 

24-0 %60 %46 

34-0 %75 %56 

 2005Rekhss منبع:  .2 لجدو
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 سال تا که حالی در دارد، وجود مسلمانان براي مسجد 400 از بیش اسرائیل در

 این مساجد میزان امروز به تا زمان آن از و بود شده ساخته اسرائیل در مسجد 80 تنها 1988

 است. شده برابر 5 کشور

 بیش است، گرفته صورت index-Pluralismun توسط که نظرسنجی براساس

 درصد 4/24 تنها اما .هستند راضی اسرائیل در زندگی از اسرائیل اعراب %80 و یهودیان %90 از

 کشور را اسرائیل و اسرائیلی را خود اسرائیل عرب جدید نسل زنان از درصد 3/13 و مردان از

 هايتالش همواره ،آموزش يزمینه در چه و ياقتصاد يزمینه در چه حال، این با ند.دانمی خود

 .است گرفته صورت یهودیان و اعراب زندگی براي بهتر شرایط ایجاد خصوص در فراوانی

 تا 6/2 حدود( اسرائیل جدید شکل میلیارد 10-15 اسرائیل دولت ،2015 سال در

 بخش يتوسعه و رشد يسالهپنج يبرنامه یک يبودجه عنوان به )یآمریکای دالر میلیارد 4

  .کرد مینتأ و تصویب اسرائیل، در عربی

 مناطقی در ،کشور شمالی بخش در صد)در 69 حدود( اسرائیل عرب شهروندان اکثر

 اورشلیم اطراف و داخل در آنان از درصد 20 حدود .کنندمی زندگی ،گالیله و حیفا جمله از

 و اسرائیل جنوب در نیز اکثراً که اندنشینبادیه اسرائیل، مسلمانان از درصد 11 و دارند، سکنی

 .نددار اسکان »بئرشبع« شهر مجاورت در
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 مذهبی بنديتقسیم

 .شوندمی محسوب مذهبی هاياقلیت از که دارند حضور یمختلف مذاهب اسرائیل در

 را درصد 10/2 مسلمانان، را ددرص 9/16 یهودیان، را اسرائیل جمعیت از درصد 5/74 حدود

 تشکیل بهائیان جمله از یمختلف هاياقلیت را ماندهباقی و هادروزي را درصد 7/1 مسیحیان،

 .دهندمی

 

 مذهب و اسرائیل

 کرد، آغاز را خود کار یهودیان براي کشوري ایجاد منظور به ونیهص جنبش هرچند

 نیز دلیل همین به داشتند. را باال دست جنبش این در هایستئآت و سکوالرها تنها ابتدا از اما

 لیاسرائ يخارجه امور وزارت تریتوئ يصفحه در شده منتشر .4 جدول
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 بنیانگذار .داشتند مشکل ونیهص جنبش با اساساً اروپایی یهودي مذهبی محافل از بسیاري

 تشکلی بلکه مذهبی، تجمعی عنوان به نه را ونیهص و بود سکوالر فردي خود ون،یهص جنبش

 و ستیزانیهودي از ترس دنبو و آزادانه صورت هب یهودیان آن در که کشوري ایجاد براي

  .کرد سیستأ کنند زندگی ستیزيیهودي

 هايسال در که __ فلسطین سرزمین در یهودي آژانس هايفعالیت آغاز از پس

 انجمن، این رئیس نوگوری بن ویددی __ بود انگلستان قیمومیت تحت میالدي 1920 يدهه

 حزب رهبر با شد مجبور بود، گرفتن شکل حال در که یهودي کشور هايپایه تقویت براي

 و بگیرد تماس ،بود   2فریشمن ال یهودي زمان آن در که    1میسراشی مذهبی ناسیونالیست

  .کند همکاري به دعوت وي از

 

 را خود تفکرات تا دیدند مناسب را موقعیت این که هم مذهبی تناسیونالیس احزاب

 ؛کردند اعالم همکاري آغاز براي شرط چهار کنند، پیاده آینده يجامعه در

 

 .)شریعت دادگاه( باشد مذهب براساس باید هادادگاه -1

 .شود شناخته رسمیت به باید مذهبی تعطیالت ایام و شبات -2

 .شود رعایت مذهبی رسوم و آداب به مربوط قوانین عمومی هايمکان در -3

 باید هبمذ آزادي و شود شناخته رسمیت به باید هاکسوارتد اولترا مدارس -4

 .شود مینتأ

 

 تصویب زمان در اما بود، شده بسته اسرائیل کشور تشکیل از پیش پیمان این هرچند

 از بسیاري حساب، این با و ماند باقی طرف دو توافق مورد آن متحواي اسرائیل، درکشور قوانین

 .گرفت شکل پیمان همین براساس اسرائیل قوانین

                                                 
 
 
1    Misrachi 
2    Jedudah L.Frischman 
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 پیروان آزادي اما است، دموکراتیک سیاسی ارساخت داراي اسرائیل کشور کهاین با

 در هاییبها و هادروزي اسالم، مسیحیت، یهودیت، .است شده تضمین جامعه در هبامذ تمام

 قرار حمایت مورد دولت طرف از و آیندمی حساب به رسمی احزاب عنوان به اسرائیل کشور

 یهودي، اسالمی، مراکز و کنندمی فتدریا حقوق دولتی يبودجه از هاخاخام و هاامام گیرند.می

  .کنند دریافت هزینهککم دولت از توانندمی دروزي و یبهای مسیحی،

 دولت اما نیست، ممنوع اسرائیل در دیگر ادیان براي فعالیت ياجازه و امکان هرچند

 مینتأ فکر به باید خودشان دیگر احزاب هايانجمن و کنندنمی پرداخت آنها براي ايهزینه

  .باشند خود يبودجه

 آنجا در افراد تمایلِ صورت در که دارد وجود بخشی اسرائیل هايدادگاه در همچنین

 به مسلمان قاضی 8 همواره اسرائیل هايدادگاه در .شوندمی محاکمه خود مذهب قوانین با

 اهدادگ در دعوایشان به رسیدگی خواهان که مسلمانانی براي شریعت دادگاه برگزاري منظور

 دارند. حضور ،ندهست اسالمی

 کودك ده هر از که هستند مدارسی داراي اسرائیل در هاکسوارتد اولترا همچنین

 .کندمی تحصیل مدارس این در یکی اسرائیلی یهودي

 این از %46 تنها اما دهد،می تشکیل یهودیان را اسرائیل يجامعه از %5/75 هرچند

 از مهاجر یهودیان نیز را دسته این از اعظمی بخش هستند. متدیّن و قدمعت بسیار جمعیت

 سکوالر اروپایی و روسی یهودیان اساساً دهند.می تشکیل آفریقا شمال و خاورمیانه کشورهاي

 دارند، شدیدي پایبندي شبات به هرچند نیز، سنتی یهودیان همین از بسیاري که البته هستند.

 شبات هايشب در فوتبال تماشاي با مثالً که انددهکر اعالم هانظرسنجی در آنها از بسیاري اما

 .نیستند مخالف

 که داد قرار سکوالرها يدسته در توانمی را اسرائیل یهودیان از %54 همچنین

 کیپور یوم و کنندمی ختنه را خود پسرهاي آنها د.ندار قبول آن سنتی شکل به تنها را مذهب

 گیرسخت زیاد ،مذهبی موضوعات دیگر یا و کوشر غذاي خوردن رعایت در اما دارند،می گرامی را

 .نیستند
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 مذهبی هايبخش همواره اما دارد، وجود سکوالر دموکراسی اسرائیل در هرچند

 ،یهودي کشوري به اسرائیل کشور تبدیل خواهان شدتهب مذهبی، راستگراي احزاب و جامعه

 مذهبی گرايافراط هايجریان ،1967 جنگ زمان در مثال براي هستند. تورات متن براساس

 این بر که چرا دربیاید، اسرائیل اشغال به اردن شرق هايسرزمین که بودند آن خواهان شدتهب

 بسته اسلو پیمان که زمانی است. شده مشخص خدا توسط تورات در اسرائیل مرزهاي دنباور

 با افراطی هايیمذهب میان هادرگیري شد، خارج غزه از اسرائیل 2005 سال در بعد و شد

 همواره اسرائیل کشور براي قانون نوشتن بحث در همچنین .کرد پیدا افزایش کوالرهاس

 خداوند تلمود و تورات در باورند این بر هامذهبی که چرا ،دارد وجود زیادي هايکشمکش

 حکم گذاشتن کنار واقع در ،جدید قانون نگارش و است کرده اعالم یهودیان براي را قوانین

 کشور باید که است بوده باور این بر امروز به تا ابتدا همان از ونیهص مذهبی بخش ست.خدا

 مرزهاي از خارج مرزهاي با سکوالر کشور یک نه باشد، یهودي دین فرامین براساس یهود

 اسرائیل سیاسی هايبخش در همواره هاکشمکش این .مدرن قوانین و تورات در شده مشخص

 حزب آنکه براي نتانیاهو، زمان در خصوصهب لیکود، حزب گرفتن قدرت زمان از .است جریان در

