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«معامله قرن» مهمترین سیاست دولت ترامپ در مورد منازعه اسرائیلی-فلسطینی بود که پرسشهای مهمی در
مورد آن وجود دارد :اين طرح چه ویژگیهای دارد؟ آیا طرح معامله قرن ميتواند طوالتیترین منازعه معاصر در
خاروميانه را حل كند؟ در این مقاله با تکیه بر «آیندهپژوهی» و روش سناریونگاری ،تالش شده محتملترین
سناریو برای طرح معامله قرن بررسی شود .فرضیه مقاله این است که «طرح معامله قرن به علت عدم درک ماهیت
منازعه فلسطینی-اسرائیلی ،بیتوجهی به دغدغههای اساسی فلسطینیها و ایجاد یک دولت بدون حاکمیت برای
آنها ،محکوم به شکست است ».معامله قرن پتانسیلی برای محوریت مذاکرات صلح ندارد اما باید توجه داشت
که مهمترین هدف طرح ،مشروعیت دادن به وضعیت موجود در سرزمینهای اشغالی است .با این حال ،شدت
گرفتن اقدامات نامشروع اسرائیل برای ضمیمهسازی سرزمینی ،شهرکسازیها ،افزایش رایزنی با کشورهای عربی
محافظهکار با هدف فشار فزاینده بر فلسطینیها و حاکمیتزدایی از حکومت خودگردان ،محتملترین سناریو این
طرح است .
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 .1مقدمه

«معامله قرن» 1عنوان پرطمطراقی است که «بنیامین نتانیاهو» ،نخست وزیر وقت اسرائیل به طرح صلح
دولت ترامپ داد و خیلی زود جایگزین عنوان رسمی این طرح« ،صلح برای سعادت :چشماندازی برای
س حکومت خودگردان این طرح را
بهبود زندگی مردم فلسطین و اسرائیل» ،گردید« .محمود عباس» ،رئی 
«سیلی قرن»« ،صائب عریقات» ،دبیرکل سازمان آزادیبخش فلسطین ،آن را «تقلب قرن» ،مقاله نویس
اکونومیست آن را «سرقت قرن» و روزنامه هاآرتص آن را «شوخی قرن» نامید .گذشته از عناوین و القاب
متناقض ،رونمایی از محورهای طرح «معامله قرن» ،پرسشهای متعددی در محفلهای سیاسی و علمی
مطرح کرد :سیاست دولت ترامپ در قبال منازعه اسرائیل-فلسطین چه ویژگیهای داشت؟ آیا طرح دولت
ترامپ برای صلح ،مبنایی برای حل طوالتیترین منازعه معاصر جهان خواهد شد؟
ترامپ موسوم به معامله قرن و تاثیر آن بر جایگاه منطقهای جبهه مقاومت» که سال  1399در مجله
فصلنامه علمی -پژوهشی
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«سیاست و روابط بینالملل» چاپ شده است ،به بررسی معامله قرن پرداختند .نویسندگان بر این
باورند که «محو نمودن فلسطین قبله اول مسلمین جهان از صحنه جغرافیا ،عادیسازی روابط عربی-
صهیونیستی و تضعیف گفتمان مقاومت» از اهداف اساسی طرح معامله قرن است .آنها نتایج اجرای این

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

طرح را بیثباتی و ناامنی گسترده در غرب آسیا ،افزایش تهدیدات علیه ایران ،خلع سالح و کمرنگتر شدن
ارتباط ج.ا.ایران با گروههای مقاومت فلسطینی ،کاهش عمق نفوذ ژئوپلیتیکی ج.ا.ایران ،شکلگیری
ائتالف گسترده از محورهای رقیب علیه نفوذ جبهه مقاومت در منطقه ،تضعیف و زمینگیر کردن ایران و
متحدان منطقهای محور مقاومت ،میدانند.
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عبدالرضا فرجی راد و رضا شاملو در مقالهای تحت عنوان «واکاوی اهداف و اجزای طرح صلح