 داده مذهبی احزاب به زیادي امتیازهاي همواره دهد، تشکیل ائتالف پارلمان در بتواند لیکود

  .است شده

 اسرائیل در مرد و زن برابري

 گوریون بن یدودی .بود نهامردساالر نگاهی بیشتر زنان به نگاه نیز اسرائیل در ابتدا

 »یهودي رسالت« به نیاورند، دنیا به »کودك چهار کمدست« مادران اگر که دادمی هشدار

 مناسبت به ،»قهرمان مادران« از تجلیل کردن باب با 1949 سال در همچنین او !دانکرده خیانت

 يصفحه ،6019 يدهه هايسال تا سویی، از !دادمی جایزه آنها به ،خانواده نوزاد دهمین تولد

 »اسرائیل حمسلّ نیروهاي براي جدید سربازي« آمدن دنیا به از هاروزنامه در نوزادان تولد آگهی

 برابري حق ،1950 سال در اسرائیل يپایه قانون شدن نوشته ابتداي همان از اما !کردمی تجلیل

 در مرد و زن میان حقوقی برابري يپروسه .شد تضمین قانون در مردان و زنان براي حقوقی
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 در اساسی مشکل چند .است بوده زمان نیازمند جهان کشورهاي دیگر همچون نیز اسرائیل

 .است بوده مرد و زن میان برابر حقوق احقاق راه سر بر مهمی املع همواره اسرائیل يجامعه

 داشتن قدرت دلیل به سفانهمتأ که است جامعه در مردساالر سنتی مذهبی تفکرات آنها از یکی

 همچنین آید.می حساب به کشور جدي مشکالت از یکی همواره مشکل این جامعه، در هامذهبی

 یادآور دختران به که بود عواملی از یکی همواره یهودیان، و اعراب میان مثل تولید سر بر رقابت

 امنیت بحث به توانمی موارد دیگر از کنند. مثل تولید باید خود يجامعه حفظ براي که دشمی

 محسوب اسرائیل کشور اساسی هايبحث از یکی همواره که امنیت کرد. اشاره اسرائیل در

 .شود رانده حاشیه به مردان و زنان برابر حقوق احقاق سر بر بحث تا بود عاملی ،هدشمی

 داگُل( زن یک ،1969 سال در که است آن اسرائیل در توجه قابل ينکته چند اما

 .شد انتخاب اسرائیل شورک وزیرينخست سمت به )یرمئ

 همچنین .شوند مجلس وارد اندتوانسته زن 195 از بیش ،22 کنست تا اول کنست از

 هايخشونت برابر در زنان از حمایت قوانین تصویب باعث اسرائیل، در زنان نفعاال هايفعالیت

 نفع به حقوقی برابري وضعیت همواره اسرائیل يجامعه سکوالر هايبخش در .است شده خانگی

 خانگی خشونت میزان همواره نشینعرب اسالمی و یهودي مذهبی هايبخش در اما است، زنان

 قرار دوراهی سر بر را عرب يخوردهکتک زنان ،فلسطین و اسرائیل کشمکش عالوه به ست.باال

-یک هستند، جمعیت از درصد 10 اینکه وجود با اسرائیلی، مسلمان عرب زنان ویژهبه .دهدمی

 کشته شانهمسران دست به 2013 تا 2009 هايسال بین که دهندمی تشکیل را زنانی ارمچه

 سال در که هنگامی نه. یا کنند مراجعه پلیس به شکایت براي که دارند تردید آنها .اندشده

 راه به »ناموسی جنایت« تابوي شکستن براي را (فانوس) الفنار جنبش فلسطینی زنان ،1994

 اجتماعی اقتصادي مشکالت .کردند خطاب خائن را آنها اسرائیل مسلمان يعهجام انداختند،

 خانم اعتراضی راهپیمایی هارسانه .شوندمی تلقی ثانوي امري ،جنسی هايتعرض نظیر زنان،

 به را روزنامه بزرگ عنوان فلسطینی انتحاري قصد سوء یک که کردند دنبال روزي تا را کنافو

 به چیزهیچ آنان و سپرد فراموشی به را مجرد مادران يلهمسئ نتیجه در و داد اختصاص خود

 .نیاوردند دست

 



 333     کارگري و اجتماعی هايانجمن ___________________ 

 

 کارگري و اجتماعی هايانجمن

 در .هستند غیردولتی هاياتحادیه و اجتماعی هايگروه دموکراسی، نمادهاي از یکی

 کارگري هاياتحادیه و اسرائیل در غیردولتی هايانجمن .است فعال شدتبه بخش این اسرائیل

 يدهه تا .اندداشته امروز به تا کشور این سیستأ بدو از ،اسرائیل يجامعه در پویایی مشارکت

 را خود نیروي از وسیعی بخش ،غیردولتی حتی و دولتینیمه ،دولتی هايانجمن بیشتر ،1970

 مسائل کمکم ،سو این به 1980 يدهه از اما بودند. کرده کشور به واردتازه نمهاجرا جذب صرف

 باال را افتادگی کار از يبیمه نرخ بیمه هايشرکت که زمانی ،مثال براي .شد مطرح نیز دیگري

 لیاسرائ زن ریوزنخست نیاول ر،ئیم لداگُ .31 تصویر
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 %80 و است اسرائیل کارگري ياتحادیه بزرگترین که __ هستدروت کارگري ياتحادیه بردند،

 کرد اعالم هاتحادی این عضو کارگران از حمایت براي __ هستند آن عضو اسرائیل در کارگران از

 کارگران براي بهتري خدمات و شرایط آن موجب به تا کرد خواهد سیستأ بازنشستگی صندوق

 کشور در قراردادها وضعیت و دستمزدها شرایط که زمانی ،2012 سال در همچنین .کند فراهم

 مدت ظرف عمومی اعتصاب یک اعالم با نکرد، پیدا بهبود ،تورم نرخ رشد به توجه با اسرائیل

  .آورند دست به را کارگران از بسیاري نظر مد حقوق توانستند روز نجپ
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 1920 سال در اسرائیل کشور سیستأ از قبل سال 28 ،هستدرت کارگري ياتحادیه

 فعالیت انگلستان قیمومیت تحت فلسطین سرزمین در که یهودي کارگران حقوق از دفاع براي

 .شد سیستأ کردندمی

 

NGO اسرائیل در ها 

 پیش را مرکزمحوري سیاست دولت که آنجا از اسرائیل، کشور تشکیل ابتداي در

 نداشتند، اسرائیل يجامعه در جایگاهی غیردولتی هايسازمان و اجتماعی هايانجمن گرفت،

 1970 يدهه در خصوصهب مختلفی هايانجمن ،اسرائیل جمعیت رشد به توجه با رفته،رفته اما

 اعتراضی تجمعات سازماندهی در بسیاري نقش ابتدا در که دندش تشکیل اسرائیل کشور در

 که سیاه ببرهاي سازمان به توانمی آنها جمله از .داشتند مرکزي دولت هايسیاست علیه

 آنجا از سیاسی احزاب و حکومت اما .کرد اشاره ،بود شرقی مهاجر یهودیان مخصوص سازمانی

 در نداشتند، اسرائیل يجامعه در هایینجمنا چنین مشارکت نقش شدن پررنگ به تمایلی که

 هستدروت يکارگر يهیاتحاد يسراسر تظاهرات .32 تصویر
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 هاانجمن این به دادن سیاسی مشارکت فرصت از و پرداختند هاانجمن این با مخالفت به ابتدا

 این کمرنگ بسیار نقش شاهد اسرائیل سیاسی ساختار در همواره که البته کردند.می خودداري

 سیستأ اسرائیل کشور در بیشتري هايانجمن که بود 1980 يدهه در اما م،هستی هاانجمن

 سمت به حرکت و اجتماعی مددکاري يزمینه دو به آنها هايفعالیت از اعظمی بخش و شدند

 .شدمی محدود ،صلح

 موج در که شد عاملی اسرائیل، يجامعه در مدنی هايفعالیت میزان افزایش

 غیردولتی و مستقل هاينجمنا گونهاین براي جایگاهی کشور، این اقتصادي و سیاسی اصالحات

 شدند. شناخته رسمیت به مرکزي حکومت توسط آنها ترتیب این به و شوند گرفته نظر در نیز

 هايانجمن آن براساس که رسید کنست تصویب به قانونی ،1980 يدهه در دلیل همین به

 سمیر سازمان یک عنوان به همچنین شدند. معاف مالیات پرداخت از ها NGO و اجتماعی

  .آوردند دست به نیز را دادگاه در حضور حق

 مدت طول در اسرائیل يجامعه تا شد عاملی هاانجمن این شدن شناخته رسمیت به

 انجمن 3000 تنها 1982 سال در .دوش روهروب هاانجمن این رشد با کوتاهی بسیار زمان

 سال در سپس و هزار 30 هب عدد این 2000 سال در اما کرد،می فعالیت اسرائیل در غیردولتی

 سال در اسرائیل کشور دادگستري وزارت آمار آخرین براساس .یافت افزایش هزار 44 به 2007

 .اندبوده فعالیت حال در کشور این در غیردولتی انجمن 41670 ،2019

 از %20 حدود تنها اما هستند، معاف مالیات پرداخت از ها NGO تمامی هرچند

 دولت کمکی يبودجه از که هاییانجمن بیشتر .کنند استفاده دولتی هايمکک از توانندمی آنها

 خدمات و بهداشت عالی، آموزش گسترش راستاي در که هستند هاییانجمن کنند،می استفاده

 .کنندمی نقش ایفاي درمانی

 

 اسرائیل کشور آموزشی نظام

 است. آموزش موضوع ،دارد کیدتأ آن بر بسیار دولت که مواردي از یکی اسرائیل در

 .است اجباري صورت هب نهم سال پایان تا تحصیل و است 3-3-6 اسرائیل آموزشی سیستم



 ٣٣٧    اسرائیل کشور آموزشی نظام ______________________ 

 

 رایگان تحصیل يهزینه کنند، تحصیل دولتی مدارس در کودکانشان بخواهند افراد که درصورتی

 ارسمد به را خود کودکان توانندمی باشند داشته تمایل هاخانواده که صورتی در اما است

  .است خانواده يعهده بر مدارس گونهاین در تحصیل يهزینه اما بفرستند، خصوصی

 مقاالت همواره و هستند خوبی علمی يرتبه داراي جهان در اسرائیل هايدانشگاه

 .شودمی منتشر اسرائیلی هايدانشگاه اساتید و دانشجویان توسط خوبی بسیار

 

 ابتدایی آموزش

 شودمی شروع مهدکودك به کودکان ورود با و سالگی 2 سن از اسرائیل در آموزش

 شوندمی فرستاده دبستانیپیش به کودکان سالگی 6 تا سالگی 5 از .دارد ادامه آنان سالگی 5 تا و

 در تحصیل زمان مدت .روندمی ابتدایی يمدرسه به اول کالس به ورود با رسماً سالگی 6 از و

 نهم تا هفتم هايسال آموزانْدانش آن از پس .است سالهشش يدوره یک ابتدایی يمدرسه

 سپري دبیرستان در را دوازدهم تا دهم هايسال و راهنمایی مدارس در را خود تحصیالت

 است اسرائیل کشوري قوانین از یجزئ علم تحصیل ساويم حق که است ذکر به الزم .کنندمی

 پایان تا دولت همچنین .است امیالز پسران و دختران براي سالگی 16 سن تا تحصیل و

 .پردازدمی را آموزاندانش مخارج تمامی ،)سالگی 18( مقدماتی تحصیالت

 و خانه انجمن« نام به آموزاندانش والدین از انجمنی اسرائیل، مدارس تمامی در

 تا کنندمی انتخاب خود بین از نمایندگانی آن در عضویت براي والدین که دارد وجود »مدرسه

  .کنند رسیدگی خود فرزندان يمدرسه وضعیت به مربوط امور تمام به

 نیز نفر هزار 130 از بیش و دارد وجود مدرسه هزار چهار از بیش اسرائیل در جمعاً

 است، گوناگون بسیار اسرائیل جمعیت که آنجایی از .دارند اشتغال یآموزش خدمات يارائه به

 ؛شوندمی بنديتقسیم کلی گروه چهار به اسرائیل آموزشی نظام در مدارس

 

 دولتی مدارس •

 مذهبی مدارس •

 دروزي و اعراب مدارس •
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 خصوصی مدارس •

 

 از برخی حال همین در .روندمی دولتی مدارس به اسرائیلی آموزاندانش اکثر

 مذهبی مدارس به نیز آیندمی یهودي ارتدوکس و مذهبی هايخانواده از که آموزانیدانش

 )سیاست از دین جدایی( سکوالریسم از اسرائیل تربیتی و آموزشی نظام اینکه وجود با .روندمی

 مدارس در .است یهودي هايآئین و مذهبی دروس بر تمرکز مذهبی مدارس در کند،می پیروي

 ،مذهب فرهنگ، روي بر بیشتر تحصیلی کتب و است عربی تحصیلی زبان نیز دروزي و اعراب

 ارتقاي روي بر بیشتر تمرکز خصوصی، مدارس در .شودمی کزمتمر هادروزي و اعراب تاریخ و

 عالی آموزش مراکز به ورود براي آنان کردن آماده و آموزاندانش تحصیلی وضعیت کیفی سطح

 .است

 تحصیلی مراحل تمام در آن تدریس که انگلیسی زبان بر عالوه اسرائیل مدارس در

 زبان معموالً که دشومی تدریس آموزانشد اختیار به نیز دیگري خارجی زبان است، اجباري

 .شودمی شامل را فرانسه زبان یا عربی

 کشور آموزش وزیر ،تامیر یولی تصمیم براساس ،2007 تحصیلی سال ابتداي از

 به نسبت هافلسطینی موضع« درسی موضوع با کتابی کشور این عربی مدارس در ،اسرائیل

  .دشومی تدریس »اسرائیل مستقل کشور سیستأ

 شدن گرفته نادیده که بود آن در موضوع این اهمیت اسرائیل، آموزش وزیر نظر از

 .بماند باقی نامفهوم اسرائیلی اعراب براي تاریخ تا شدمی باعث فلسطین و اسرائیل نزاع تاریخ

 1947 سال در ملل سازمان طرح فلسطینی رهبران که کندمی خاطرنشان همچنین کتاب این

 طرح این یهودي رهبران که حالی در ،کردند رد فلسطینی و اسرائیلی کشور دو تشکیل براي را

 انتقاد با درسی کتاب این انتشار براي اسرائیل آموزش وزارت تصمیم .بودند پذیرفته را

 الاستقب رویکردي چنین از اسرائیلی اعراب اما ،شد مواجه اسرائیل راستی دست سیاستمداران

.شود تدریس اسرائیلی مدارس تمام در کتاب این که شدند این خواستار و ندکرد

  



 

 

  



 

 
 

 

  :پنجم فصل

 جهان کشورهاي دیگر با اسرائیل روابط



 

 

 

 خاورمیانه کشورهاي با اسرائیل روابط

 جهان کشورهاي دیگر با اسرائیل سیاسی و اقتصادي روابط بررسی به بخش این در

 .پرداخت خواهیم

 

 ایران با اسرائیل روابط

 سرزمین تقسیم طرح با ملل، سازمان در ایران کشور ينماینده تدااب از هرچند

 نیز ملل سازمان در اسرائیل عضویت موضوع طرح به حتی و کرد مخالفت کشور دو به فلسطین

 رسمیت به را اسرائیل که بود خاورمیانه در کشور دومین ایران آن از پس اما داد، منفی يرأ

 بود. برقرار کشور دو میان نظامی و سیاسی اقتصادي، روابط نیز 1357 انقالب زمان تا و شناخت

 شرکت همچنین .کردندمی زندگی ایران در اسرائیلی هزار 32 ایران انقالب روزهاي اولین در

 و اقتصادي مراودات کشور دو هر داشت. شعبه چندین ایران در نیز اسرائیل لعا ال یهواپیمای

 اسالمی کشورهاي از ایران شاه زمان، همان در که ندهرچ داشتند. یکدیگر با هم خوبی سیاسی

 کردند،می دریافت ایران حکومت از مالی کمک نیز فلسطینی نیروهاي از برخی و کردمی دفاع

  .داشت وجود اسرائیل کشور با هم خوبی روابط اما

 کند ایجاد صلح اسرائیل و عربی کشورهاي میان تا کردمی تالش همواره ایران شاه

 با اما .بود برجسته کامالً ایران نقش صلح، توافق یک ایجاد و اسرائیل به سادات انور سفر در و

 و داشتند امپریالیستی ضد تفکرات انقالبیون از بسیاري که آنجا از  ـ  نایرا انقالب پیروزي

 ایران روابط ـ بود عربی سوسیالیستی هايجنبش متحد که بودند شوروي تبلیغات ثیرتأ تحت

 حانهمسلّ يمبارزه به دست که هاییگروه از صراحتبه ایران جدید حکومت .کرد تغییر ائیلاسر و

 عملیات چندین ایران حکومت به وابسته نیروهاي همچنین .کردمی دفاع بودند زده اسرائیل با

 آرژانتین در اسرائیل سفارت انفجار به توانمی آنها جمله از که اندکرده سازماندهی تروریستی

  .کرد شارها
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 تمام و تام حمایت مورد بود نکرده امضا را اسلو توافق که زمانی تا نیز عرفات یاسر

 فردي به تبدیل ایران يجامعه عمومی افکار در نیز وي اسلو، پیمان امضاي از پس اما .بود ایران

 .شد خودفروخته

 خاورمیانه در شرایط ،جهان در دوقطبی شرایط از خروج و سرد جنگ یافتن پایان با

 حکومت حمایت است. برنداشته اسرائیل نابودي براي تالشش از دست اما ایران کرد. تغییر نیز

 همواره گذشته هايسال در اسالمی جهاد و حماس چون یهایگروه و لبنان اهللاحزب از ایران

 .است بوده بحث مورد

 که صورتی در اندکرده اعالم حاًیتلو اسالمی، جمهوري طلباصالح جریان که هرچند

 اما .شناخت خواهد رسمیت به را اسرائیل نیز ایران بشناسد رسمیت به را اسرائیل ها،فلسطینی