برت کوین در مقاله خود با عنوان «تاثیرات ژئوپلتیک :معامله قرنی که مرده زاده شد» که در مجله
«گفتمان راهبردی فلسطین» در سال  1398منتشر شده ،نوشته است که طرح معامله قرن در واقع معادل
صلح کوشنر و همکارانش (گرین بالت و فریدمن) عمال طرح جنگ است که وحدت فلسطینیها حول
محور مقابله با معامله کوشنر و احیای سازمان آزادیبخش فلسطین از تاثیرات آن خواهد بود.همچنین
نویسنده معتقد است که این طرح منجر به اتحاد نیروهای منطقهای مخالف طرح خواهد شد.
سید امیر سخاوتیان در مقاله معامله قرن و بازتاب آن در جهان اسالم ،به صورت توصیفی-تحلیلی
1. Deal of the Century
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با تصفیه فلسطینیها و تکمیل نسلکشی ملت فلسطین به شمار میرود .وی بر این باور است که برنامه

به بررسی معامله قرن پرداخته است .اگر چه نویسنده اذعان داشته که به خاطر اعالم نشدن رسمی مفاد
معامله قرن ،محدودیتهای شدیدی در بررسی آن وجود دارد اما وی معتقد است که مخالفت گروههای
مختلف فلسطینی با این طرح قابل پیشبینی است و بر همین اساس ،اتحاد گروههای فلسطینی را به عنوان
اثر مهم این طرح میداند.
عدنان ابوعامر در مقاله «آینده مقاومت و نقش آن در پرتو تنش میان ایران و آمریکا» به بررسی معامله
قرن پرداخته است اما تمرکز اصلی مقاله بر تاثیر این طرح بر تنش امنیتی در منطقه به ویژه میان ایاالت
متحده آمریکا و جمهوری اسالمی ایران است .وی معتقد است که طرح معامله قرن ،روابط گروههای
مقاومت فلسطین بطور عموم و جنبش حماس بطور خاص با جمهوری اسالمی را مستحکمتر خواهد
کرد.
است .در این مقاله که سال  1398در مجله گفتمان راهبردی فلسطین منتشر شده ،آمده که در «معاملة
قرن» این مفهوم مورد تاکید قرار گرفت که زمینه برای شکلگیری دولت مستقل فلسطینی بهوجود میآید.
در حالی که در ساختار و فرآیند پیشبینی شده طرح معامله قرن ،هیچگونه اصالتی برای حاکمیت ملی
فلسطین مشاهده نمیشود؛ دولتی که شامل نیمی از کرانة باختری ،نوار غزه و چند محله از بیتالمقدس
محمود عباس پیشبینی شده است .فرضیه مقاله به این موضوع اشاره دارد که «معامله قرن منجر به تغییر
در موازنة هویتی و ژئوپلیتیکی در روابط جهان اسالم و ایاالت متحده گردیده و این امر منجر به افزایش
ستیزشهای بیشتر خواهد شد».
اکثر آثار به چاپ رسیده بالفاصله پس از رونمایی از طرح معامله قرن نوشته شدند؛ زمانی که هنوز
ابعاد مهمی از این طرح محرمانه بوده است .از این رو ،در آثار موجود هنوز بررسی جامعی از این طرح به

این رو در این مقاله تالش داریم این خالءها را برطرف کنیم و یک بررسی جامع از آینده طرح معامله قرن
به عمل آوریم .بنابراین ابتدا بر سابقه تاریخی اقدامات آمریکا برای حل منازعه و پس از آن ابعاد معامله
قرن میپردازیم و سپس ،این طرح و آینده آن را واکاوی خواهیم کرد.
دهه  1950میالدی که نقش ایاالت متحده آمریکا در منازعه بین فلسطینیها و اسرائیل پررنگ شده
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عمل نیامده است .همچنین آیندهپژوهی در مورد این طرح در آثار موجود ،به عنوان موضوعی مستقل در
ً
نظر گرفته نشده است و غالبا فقط آثار طرح بر گروههای مقاومت و یا ایران مورد بررسی قرارگرفته است .از
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شرقی را دربر می گیرد .براساس طرح معاملة بزرگ قرن ،شهر «ابودیس» بهعنوان پایتخت دولت فلسطینی
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ابراهیم متقی هم در مقاله «پیامدهای منطقهای و بینالمللی معامله قرن» به بررسی این طرح پرداخته