 ایران در بیشتري قدرت از و هستند نزدیک نیز ايخامنه به که حکومتی افراطی هايبخش

 شهرهاي و نتهرا مختلف معابر در و هستند و بوده اسرائیل نابودي خواهان همواره برخوردارند،

 .اندکرده نصب اسرائیل نابودي براي روزشماري تابلوهاي دیگر

 رانیا در شده نصب يتابلوها از یکی .33 تصویر
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 مصر با اسرائیل روابط

 کشوري تشکیل از بالفور طرح و فلسطین سرزمین به یهودیان ورود ابتداي از که مصر

 پایگاهی به تبدیل 1930 يدهه در ناگهان کرد، استقبال فلسطین سرزمین در یهودیان براي

  .گرفت قرار نازي هايجریان نفوذ تحت شدتهب و شد تندرو گرایاناسالم براي

 در را عرب جهان در اسرائیل با مبارزه رهبري ،عبدالناصر جمال مرگ زمان تا مصر

 از غیر نتیجه در و داد ترتیب اسرائیل کشور با جنگ چهار نیز دلیل همین به و داشت دست

 به سرزمینش از بخشی و خورده شکست هاگجن باقی در ،سوئز کانال شدن ملی سر بر جنگ

 بود. هدرآمد اسرائیل اشغال

 و کرد اتخاذ را دیگري رویکرد سادات انور ،وي جانشین عبدالناصر جمال از پس اما

 پارلمان در و کرد سفر اسرائیل به آن از پس کرد. امضا را دیوید کمپ صلح يمعاهده اسرائیل با

 بازگرداند. را اشغالی هايسرزمین صلح پیمان برابر در نیز ئیلاسرا کرد. سخنرانی نیز کشور این

 را کشور دو صلح روند نشدند فقمو اسرائیل با روابط مخالفان نیز سادات انور ترور از پس اما

 خود روابط به بود، کار سر بر مصر در که روزي تا مبارك سنیحُ سادات، نیشجان و بزنند برهم

 نیز مالی تبادالت و سفارتخانه بازگشایی سطح تا روابط وي زمان در و داشت کیدتأ اسرائیل با

 .یافت گسترش

 توافق که بود کرده اعالم انقالبی يکمیته مصر، در مبارك سرنگونی از پس هرچند 

 زمان در مصر جدید جمهوريرئیس ،رسیمُ محمد ولی کرد، خواهد حفظ را اسرائیل با صلح

 خواهان که کرد عالما و داد کاهش را اسرائیل با کشورش بطروا اسرائیل، و حماس میان درگیري

 .است مصر و اسرائیل روابط در بازنگري

 محمد علیه انقالبی مجدداً کشور این ارتش حمایت با مصر مردم آنکه از پس اما

 اسرائیل و مصر میان روابط رویکرد رسید، قدرت به مصر در السیسی ژنرال و دادند ترتیب مرسی

 .یافت افزایش کشور دو میان روابط سطح و کرد ییرتغ مجدداً
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 صلح پیشبرد براي السیسی هايتالش از من :گفت ايمصاحبه در یاهوننتا بنیامین

 در فراگیر صلح برقراري در عربی کشورهاي سایر کردن سهیم و فلسطین و اسرائیل بین

 .کنممی تشکر خاورمیانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 فارس جیلخ يحاشیه ربیع کشورهاي با اسرائیل روابط

 عربی کشورهاي تمامی اسرائیل با عربی کشورهاي میان جنگ شروع زمان از هرچند

 يدهه در خصوصهب و گذشته سال چند در اما گرفتند موضع اسرائیل علیه فارس، خلیج يحاشیه

-بین هاينمایشگاه و ورزشی هايبازي مشترك، هاينشست در شرکت سطح در روابطی گذشته،

  .است داده شده ایجاد ،امارات جمله از فارس جیخل يحاشیه عربی کشورهاي المللی

 شنبهسه اسرائیل، يخارجه امور وزیر ،کاتس یسرائیل :پست اورشلیم گزارش به

 کشورهاي و اسرائیل میان ترنزدیک همکاري ضرورت يدرباره که 2019 اوت شش

 برخی با تواندمی اسرائیل دهد نشان کهآن قصد به ،گفتمی سخن فارس خلیج يحاشیه

 طیب رجب مورد به باشد داشته تجاري يرابطه آنها، با نظر اختالف وجود با کشورها،

 به اما را، ما او نه داریم، دوست را او ما نه« گفت: و کرد اشاره ترکیه، جمهوررئیس ،اردوغان

 هم عربی کشورهاي با ارتباط در .ستا برقرار خوبی اقتصادي روابط ترکیه و ما میان حال هر

 فارس خلیج يحاشیه کشورهاي با زیادي مشترکات ما ترکیه، با اختالف برخالف بگویم، باید

 کمتر اینکه و است المسلمین اخوان از حمایتش اردوغان  با ما مخالفت دالیل جمله از .داریم

 تهدیدي هم ایران اسالمی جمهوري .کندنمی تهدید را فارس جیلخ يحاشیه کشورهاي ایران از

 ».است منطقه کشورهاي تمامی براي

 گریکدی کنار در یسیالس ژنرال و اهویاننت .34 تصویر



 345  فارس خلیج يحاشیه عربی کشورهاي با اسرائیل روابط ________________ 

 

 هايسال در که بوده مسائلی از یکی ایران با دشمنی موضوع که است ذکر شایان

  .است کرده نزدیک هم به را فارس خلیج يحاشیه عربی کشورهاي و اسرائیل گذشته

 

 راستگرا تفکرات رشد متأسفانه اما رسید، امضا به صلحی توافق اردن و اسرائیل میان هرچند

 نیز کشور دو این روابط در ها،فلسطینی و هااسرائیلی میان هاتنش افزایش و اسرائیل کشور در

 است، نگرفته صورت کشور دو میان نظامی تنش هیچ امروز به تا اینکه با است. نبوده تأثیربی

 اي(منطقه باقوره يمنطقه دو ائیلاسر ،1994 اکتبر در کشور دو میان صلح توافق هنگام در اما

 اسرائیل با اردن مرز شمالی بخش در اردن رود نزدیکی در که مربع کیلومتر شش وسعت به

 کشور دو مرز نزدیکی در و دارد وسعت مربع کیلومتر چهار حدوداً (که غمر همچنین و است)

 شدن نزدیک به توجه با اما کرد. اجاره سال 25 مدت به را است) گرفته قرار جنوبی بخش در

 ازسرگیري خواستار اجاره زمان مدت پایان از پیش سال یک اردن اینکه و قرارداد مدت پایان

 اعالم هم نتانیاهو دولت حتی و بود، شده منطقه دو این ياجاره روند يادامه براي مذاکرات

 صورت مذاکراتی بماند، باقی السابق فی کما منطقه دو این در وضعیت خواهدمی که بود کرده

 این اردن جدید، قراردادي انعقاد عدم و قرارداد قانونی مدت پایان از پس صورت بدین و نگرفت

 دادند. دست از را خود کار محل اسرائیلی کشاورزان از بسیاري و گرفت بازپس را بخش دو

 امارات یجهان مسابقات در لیاسرائ کیربات آموزان دانش میت از یعکس .35 تصویر
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 که ايمقاله طی مصر، در اسرائیل پیشین سفیر لیوانوون، اسحاق  2019 اکتبر در همچنین

 ترجمه را آن »21 عربی« خبري پایگاه و نوشت امروز) (اسرائیل هیوم اسرائیل يروزنامه در

 است. اندك بسیار اردن و اسرائیل مشترك هايطرح که است داشته اشاره مهم این به کرده،

 دنار پارلمان نمایندگان و شوندمی اسرائیل با ارتباط هرگونه از مانع اردن کارگري هاياتحادیه

 اردن) (پایتخت اَمّان از نیز را اسرائیل سفیر و هستند آویوتل با صلح توافق لغو خواستار نیز

 حتی و هستند اسرائیل با صلح روند منتقد همواره اردنی هايرسانه آن، بر عالوه کردند. بیرون

 است. رسیده سطح ترینپایین به طرف دو رهبران میان اعتماد میزان

 

 است؟ گرویده سردي به رو اردن و اسرائیل میان اتیکدیپلم روابط چرا

 تاریخ در تا شد باعث گذشته هايسال طی اورشلیم شرق در تنش سطح بودن باال متأسفانه

 سفارت امنیتی نیروهاي از یکی به اردن در فلسطینی يساله 17 نوجوان یک 2017 جوالي 24

 خود از دفاع براي امنیتی نیروي مقابل، فطر از کند. زخمی را وي و کرد حمله چاقو با اسرائیل

 از گلوله ضرب به را داشت حضور حوالی آن در که دیگر نفر یک و ضارب و برد اسلحه به دست

 شده آغاز پیش از که اردن و اسرائیل میان سیاسی هايتنش که بود آن از پس درآورد. پاي

 پایتخت از اسرائیل سفارت رمندانکا دیگر و سفیر اخراج با اردن صورت بدین و گرفت اوج بود،