است ،این کشور در موارد متعددی از «راهحل دو دولت مستقل» 1برای رسیدن به صلح در خاورمیانه
حمایت کرده است .پیمان «اسلو یک» که در سال  1993و پیمان اسلو دو که در سال  ،1995با حمایت
آمریکا به امضاء رهبران فلسطینی و اسرائیلی رسید ،بر طرح دو دولت مستقل استوار بودند .طرح «نقشه
راه» که در سال  ۲۰۰۲از سوی گروه چهارگانه ایاالت متحده آمریکا ،اتحادیه اروپا ،روسیه و سازمان ملل
متحد پیشنهاد شد و مورد حمایت دولت «جورج بوش» ،رئیسجمهوری وقت آمریکا بود ،بر تشکیل
دو کشور فلسطین و اسرائیل در کنار هم تاکید داشت( .)Freedman, 2005دولت «باراک اوباما» هم
بر پیگیری راهحل دو دولت مستقل برای رسیدن به صلح حمایت میکرد(سیمبر و حجازی.)1394 ،
از سوی دیگر موضع دولتهای آمریکا در حمایت از راه حل دو دولت مستقل برای رسیدن به صلح در
قطعنامههایی در مجمع عمومی و شورای امنیت سازمان ملل متحد تکرار شده است .رای مثبت آمریکا به
سازمان ملل در  12مارس  2002از مهمترین واکنشهای آمریکا در حمایت از راهحل دو دولت مستقل
فصلنامه علمی -پژوهشی
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بوده است .قطعنامه شماره  ،1397نخستین قطعنامه این شورا بوده که در آن بر تشکیل دو دولت مستقل
برای رسیدن به صلح تاکید شده است(.)UN, Security Council, Resolution 1397
سیاست دولت «دونالد ترامپ» برای صلح بین اسرائیل و فلسطین از همان ابتدا ،سوالبرانگیز بود .با

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

انتصاب «جرد کوشنر» ،2مشاور و داماد ترامپ که هیچ سابقه و تجربه سیاسی نداشت ،به عنوان مسئول
مذاکرات صلح و معمار طرح موسوم به «معامله قرن» ،ابهامات در مورد سیاست دولت وقت آمریکا را
دو چندان کرد .با گذشت زمان این اطمینان حاصل شد که ترامپ سیاست ویژهای برای صلح ارایه خواهد
کرد .در مقاله تالش میشود با تکیه بر این فرضیه به پرسشهای مطرح شده پاسخ داده شود « :درک نشدن
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قطعنامه  181مجمع عمومی سازمان ملل متحد در  29نوامبر سال  1947و قطعنامه  1397شورای امنیت

ماهیت منازعه فلسطینی-اسرائیلی ،بی توجهی به دغدغههای اساسی فلسطینیها و ایجاد یک دولت بدون
حاکمیت برای آنها سیاست ترامپ و طرح معامله قرن او به سرنوشت مذاکرات و طرحهای قبلی یعنی

 .2روش پژوهش

در این مقاله با تکیه بر «آیندهپژوهی» و روش سناریو نگاری تالش میشود سناریوهای محتمل برای
طرح صلح ترامپ را مطرح کنیم و از این طریق مهمترین تاثیرات این طرح بر منازعه اسرائیل-فلسطینی
1. Two-state solution
2. Jared Kushner
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شکست محکوم خواهد کرد».

را پیشبینی کنیم .سهیل عنایت الله ،آینده شناس پاکستانی االصل و استاد دانشگاه سانشاین کاست
استرالیا ،ضرورت توجه به سناریو یا آینده بدیل در آینده پژوهی را این گونه توصیف کرده است« :ما اغلب
تنها یک آینده را میبینیم و از بدیلها غافل هستیم و به همین دلیل اشتباهات گذشته را به طور مکرر
انجام میدهیم....با نگاه کردن به آیندههای بدیل ،راههای جدیدی را میتوان پیدا کردInayatullah,(».

.)2008
در ادبیات روششناسی ،سناریو به تصویر کشاندن احتماالت آینده و تحلیل و شناخت متغیرهای
محیطی پیچیده خواهند بود .سناریوها به عنوان روشی برای آیندهنگاری ،ابزارهایی برای کمک به ما در
اتخاذ تصمیمهای دورنگرانه با عدم قطعیت باال هستند که امکان یکپارچهسازی آیندههای میانمدت و
بلندمدت را با برنامهریز یهای راهبردی کوتا ه مدت و میا ن مدت فراهم میکنند(نپوری زاده:1388 ،
ویژگیهایی باشند که معتبر تلقی شوند :امکان وقوع داشته باشند؛ مسیری منطقی و قابل قبول از حال به
ً
آینده را ترسیم کنند و با گذشته کامال بیارتباط نباشند و قابل باور باشند(اشرف نظری و همکاران:1394 ،
 .)19از آنجا که هیچ آیندهپژوهی به خود اجازه نمیدهد که تنها یک سناریو یا آینده را با قطعیت پیشبینی
کند(ملکیفر و همکاران ،) 240 :1385 ،در این مقاله هم عالوه بر سناریو اصلی که در فرضیه مطرح
نهایی طرح ترامپ برای صلح توسط اسرائیل و فلسطین است .تالش میشود با تکیه بر تحلیل روندهای
موجود در سیاست دولت ترامپ در قبال منازعه اسرائیل-فلسطین ،تاثیرات احتمالی این سناریو مورد
بررسی قرار گیرد.
بنابراین برای پاسخ به پرسشهای مطرح شده بر اساس فرضیه و روششناسی مورد نظر ،ابتدا به بررسی
سیاست ترامپ در قبال منازعه اسرائیلی-فلسطینی میپردازیم و سپس محتملترین سناریو در مورد آینده
که سناریوهای محتمل چه پیامدهایی برای وضعیت کنونی سرزمینهای اشغالی و منازعه اسرائیل و
فلسطین دارند.
 .3سیاست دولت ترامپ در منازعه اسرائیل-فلسطین

سیاست دولت ترامپ برای منازعه اسرائیل و فلسطین را میتوان از طریق سه تحول مهم در دوران
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سیاست ترامپ و به ویژه طرح موسوم به معامله قرن را بررسی میکنیم .در پایان به این مسئله میپردازیم
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شده است ،سناریو دیگر که نقطه مقابل سناریو اصلی را مورد بررسی قرار میدهیم .سناریو بدیل پذیرش
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 .)142بر اساس نظرات روش شناسان در مورد آینده پژوهی و سناریونگاری ،سناریوها باید دارای

ریاستجمهوری ترامپ تجزیه و تحلیل کرد )1 :شناسایی بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال
سفارت؛  )2شناسایی حاکمیت اسرائیل بر بلندهای جوالن؛  )3طرح معامله قرن برای صلح.
این سه تحول ،مهمترین سیاستهای عملی هستند که دولت ترامپ گذشته از سیاستهای اعالمی
خود در قبال منازعه اسرائیل-فلسطین ،از سال  2017تا پایان کار دولت خود انجام داده است .بنابراین
برای درک ماهیت و ویژگیهای سیاست دولت ترامپ در قبال منازعه اسرائیل و فلسطین هر یک از آنها را
جداگانه مورد بررسی قرار میدهیم.
 .1-2شناسایی بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل
بیتالمقدس ،یکی از قدیمیترین شهرهای جهان است که در سه دین بزرگ یهودیت ،مسیحیت
است .در کتابهای فارسی از این شهر با سه نام «ایلیا»« ،اورشلیم» (یا اورشلم) و «بیتالمقدس» یاد
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شدهاست(هاکس.)134 :1349 ،
در سال  ۱۹۴۷مجمع عمومی سازمان ملل با تصویب قطعنامه  ،۱۸۱اعالم کرد که بیتالمقدس
برای یک دوره ده ساله تحت کنترل یک رژیمبینالمللی و تحت نظارت سازمان ملل اداره شود .این