 داد. کاهش اسرائیل با را خود دیپلماتیک روابط سطح کشور، این

 اظهار اردن دولتی منبع یک از نقل به پرس فرانس خبرگزاري که بود آن از بعد چندي

 يحادثه با ارتباط در جدي تحقیقاتی که زمانی تا کرده اعالم اسرائیل دولت به اردن که داشت

 و اسرائیل سفیر بازگشت ياجازه نشود، محاکمه امنیتی مأمور و نگیرد صورت اسرائیل سفارت

 مأمور با نتانیاهو دیدار مقابل، طرف از اما شد. نخواهد صادر امّان به سفارت نانکارک دیگر

 براي اسرائیل دولت تمایل عدم هااردنی نزد داد، انجام ایشان از که گرمی استقبال و امنیتی

 شد. تلقی کشور دو میان تنش طحس کاهش
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  سوریه با اسرائیل روابط

 مبارزه ثابت پاي همواره که دانست عربی کشور دومین را سوریه توانمی مصر، از بعد

 در زمان در چه ،سوریه .است داشته شرکت اسرائیل علیه نبردها تمامی در و بوده اسرائیل با

 تغییر را اسرائیل برابر در خود موضع سرد، جنگ پایان از پس حتی چه و شوروي بودن قدرت

 جنگ در .است کرده پرداخت اسرائیل با نبرد يزمینه در را فراوانی هايهزینه همواره و نداد

 این سوریه که شد آن خواستار و درآورد خود اشغال به را جوالن هايبلندي اسرائیل ،1967

 کند، امضا اسرائیل با را پایداري صلح فقتوا سوریه که صورتی در و بشناسد رسمیت به را کشور

 این از سوریه سفانهمتأ اما داد، خواهد بازپس را جوالن اشغالی هايبخش نهایت در کشور این

 طرف دو میان مخاصمه ترك براي توافقی ،اسد حافظ زمان در تنها و است کرده خودداري مهم

 درگیري بروز از جلوگیري براي دمتح ملل سازمان صلح نیروهاي که بود آن از پس شد. امضا

 .شوند مستقر کشور دو مشترك مرزهاي در

 آغاز جوالن اشغالی هايسرزمین در را سازيشهرك کمکم اسرائیل زمان، گذشت با

 بازپس را جوالن هايبلندي از %98 است رحاض تنها که کرد اعالم ،2000 سال ابتداي در و کرد

 داشته راه طبریه يدریاچه هايآب به تواندمی هابخش ینا داشتن اختیار در با که چرا دهد،

 اسرائیل صلح گفتگوهاي براي اسد بشار ،2003 سال در که زمانی نیز، دلیل همین به .باشد

 به اسرائیل بازگشت خواهان اسد که چرا رسید،ن نتیجه به گفتگوها این کرد، آمادگی اعالم

 .کرد رد را موضوع این اسرائیل اما بود، 1967 مرزهاي

 ترکیه گريمیانجی با نتانیاهو بنیامین وزیرينخست از پیش و 2008 سال در

 ،اولمرت ایهود ناگهانی استعفاي اما .شد آغاز اسرائیل و سوریه بین غیرمستقیمی گوهايگفت

 .شود رها کارهنیمه مذاکرات آن تا شد موجب مالی فساد يپرونده دلیل به وقت وزیرنخست

 گراییراست گیريقدرت و نتانیاهو بنیامین وزیرينخست آغاز از پس و 9200 سال از

 .کرد امید قطع ئیل،ااسر با صلح گفتگوي هرگونه امکان از سوریه افراطی،
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 آغاز با اما .کند برقرار صلح، گفتگوي سوریه و اسرائیل بین کرد تالش اوباما باراك

 بین از دوباره گفتگوي هرگونه امکان عمالً 2011 سال در سوریه داخلی جنگ و عربی بهار

 .رفت

 رسید جوالن هايبلندي مرزهاي به سوریه داخلی جنگ هايدرگیري 2013 سال در

  .بگیرند عهده بر را اهبخش این کنترل که شدند موفق دولت مخالف هايهگرو و

 این پارلمانی انتخابات در نتانیاهو از حمایت براي ترامپ دلدونا اما 2019 سال در

 عملکرد این بود. کرده هدیه اسرائیل به را جوالن آن در که فرستاد اينقشه وي براي کشور،

 بسیاري و اروپا که هرچند کشور. دو صلح مذاکرات پیروزي امید روي بر بود سردي آب ترامپ

 .ندبود مخالف کامالً امر این با نتانیاهو دولت مخالف هايجریان حتی و مختلف کشورهاي از

 لیاسرائ خاك به را جوالن آن در که يانقشه اهو،ینتان به ترامپ يهیهد .36  تصویر

 است داده وستیپ
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 ترکیه با اسرائیل روابط

 منتشر اسرائیل و ترکیه روابط مورددر ايمقاله 13/12/2017 در فارسی، وله دویچه

 را آن لینک که مقاله این از بخشی از که دادم ترجیح بخش این نگارش براي من و است کرده

 .کنم استفاده ،امداده قرار پاورقی قسمت در

 

 دونالد توسط اسرائیل پایتخت عنوان به المقدس بیت شناختن رسمیت به از پس

 خط« المقدس بیت که کرد اعالم صراحتبه ترکیه جمهوررئیس ،اردوغان طیب رجب ،ترامپ

 جمهوررئیس که شودمی دیده اظهارات، این از پس روز چند .است »مسلمانان يهمه براي قرمز

 عضو 57 نمایندگان نشست حاضر حال در .است بوده جدي خود هايگیريموضع در ترکیه

 این رسمی هدف .دارد جریان استانبول در اردوغان دعوت به اسالمی هايهمکاري سازمان

 .دبو خواهد ترامپ دونالد اخیر تصمیم برابر در مشترك پاسخ دریافت نشست

 با گفتگو در آلمان لبُ هاینریش بنیاد يترکیه يشعبه مسئول ،براکل ستینیکر

 برابر در مسلمانان ائتالف رهبر عنوان به اردوغان طیب رجب آیا که دهدمی توضیح وله دویچه

 تصویر که ستمدتها اردوغان« :گویدمی براکل .شد خواهد تلقی اسرائیل و متحده ایاالت

 در حاال .دهدمی نشان خود از را اسالم جهان در تعقیب تحت افراد و دیدگانستم "ناجی"

 این که است طبیعی دارد، ویژه جایگاه مسلمانان بسیاري قلب در که المقدس بیت يقضیه

 پیروي او از دیگر اسالمی کشورهاي رهبران آیا که این .کرد خواهد کار خوب ،اردوغان روش

 ».است دیگري بحث کرد، خواهند

 اردوغان شدید اظهارات سبب که دیگري عامل دینی يلفهمؤ کنار در ،براکل دید از

 مداوم صورتبه ترکیه در« :براکل بیان به .است ترکیه در سیاسی داخلی مالحظات شودمی

 تواندمی اسرائیل با تنش و دارد قرار رو پیش در 2019 انتخابات .دارد جریان انتخاباتی مبازرات

 ».کند عمل خوب عمومی بسیج ابزار عنوان به
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 حادثه از پر تاریخ اسرائیل؛ و ترکیه

 اولین عنوان به ترکیه 1948 سال در .است پیچیده اسرائیل و ترکیه میان روابط

 گذشته يدهه چند جریان در بعد به زمان آن از .شناخت رسمیت به را اسرائیل ،اسالمی کشور

 امور مشاور ،کاراهان خدیجه .است رسیده امضا به کشور دو این میان يتجار مسلسل توافقات

 شرایط" را اسرائیل با ترکیه اقتصادي روابط وله دویچه با گفتگو در اردوغان طیب رجب اقتصادي

 نقلیه، وسایط قطعات اسرائیل به ترکیه« :گفت کاراهان .کندمی بیان طرف دو هر براي "برد-برد

 اسرائیل از نفت و سوختی مواد مقابل، در و کندمی صادر پالستیک و برقی وسایل فوالد، آهن،

 ».کندمی وارد

 يپروژه 2008 سال در چنینیاین همکاري تعمیق هدف به اسرائیل و ترکیه

 پیشرفته يشبکه ایجاد برنامه این درازمدت هدف .کردند آغاز را مدیترانه يبحیره در زیربنایی

 شده گرفته نظر در کشور دو این میان آب و خام نفت گاز، برق، انتقال هدف به الینپایپ و

 سیاسی سطح در هاتنش است، افزایش حال در طرف دو میان اقتصادي روابط که حالی در .است

 .شوند شدید نگرانی و ناراحتی سبب توانندمی

 ایجاد سیاسی صداي و سر داووس در 2009 سال جهانی اقتصاد نشست جریان در

 تروریسم« از ،خود اسرائیلی همتاي ،پرز شیمون به خطاب ترکیه جمهوررئیس زمان، آن در .شد