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

طرح هیچگاه اجرایی نشد .با پایان جنگ در سال  ۱۹۴۸بخش غربی شهر به تصرف اسرائیل و بخش
شرقی به تصرف اردن درآمد .ارتش اسرائیل در جنگ شش روزه بخش شرقی را نیز تصرف کرد .با وجود
مخالفتهای جامعه جهانی ،اسرائیل ساخت شهرکهای یهودینشین در بخش شرقی شهر را در سالهای
گذشته ادامه داده است .اما طبق قطعنامه  242شورای امنیت سازمان ملل مناطق اشغال شده در سال
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و اسالم مکانی مقدس محسوب میشود .نام این شهر در زبان عبری روشالییم و در زبان عربی قدس

 1967از جمله بیتالمقدس شرقی ،باید از نیروهای اسرائیلی تخلیه شود و سلطه اسرائیل بر این شهر
غیرقانونی است(رنجبر و عابدی.)79 :1395 ،
این رژیم اعالم کرد .شورای امنیت در قطعنامه  ۴۷۸در همان سال این اقدام کنست را محکوم کرد .در
سال  ۱۹۹۵کنگره آمریکا قانون انتقال سفارت این کشور به بیت المقدس را تصویب کرد اما هیچ رنیس
جمهوری این مصوبه را اجرایی نکرد تا این که دونالد ترامپ در  ۶دسامبر سال  ۲۰۱۷بیتالمقدس
ً
را رسما به عنوان پایتخت اسرائیل اعالم کرد و دستور انتقال سفارت به این شهر را داده است .وی در
سخنانش تأکید کرده بود که رسمیشدن بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل ،موضعگیری کاخسفید
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در ماه ژوئیه  ۱۹۸۰کنست ،مجلس اسرائیل که در اورشلیم واقع است این شهر را پایتخت قانونی

به نفع یکی از طرفین درگیر نیست و تصمیم نهایی درباره مرزبندی و تقسیم بیتالمقدس با اسرائیل و
فلسطینیان است.
پس از آن مجمع عمومی سازمان ملل در  21دسامبر سال  ،2017در قطعنامهای مشابه هر اقدامی
در جهت تغییر وضعیت جمعیتی ،جغرافیایی و ترکیب شهر بیتالمقدس را محکوم و اعالم کرد که این
اقدامات هیچگونه اثر حقوقی نخواهد داشت .مجمع عمومی این اقدامات را پوچ و باطل تلقی و در
قطعنامه خود تاکید کرد که باید این اقدامات طبق قطعنامههای شورای امنیت لغو شوند .در این قطعنامه،
مجمع عمومی از همه دولتها خواست که مطابق با قطعنامه  478شورای امنیت در سال  ،1980از اعزام هر
نوع هیات و مامور دیپلماتیک به شهر بیتالمقدس و از به رسمیت شناختن اقدامات مخالف قطعنامههای
شوورای امنیت خودداری کنند.
دچار تناقض درونی است؛ زیرا از یک طرف بر به رسمیت شناختن بیتالمقدس به عنوان پایتخت
اسرائیل ،ضرورت حفظ یکپارچگی آن و همچنین انتقال سفارت به این شهر و از طرف دیگر بر تعهد
به روند صلح بر مبنای راهحل دو دولت مستقل تاکید دارد .این مسیر دستیابی به صلح همانگونه که
قطعنامهها و توافقات بینالمللی تاکید کردند ،مستلزم این است که شهر بیتالمقدس تا زمان دستیابی به
سال  1947تا کنون بارها در اسناد ،بیانیهها و قطعنامههای سازمانها و کشورهای مختلف مورد تاکید قرار
گرفته است .بنابراین شناسایی بیتالمقدس به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت واشنگتن از تلآویو
به این شهر ،در تضاد مستقیم با این مسئله است.
تصمیم ترامپ در مورد انتقال پایتخت به بیتالمقدس به عنوان یک اقدام یکجانبه ،نقض آشکار
حقوق بینالملل بشردوستانه و حقوق جنگ است و با مفاد کنوانسیونهای الهه ( )1899و (،)1907
بینالملل عرفی و قطعنامههای شورای امنیت به عنوان منابع اصلی نظام حقوقی حاکم بر مناطق اشغالی،
مشروعیت اعالمیه ترامپ و انتقال سفارت را زیر سوال میبرند .از طرف دیگر ،تعهدات مندرج در اقدام
یکجانبه حقوقی دولت ترامپ شامل شناسایی یک وضعیت جدید نامشروع و حاصل تجاوز اسرائیل در
بیتالمقدس است که نقض آشکار قواعد و مقررات بینالمللی ،عرف و رویه بینالمللی ،عرف و رویه
ایاالت متحده و همچنین نظریههای مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری و قطعنامههای سازمان ملل
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كنوانسیون چهارم ژنو( )1949و پروتكل اول الحاقی آن ( )1977همخوانی ندارد .همچنین حقوق
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یک توافق جامع در مورد سرزمینهای اشغالی ،به عنوان یک منطقه بینالمللی باقی بماند .این ضرورت از
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اعالمیه ترامپ برای انتقال سفارت مبتنی بر «قانون سفارت بیتالمقدس» ( )1995است که خود

متحد در مورد این اقدام یکجانبه (به رسمیت شناختن یک وضعیت جدید نامشروع) است .اگر چه
ماهیت اعالمیه ترامپ و قانون مصوب کنگره اقدام یکجانبه است اما این مفهوم به معنای نبود هیچ قواعد
و مقرارات و عرفی در مورد این گونه اقدامات نیست.
طبق نظام حقوقی حاکم بر مناطق اشغالی همانند شهر بیتالمقدس ،ضمیمهسازی در مناطق
اشغالی ،مشروع نبودن اقدامات یکجانبه و اقداماتی که مبتنی بر تداوم اشغال و غیرموقتی کردن آن
باشند ،اقداماتی غیرقانونی هستند .حال آنکه اجرای اعالمیه ترامپ و قانون مبنای آن و انتقال سفارت
آمریکا به بیتالمقدس (و شناسایی آن به عنوان پایتخت اسرائیل) به رسمیت شناحتن اقدامات یکجانبه
اسرائیل در راستای ضمیمهسازی و تداوم اشغال است .اقدامات دولت و پارلمانهای مختلف اسرائیل برای
تصویب آییننامهها و قوانینی در جهت گسترش حاکمیت اداری و نظامی ،یکپارچه کردن بیتالمقدس
وضعیت بیتالمقدس به عنوان یک منطقه اشغال شده و بینالمللی در تضاد هستند .از این رو تمامی
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این اقدامات اسرائیل و به رسمیت شناختن آنها از سوی آمریکا از منظر حقوق بینالملل نامشروع قلمداد
میشوند(.)Valentina, 2017

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

 .2-2شناسایی حاکمیت اسرائیل بر بلندهای جوالن
دولت ترامپ در آوریل ( ۲۰۱۹اردیبهشت  )۱۳۹۸سلطه اسرائیل بر بلندهای جوالن واقع در جنوب
شرقی کشور سوریه را به رسمیت شناخت .این تصمیم ترامپ با مخالفت جامعه جهانی و حتی برخی
متحدان سنتی آن ،مانند انگلیسی مواجه شد .زیرا از نظر قطعنامههای سازمان ملل و بسیاری از کشورها
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شرقی و غربی تحت حاکمیت اسرائیل و همچنین اعالم این شهر به عنوان پایتخت اسرائیل ،همگی با

این منطقه راهبردی یک منطقه اشغالی است .اسرائیل در جنگ ششروزه در  ۱۹۶۷میالدی بخش بزرگی
از بلندیهای جوالن را به اشغال خود درآورد .در سال  ۱۹۷۳در جنگ یوم کیپور سوریه تالش کرد تا
اشـغال منطقـه جـوالن مبتنـی بـر ادعاهای دینی و مذهبی صهیونیستی نبوده است و از این نظر
اهمیتی ندارد اما به خاطر اهمیتهای راهبردی دیگر جنبش صهیونیستی و اسرائیل بوده است به طوری
که تسلط بر این منطقه هم اکنون شرط الزم برای ادامه حیات اسرائیل تلقی میشود .همین اهمیت باعث
شد که اسكان یهودیان در جوالن ،از سال  1894توسط ادموند روتچیلد ،صهیونیست ثروتمند انگلیسی
در دوران حاکمیت عثمانی بر این منطقه آغاز شود .اگر چه حاكمان عثمانی برای ایجاد شـهركهـای
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بلندیهای جوالن را از اسرائیل پس بگیرد .اما این امر محقق نشد.