 نظامیان 2010 سال در .دکر »کودکان کشتار« به متهم را اسرائیل دولت و کرد یاد »دولتی

 .کردند متوقف را بود حرکت در غزه سوي به که ترکیه کمکی مواد از مملو کشتی یک اسرائیلی

 سیاسی روابط یحوادث چنین ينتیجه در .باختند جان نفعاال از تن 9 نظامی درگیري جریان در

 هاپایتخت از مدتی کشور دو این سفراي و گرفت قرار خود سطح ترینپایین در کشور دو میان

 .شدند ندهافراخو

 

 گرایانهعمل رویکرد

 وجود با .گرفت صورت ماتیکدیپل سطح در مصالحه دیگر بار 2016 سال در

 براکل ستینیکر براي برانگیزيتعجب موضوع کنونی رخشچ گذشته لفظی هايدرگیري

 یک مختصر، اظهارات يهمه بر افزون اردوغان طیب رجب« :گویدمی کلبرا .شودنمی پنداشته
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 به صریح مالحظات و دقت با را گفتگوها سرگیري از اردوغان .است نگرواقع اًمطلق سیاستمدار

 از بیش که چون ،دش انقره  در زیادي يدغهدغ و نگرانی سبب روسیه با بحران .گرفت دست

 روسیه گاز آینده در نبود نمطمئ که حالی در او .شودمی وارد روسیه از ترکیه گاز از درصد 60

 هاآن از یکی میان این در .دش منطقه در تازه شرکاي نیافت صدد در شود،می فرستاده ترکیه به

 اشتوجه مرکز در مدیترانه بحیره در گاز هايدانمی از برداريبهره همه، میان در .بود اسرائیل

 ».داشت قرار

 

 بدیامی توسعه پایدار ايگونه به اقتصادي روابط

 براي .کندنمی پنهان روابط در را رازي هیچ خود گراییعمل دید از کاراهان خدیجه

 کاراهان .رسدمی نظر به راضی اخیر تحوالت به نسبت و دارند اولویت اعداد اقتصاددان، این

 سال در و بوده افزایش به رو مداوم طور به اسرائیل به صادرات میزان پسین هايسال در« :افزود

 14 اسرائیل به صادرات اخیر ماه ده در تنها .است رسیده یورو میلیارد نیم و دو حدود به 2016

 عمده تمارک ده از یکی عنوان به اسرائیل رسمی، ياحصائیه به توجه با ».است رفته باال درصد

 توصیف بهتر هم را اسرائیل از واردات روند کاراهان .آیدمی حساب به ترکیه تولیدات براي

 تنها .بود رسیده یورو میلیارد 2,1 به 2016 سال در اسرائیل از واردات« او يگفته به .کندمی

 احتوا را یورو یاردمیل 1/1 ترکیه به شده وارد کاالهاي ارزش 2017 سال براکت تا ژانویه ماه از

 1 ».است کرده

                                                 
 
 
1     https://www.dw.com/fa-af/ترکیه-و-اسرائیل-وقتی-پاي-پول-در-میان-باشد-خصومت-از-بین-میرود/a-41770316 

 2009 سال داووس در یجهان داقتصا نشست انیجر در پرز مونیش با اردوغان .37 تصویر
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 اروپا ياتحادیه با اسرائیل روابط

 مراحل در تنها همسایه عرب کشورهاي و اسرائیل میان اقتصادي روابط که آنجا از

 سال در .رودمی شمار به اسرائیل بازرگانی شریک مهمترین غربی اروپاي دارد، قرار خود آغازین

 صادرات ،)EC( یاروپای کشورهاي ياتحادیه با بازرگانی آزاد يمنطقه برقراري دنبال به ،1975

 یاروپای کشورهاي از واردات حجم بر حال همان در و یافت چشمگیري افزایش اروپا به اورشلیم

 غربی اروپاي و اسرائیل میان بازرگانی يرابطه در رشد این .شد افزوده چشمگیري شکل به نیز

 گرفتن بنیان به که طرف دو بازرگانی نهادهاي میان تجاري نزدیک روابط درآمدن اجرا به با

 يزمینه در گسترده هايتالش با همسو نیز و انجامیده بسیاري مشترك نهادهاي و هاشرکت

    EFTA(1( یا »آزاد تجارت يجامعه« عضو کشورهاي با تجاري پیوندهاي نیرومندسازي

  .است گرفته خود به ايتازه ابعاد

 از که اروپا ياتحادیه با اسرائیل هايهمکاري ينامهموافقت امضاي با 1995 سال در

 با همسو سیاسی، روابط بیشتر رشد براي زمینه درآمد، اجرا يمرحله به 2000 سال ژوئن

 ياتحادیه-اسرائیل« گفتگوي نهاد ،2000 سال در همچنین .شد فراهم اقتصادي، هايهمکاري

 .بود طرف دو میان همکاري و تفاهم افزایش آن یپایبر از هدف که شد تأسیس »اروپا

 کشورهاي میان که گردشگرانی سیل که کرد اشاره موضوع این به باید دیگر سوي از

 نزدیک روابط آمدن پدید براي را مناسبی هايزمینه هستند، آمد و رفت در اسرائیل و یاروپای

 دو میان مشترك آگاهی نوعی دایشپی سبب و آورده فراهم اسرائیل و یاروپای هايملت میان

  .است شده طرف

 در همه خاورمیانه، صلح روند از حمایت با غربی اروپاي کشورهاي میان، این در

  .هستند اسرائیل و اعراب بحران حل براي تالش

                                                 
 
 
1      Europaische Freihandelsassoziation 
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 در اما است، بوده اسرائیل مالی و اقتصادي متحدین از یکی همواره اروپا ياتحادیه

 محصوالت يرو اسرائیل که اندشده آن خواهان اروپایی، کشورهاي از برخی اخیر هايسال

 به امر همین سد.بنوی را نهاآ تولید محل و بزند ببرچس اشغالی هايسرزمین از خود صادراتی

 اقتصادي پیوندهاي اما .است شده منجر اسرائیل و اروپا ياتحادیه میان سیاسی روابط تیرگی

 را اروپا ياتحادیه نیز لیلد همین به است. برقرار همچنان ااروپ ياتحادیه و اسرائیل میان

 .برد نام اسرائیل تجاري شریک دومین عنوان به توانمی

 

 :روسیه و ینچ با اسرائیل روابط

 اسرائیل و چین روابط

 کشوري اسرائیل و است دنیا يصادرکننده بزرگترین و بزرگ کشور دومین چین

 .دارد قرار 45 يرده در صادرکننده کشورهاي جدول در و خاورمیانه در کوچک بسیار

 میلیارد 16 به سو، این به 2016 سال از کشور دو این معامالت حجم ،حساب این با

 .است رسیده دالر

 تیبتث تکنولوژي کانون عنوان به را خود اسرائیل اقتصاد که گذشته يدهه دو در

 .شوند مندهعالق اسرائیل با هرابط به پیش از بیش چینی بزرگ هايشرکت تا شده عاملی کرده،

 يتجار روابط يتوسعه يبرا نیچ جمهورسیرئ نگ،یپ نیج یش و لیاسرائ ریوزنخست اهو،ینتان نیامیبن دیدار .38 تصویر
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 از هاچینی« :گویدمی )موبایل تبلیغات شرکت( تاپتیکا مدیرعامل ،تال حقاي

 .است نوآوري و ابتکار کانون اسرائیل .کنندمی استفاده اقتصادي رشد براي اسرائیل تکنولوژي

 این از تواندمی تا خواهدمی کند تثبیت را خود مبتکر اقتصاد یک عنوان به اینکه براي چین

 هستند شرق در مهمی هايفرصت شاهد اسرائیلی هايشرکت حال عین در .ببرد بهره تکنولوژي

 ».شودمی کشور دو بین موفقی تجاري مشارکت چنین ایجاد باعث دیدگاه دو این ترکیب و

 

 اسرائیل و روسیه روابط

 خاورمیانه در صلح راستاي در که گروهی است، خاورمیانه چهار اعضاي از یکی روسیه

 .امداده توضیح آن با ارتباط در ترپیش و کندمی فعالیت

 کشور این زبان سومین عربی و عبري از پس اسرائیل کشور در روسی زبان همچنین

 1990 الی 1970 بین هايسال در روسی یهودي میلیونیک از بیش که چرا شود،می محسوب

  .دانکرده مهاجرت کشور این به

 تالش کشور این نوپاي حکومت سرد، جنگ پایان و روسیه کشور تشکیل ابتداي از

 در سفارتخانه یک روسیه نیز دلیل همین به بگیرد. سر از اسرائیل با را خوبی روابط تا کرد

 یک و مسکو در ايسفارتخانه نیز اسرائیل و کرد سیستأ حیفا در کنسولگري یک و آویوتل

 .دارد روسیه نبورگیکاتری در کنسولگري

 براي خدمتیخوش و روسیه به شدن نزدیک با تا کردند تالش نایرا رهبران هرچند

 ایران میان نزاع در روسیه همواره اما کنند، جذب خود سمت به را کشور این ،کرملین رهبران

 ائیلیاسر طرف از خاموش صورتهب ديارمو در بلکه کرده، بازي را طرفبی نقش تنهانه اسرائیل و