یهودینشین در آن زمان موافقت نکردند .اما این آرزو در سال  1967با زور اسلحه و بمب محقق میشود
و در سال  ۱۹۸۲دولت اسرائیل بلندیهای جوالن را به عنوان بخشی از خاک خود اعالم کرد .این اقدام
هیچگاه مورد تأیید سازمان ملل متحد قرار نگرفت و بارها توسط کشورهای مختلف محکوم شد .اما دولت
ترامپ بر خالف موازین و قوانین بینالمللی و قطعنامههای متعدد سازمان ملل متحد ،سلطه اسرائیل بر
جوالن را به رسمیت شناخت.
موقعیت راهبردی جوالن در سه حوزه امنیت نظامی ،امنیت اقتـصادی و امنیت جمعیتی ،تأثیر مستقیم
بر امنیت اسرائیل دارد و به نظر نمیرسد که این رژیم قصد دست کشیدن از این منطقه و تخلیه آن را
داشته باشد .وسعت محدود اسرائیل ،مهمترین عامل در امنیت نظامی رژیم صهیونیستی است و نزدیكی
مرزهای غربی جوالن به پایتخت و مراكز جمعیتـی این رژیم ،این منطقه را بهترین گزینه برای استقرار
 60کلیومتری تا دمشق ،موقعیت دفاعی مناسبی به نیروهای اسرائیلی در برابر حمالت احتمالی سوریها
میدهد(.)Lubell, 2019: 1
منابع آبی جوالن نیز آنچنـان در تـأمین آب شرب شهروندان و صنایع اسرائیل تأثیرگذار است كه میتوان
گفت تصرف جوالن پیروزی مهمی در جنگ آب برای آنها است .آمایش سرزمینی جوالن با استقرار بیش
ترامپ با شناسایی رسمی حاکمیت اسرائیل بر این منطقه روندی را در عرصه بینالمللی آغاز کرده است
که ممکن است منجر به تقلید کشورهای دیگر از آمریکا شود .وجود جنگ داخلی سوریه و برجسته کردن
نگرانیهای امنیتی از ظهور مجدد گروههای افراطی و تروریستی در این کشور و احتمال سلطه آنها بر مناطق
راهبردی چون جوالن ،ممکن است معادالت کشورهای مختلف را تغییر دهد و ترجیح دهند که بلندهای
جوالن در دست ارتش اسرائیل باقی بماند و با گذشت تاریخ به شناسایی حاکمیت اسرائیل بر این منطقه

 .3-2طرح معامله قرن برای صلح اسرائیل و فلسطین
پس از شناسایی حاکمیت اسرائیل بر جوالن و شناسایی بیتالمقدس به عنوان پایتخت این رژیم و
انتقال پایتخت واشنگتن به این شهر ،سومین و شاید مهمترین اقدام مهم دولت ترامپ در رابطه با منازعه
اسرائیل و فلسطین آمادهسازی طرح موسوم به معامله قرن برای ایجاد صلح است .کوشنر در روزهای ۲۵
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متمایل شوند.
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از  30شهرك دفاعی ،صنعتی و كشاورزی ،آن را به سرزمینی منحصر به فرد تبدیل کرده است .بنابراین،
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تسلیحات نظامی-امنیتی کرده است .از طرف دیگر جوالن به خاطر ارتفاع زیاد از سطح دریا و فاصله