 .است کرده حمایت

 در را 300-اس موشک ضد پدافند سوریه از حفاظت براي که روسیه مثال، براي 

 سوریه، در اهللاحزب و ایران نظامی مواضع به اسرائیلی هايجنگنده که زمانی داده، قرار سوریه

 يلهحم به واکنشی هیچ اساساً و کرد غیرفعال را خود موشک ضد پدافند روسیه کردند، حمله

 .نداد نشان اسرائیل موشکی



 355   روسیه و چین با اسرائیل روابط ____________________ 

 

 هايزمینه در روسی و اسرائیلی هايشرکت تجاري معامالت سطح حال همین در

 هايسال در نیز کشور دو دیپلماتیک و سیاسی روابط و است افزایش حال در شدتهب مختلف

  .است یافته بهبود اخیر

 از یکی اسرائیل امنیت که دارد کیدتأ صراحتاً موضوع این بر پوتین والدیمیر

 بنیامین با 2018 مارس ماه در دیدارش از پس روز یک و است روسیه کشور مهم موضوعات

 خارج سوریه از خارجی نظامی نیروهاي تمامی آن مثابه به که کرد طراحی را کارزاري ،نتانیاهو

 .شوند

 

 آمریکا با اسرائیل روابط

 سرزمین تقسیم از   1ومنتر ،آمریکا وقت جمهوريرئیس ،1947 سال در هرچند

 کشور تشکیل ابتداي سال بیست در اما کرد، دفاع یهودیان براي کشور تشکیل و فلسطین

 اسرائیل و فرانسه روابط آنکه از پس آمد.نمی حساب به اسرائیل کشور نزدیکان از آمریکا اسرائیل،

 هاآمریکایی مقابل طرف از شوند، ترنزدیک آمریکا به که کردند تالش هااسرائیلی شد، دور هم از

 خاورمیانه در نفوذ حال در شدتهب شوروي که چرا داشتند، استراتژیک نگاه ارتباط این به نیز

  .کند حفظ را خود پایگاه خاورمیانه در که بود مهم نیز آمریکا براي و بود

 مهاجرت آمریکا به یهودي میلیون چهار حدود بیست و نوزده قرن در که آنجا از

 تشکیل آمریکا در را قوي بسیار البی تا شدند موفق کنند،می زندگی کشور این در و دکردن

 بسیاري در کند. حمایت اسرائیل از چرا و چون بی آمریکا که نیست معنا آن به این البته .دنده

 با داد، پیوست خود خاك به را شرقی اورشلیم اسرائیل دولت که زمانی در جمله از موارد از

  .شد روهروب آمریکا طرف از شدیدي ايهمخالفت

                                                 
 
 
1    Truman 
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 در آمریکا يمتحده ایاالت دولت کلی سیاست در مهمی عامل کشور دو روابط

 ايرابطه حفظ بر توجهی قابل تأکید نیز آمریکا يمتحده ایاالت يکنگره و است خاورمیانه

 کمک صورتبه همه از بیش اسرائیل از کنگره اصلی حمایت .است داشته اسرائیل با نزدیک

 3 به نزدیک سالی کنگره 1985 سال از .است بوده المللبین يجامعه در آن از حمایت و مالی

 سالیانه کمک يکنندهدریافت بزرگترین اسرائیل و است کرده پرداخت اسرائیل به دالر میلیارد

 بدون دالر دمیلیار 121( کمک تجمعی يکنندهدریافت بزرگترین و 2004 تا 1976 از آمریکا از

 )هاروارد دانشگاه از( والت استیفن نظر براساس .است بوده دوم جهانی جنگ از )تورم احتساب

 روابط متخصصان ترینسرشناس از و یهودي دو هر که )شیکاگو دانشگاه از( میرشایمر جان و

 خارجی سیاست تعیین در را اسرائیل نفوذ عامل ترینمهم اکنونهم هستند، آمریکا المللبین

 را آمریکا خارجی سیاست فعال طورهب که است اسرائیل و آمریکا عمومی روابط يکمیته آمریکا

 .دهدمی شکل اسرائیل از حمایت جهت در

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 جنوبی و مرکزي آمریکاي کشورهاي با اسرائیل روابط

 به اسرائیل يخارجه امور وزارت وبسایت ،بعدي بخش و بخش این با ارتباط در

 در منبع لینک داد. خواهم قرار اینجا در را مقاله آن نیز من و کرده منتشر را ايمقاله فارسی

 :دارد قرار پاورقی قسمت

 ونیگور بن دیوید و ِابان عباس ترومن، يهر چپ: از .39 تصویر

 1951 یم 8 خیتار به
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 يقطعنامه به التین آمریکاي کشور بیست از کشور سیزده ،1947 نوامبر 29 در

 اراضی در عرب و یهود مستقل کشور دو یبرپای با رابطه در متحد ملل سازمان عمومی مجمع

 .دادند موافق رأي بریتانیا تیقیموم تحت

 کشاورزي، هايهمکاري يبرنامه درآمدن اجرا به پی در ،1960 و 1950 هايدهه در

 روابط التین، آمریکاي کشورهاي با اسرائیل تعاونی هايشرکت و روستاها يتوسعه پزشکی،

 تجربیات يارائه براي اسرائیل تالش با همزمان و گرفت اوج کشورها آن و اورشلیم دولت میان

 یاد کشورهاي شهروندان از تن هزاران التین، آمریکاي مردم به شده یاد هايزمینه در خود

 و 1960 هايدهه در اما .آمدند اسرائیل به آموزشی گوناگون هايدوره گذراندن براي شده،

 ینهادهای در اسرائیل از هادولت این حمایت میزان از گوناگون، رویدادهاي دنبال به ،1970

 .شد کاسته آن به وابسته هايتشکل و متحد ملل سازمان چون

 دریاي حوزه نیز و جنوبی و مرکزي آمریکاي کشورهاي يهمه با اسرائیل امروزه

 چون مختلفی هايزمینه در روابط این .دارد دیپلماتیک کامل روابط )کوبا استثناي به( ئیبکارا

 از بسیاري شمار انعقاد به میان این در که یابدمی بازتاب رهنگیف و اقتصادي سیاسی، امور

 یکشورهای تنها السالوادور و کوستاریکا که حقیقت این .است انجامیده مشترك هاينامهتوافق

 هايملت میان دوستانه سنتی روابط نشانگر ند،هست سفارتخانه داراي اورشلیم در که هستند

  .است اسرائیل با مرکزي آمریکاي ویژهبه و منطقه این

 هستند، 77 گروه و تعهد عدم جنبش عضو اکثراً که آمریکا يقاره جنوب کشورهاي

 آشکار را اورشلیم با خویش يدوستانه روابط اسرائیل، سود به نهادها این در خود مثبت آراي با

 به وسومم اجتماعی-اقتصادي-سیاسی يجامعه به وابسته کشورهاي میان، این در .اندساخته

 .اندکرده اتخاذ اسرائیل با رابطه در دوستی و توازن بر متکی سیاستی همواره »ریو«

 به رو همواره آمریکا يقاره جنوب کشورهاي و اورشلیم میان بازرگانی همزمان،

 امضا 2000 سال در که مکزیک و اسرائیل میان آزاد بازرگانی ينامهتوافق .است بوده گسترش

 اسرائیل .است داده ايتازه ابعاد نامبرده کشورهاي و اسرائیل میان روابط از بخش این به شد،

 و آالتماشین کشاورزي، هايفرآورده افزار،نرم ی،شیمیای مواد چون یکاالهای حاضر در

 یهایفرآورده حال همان در و کندمی صادر التین آمریکاي کشورهاي به الکترونیک هايدستگاه
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 دیگر، سوي از .خردمی کشورها آن از فلزات و قهوه کوکا، شکر، ت،ذر غالت، گوشت، چون

 در اسرائیل کشاورزي يتوسعه و ریزيبرنامه هايکمپانی و ساختمانی هايشرکت ها،بانک

 .فعالند کارائیب دریاي يحوزه و مرکزي جنوبی، آمریکاي رهايکشو

 دارد، قرار اورشلیم در که التین آمریکاي-اسرائیل فرهنگ انستیتوي حاضر، حال در

 تلویزیونی رادیو هايبرنامه نیز و ورزشکار دانشجو، هنرمند، يمبادله هاينامهتوافق انعقاد امر به

1 .دشومی شامل را آمریکا يقاره جنوب کشور 20 که پردازدمی

 

                                                 
 
 
1    https://mfa.gov.il/MFAFA/InternationalRelations/OtherCountries/Pages/Latin%20America.aspx 

 میاورشل در یرسم اردید در کیمکز و لیاسرائ جمهور يساؤر .40 تصویر
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 آفریقایی کشورهاي با اسرائیل روابط

 در اند،گرفته قرار آفریقا صحراي جنوب در که یکشورهای با اسرائیل پیوندهاي

 از پیش حتی پیوندها نخستین از برخی و دارد ریشه 1950 يدهه میانی هايسال

 دیپلماتیک روابط ،1957 هايسال در .بود شده برقرار یآفریقای کشورهاي این استقالل

 در و شد برقرار آفریقا صحراي جنوب کشورهاي دیگر با آن پی در و غنا و اسرائیل بین

 کشور سه و سی با سیاسی کامل روابط داراي اسرائیل ،1970 يدهه آغازین هايلسا

 رفتمی شمار به کشوري با یآفریقای هايسرزمین یهمسوی نشانگر پیوند این .بود یآفریقای

 و تجارب تا بود مشتاق و بازیافته را خویش استقالل 1948 سال در تنها خود که

 .دبگذار میان در آفریقا يرسیده استقالل به تازه هايملت با را وردهایشدستا

 کشورهاي و اسرائیل میان ايهگسترد و سازنده اقتصادي روابط ترتیببدین

 »کیپور یوم« جنگ پی در .گرفتمی بر در نیز را مختلفی هايپروژه که شد برقرار یآفریقای

 یآفریقای يکشورها بیشتر آن، از ناشی نفتی بحران دنبال به نیز و 1973 سال در

-کمک يوعده یعنی عمده، دلیل دو به و موقت طور به را اسرائیل با خود سیاسی پیوندهاي

 آفریقا وحدت سازمان سوي از شده تصویب يقطعنامه نیز و آنان به اعراب نفتی و مالی هاي

 .کردند قطع ،)بود آن سر پشت مصر که(

 کامل روابط نوبیج آفریقاي و سوازیلند ،لسوتو ،ماالوي کشورهاي تنها

 دیگر شمارانگشت کشور چند و کردند حفظ همچنان را اسرائیل با خود دیپلماتیک

 خود پیوندهاي به کشورها، دیگر هايسفارتخانه در منافع حفظ دفاتر یبرپای با نیز یآفریقای

 با یآفریقای کشورهاي بازرگانی روابط مناسبات، سردي وجود با دادند. ادامه اورشلیم با

 آموزشی هايدوره گذراندن براي یآفریقای دانشجویان و یافت ادامه حدودي تا رائیلاس

 .بودند فعال آفریقا يقاره سراسر در اسرائیلی کارشناسان و آمدندمی اسرائیل به همچنان

 جنوب کشورهاي با اسرائیل دیپلماتیک پیوندهاي ،1980 يدهه هايسال از

 و اسرائیل بین صلح مذاکرات با همزمان و شد تهگرف سر از تدریجبه آفریقا صحراي
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 ،1990يدهه اواخر تا گرفت. خود به ايتازه ابعاد روابط این همسایه، عرب کشورهاي

 .شد برقرار ییآفریقا کشور چهل و اسرائیل بین رسمی پیوندهاي

 

 سهیم سیاسی گفتمان یک در آفریقا صحراي جنوب کشورهاي و اسرائیل امروز

-می اسرائیل از یآفریقای کشورهاي وزراي و رؤسا دیدارهاي در را آن هايوهجل که هستند

 هايتماس بازرگانی، و اقتصادي روابط چون گوناگونی هايزمینه در آن، بر افزون دید. توان

 هايبرنامه پزشکی، هايرسانییاري ،يکشاورز مشترك هايپروژه آکادمیک، و فرهنگی

 دو میان ايگسترده پیوندهاي اضطراري، موارد در سانیان هايککم و ايحرفه آموزش

 .است برقرار طرف

 کشورهاي اقتصادي رشد روند و سیاسی فرآیند بسیار، يعالقه با اسرائیل

 و دوستی سیاست از نمودي عنوان به و کندمی دنبال را آفریقا ياتحادیه نیز و یآفریقای

 هايسازمان و نهادها با مشترك وندهايپی بردپیش بر کشورها، آن با خویش همبستگی

 لیاسرائ در ییقایآفر يکشورها رانیسف با دارید در خارجه امور ریوز .41 تصویر
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 يویژه روابط از ايتازه فصل ترتیب بدین و دکن می بسیار کیدتأ آفریقا در تأسیستازه

1 .گشایدمی را قاره این با خویش

 

 

 

 

   

                                                 
 
 
1    https://mfa.gov.il/MFAFA/InternationalRelations/OtherCountries/Pages/Africa.aspx 



 

 

  ناشر سخن

 
 هاست. دولت مهم فیوظا از یکی جامعه یآگاه سطح بردن باال و پرورش و آموزش

 حکومت هستند. مردم یآگاه و رشد دیشد مخالفان و سانسور عاشقان ياستبداد يها دولت

 مطلوب اریبس کتاتورید کی يبرا شیخو حقوق از آگاه نا و یخراف سواد،یب مردم یگروه بر کردن

 هستند. آشنا شیخو حقوق به که است یمردم بر حکومت از تر راحت و تر

 مردم یآگاه و فهم سطح داشتن نگاه نیپائ با مستبد ،يکتاتورید يها ستمیس در

 شده چاپ يها کتاب عنوان تعداد به نگاه با کند. یم ایمه خود يبرا يشتریب ییفرمانروا امکان

 275ه ساالنه متوسط بطور که 1357 تا 1316 سال از عنوان هزار11 یعنی يپهلو زمان در

 در کتاب عنوان  هزار 120 از شیب تعداد با را نیا اگر که دهیرس چاپ به کشور در کتاب عنوان

 در .میابی یم در را سانسور و خفقان زانیم م،یکن سهیمقا يشورو ریجماه اتحاد در سال

 ٪97 از شیب که رسد یم هزار 32 به سال در شده چاپ کتاب عنوان تعداد یاسالم يجمهور

 است. صفر کُتب نیا یعلم ارزش که است یخرافات و اتیجعل و یفقه و ینید کُتب کتابها، نیا

 يساز آمار با یاسالم يجمهور  است. سال در قهیدق 2 یواقع بطور رانیا در مطالعه سرانه زانیم

 مطالعه به مربوط قهیدق 15 مقدار نیا از که رسانده قهیدق 75 به را رقم نیا ریتزو و جعل و

 البته که است یخوان هینشر گرید قهیدق 7و  روزنامه قهیدق 32  و دعا و قرآن قهیدق 21 کتاب

 است. روز در قهیدق 31 سوئد و  34  وآلمان قهیدق 44 فنالند مورد در آمار نیا

 اطالع يراستا در که است دهه دو به کینزد بوف يآوا ینترنتیا نشر

 با و نموده اقدام ابیکم و ممنوعه کتاب هزاران  یصوت  انتشار و چاپ به یرسان

 فرهنگ ارتقاء در یسهم ندک یم یسع ، مجموعه نیا گانیرا دادن قرار اریاخت در

 باشد. داشته مردم يداریب و

 دست چهیباز یراحت به گرید شد داریب و دیفهم یملت اگر چون

 کردن آشنا ما هدف شد. نخواهد یداخل یاسیس ادانیوش یالملل نیب استمدارانیس



 

 

 شیوخ یانسان حقوق به انیآشنا نا و خفتگان کردن داریب و یکتابخوان و کتاب با مردم شتریب

 .میکن پاره را ستنیز رانهیحق و یبردگ يرهایزنج میتوان ینم مینشو آگاه تا است.

 يبرا ابیکم و ممنوعه و یصوت يکتابها تمام  گانیرا دادن قرار اریاخت در  ما هدف

 هیته يبرا ياقتصاد لحاظ از ای تیممنوع و سانسور لیدل به که است کشور داخل هموطنان

 .باشند یم قهیمض در کتاب

 نیمستبد وغی ریز در يمتماد يها دوره یط در رانیا کشور که تفکر نیا با  بوف يآوا

 مذهب منجالب در شدن غرق و يبشر تمدن و فرهنگ قافله از شده داشته نگاه دور و رنگارنگ

 وستنیپ و منجالب نیا از آمدن رونیب يبرا یفرهنگ مبارزه و رفرم  به مبرم اجیاحت خرافات، و

 آمد. بوجود دارد،  یجهان مدنت يقافله به

 و ممنوعه کتاب هزاران رو، شیپ موانع و مشکالت تمام با گذشته يسالها یط در

 در زبان یفارس مختلف اقشار و عالقمندان اریاخت در اف يد یپ و یصوت بصورت شده سانسور

 است. گرفته قرار جهان و رانیا

 علت به که یسندگانینو به کمک يراستا در بوف يآوا یانتشارات 2019 سال در 

 یجهان انتشارات عنوان تحت خود ثبت به اقدام  ستند،ین رانیا در خود آثار چاپ به قادر سانسور

 انیرانیا يبرا اطالعات آزاد گردش هدف با و سانسور از عبور يراستا در دارد افتخار که نمود

 .دینما یجهان ثبت را ارآث نیا و اقدام شده سانسور آثار  نشر در گانیرا بصورت داخل،

 ج.ا سانسور نیوتیگ به رشانیمس اگر شود یم دعوت زیعز همراهان یتمام از لذا

 در که شناسند یم را یکس ای اند شده خود آثار و کتب انتشار از دیناام و سرخورده و خورده

 نموده راهمف   انتشار و ثبت  يبرا را فرصت نیا افتخار با بوف يآوا نشر گذاشته، قدم ریمس نیا

 است.

 

 بوف يآوا نشر
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