و  ۲۶ژوئن سال  2019در جریان کنفرانس «از صلح تا آبادانی» در بحرین از بخش اقتصادی این طرح
رونمایی کرد که بر اساس آن ،یک برنامه سرمایهگذاری به ارزش  ۵۰میلیارد دالر در سرزمینهای فلسطینی
و کشورهای همسایه پس از صلح نهایی ،در نظر گرفته شده است .در این بخش مهمترین ویژگیهای این
طرح را با هدف شفاف شدن سیاست کلی دولت ترامپ در قبال اسرائیل و فلسطین ،پیامدهای آتی آن و
آینده این طرح بررسی میکنیم.
الف) دولتی فلسطینی فاقد سالح و ارتش
در طرح معامله قرن اگرچه تشکیل دولت فلسطینی پیشبینی شده است که از سوی اسرائیل هم به
رسمیت شناخته شود ،اما این دولت ارتش و تسلیحات نظامی نخواهد داشت .در این طرح ،اسرائیل
مسئول حفظ امنیت در مرزهای فلسطین است .این سلطه امنیتی اسرائیل شامل تجارت و گمرک هم
صورت گیرد و دولت فلسطین تنها حق داشتن یک نیروی پلیس محدود را خواهد داشت.
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ب) حاکمیت سیاسی-امنیتی اسرائیل در بیتالمقدس
در طرح معامله قرن ،بیتالمقدس پایتخت دو دولت تلقی میشود .اما بخشهای مهم این شهر باید در
تصرف اسرائیل باقی بماند و بخشهای محدودی از محلههای شرق بیتالمقدس و روستاهای شرقی این

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

شهر به دولت فلسطینی تعلق میگیرد .کوشنر اطمینان داده که به رسمیت شناختن بیتالمقدس به عنوان
پایتخت اسرائیل بخشی از توافق نهایی خواهد بود .بر اساس طرح کوشنر ،تنها دولت اسرائیل باید در این
شهر حاکمیت اداری و امنیتی داشته باشد و دولت فلسطینی باید تنها بر حوزههایی مانند پست ،خدمات
محدود شهری ،فاضالب و جمعآوری زبالهها حاکمیت اداری داشته باشد .حتی خدمات شهری مانند
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میشود و هر نوع واردات و صادرات از سرزمینهای فلسطینی تحت کنترل و نظارت نیروهای اسرائیلی باید

آبرسانی ،برق ،ساخت و اداره جادهها و بزرگراهها در اختیار مقامات اسرائیلی خواهد بود(:2019 ,Baker
 )2اماکن مهمی مانند مسجداالقصی و قدس باید در دست نیروهای نظامی اسرائیلی باقی بماند و تنها

برقرار است.
ج) مشروعیت دادن به اشغال نظامی و شهرکهای یهودی
یکی دیگر از محورهای اصلی طرح معامله قرن ،توافق در مورد تقسیمات سرزمینی است .در این
طرح ،پیشنهاد شده که حماس و سازمان آزادیبخش فلسطین در کنار هم ،دولت جدید فلسطینی را تشکیل
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معابری برای عبور اعراب و شهروندان آتی دولت فلسطین به این مکانها تعیین خواهد شد .این معابر از
ً
نظر امنیتی در دست نیروهای اسرائیلی خواهد بود .این وضعیت هم اکنون عمال در اماکن مذهبی مهم

دهند و مناطق کران ه باختری و نوار غزه به جزء مناطقی که در آنها شهرکهای یهودی بنا شده است ،در
اختیار آنها باشد .در واقع ،مناطقی که هم اکنون در کرانه باختری و نوار غزه عرب نشین هستند جزو
سرزمین فلسطین جدید میشوند و اعراب ساکن این مناطق شهروند دولت جدید فلسطینی خواهند
بود .بنابراین طرح دولت ترامپ نه تنها به مناطق اشغال شده در جنگهای متعدد بین اعراب و اسرائیل،
مشروعیت میدهد بلکه به شهرکهایی که در این مناطق ساخته شدند و همواره مورد اعتراض فلسطین و
سازمانها و نهادهای حقوقی بینالمللی بودند ،مشروعیت میدهد.
د) تهدید به تحریم اقتصادی علیه فلسطین
بر اساس مقاله ویلیام جی برنس 1در روزنامه واشنگتن پست ،در طرح کوشنر سه ماده به تحریمهای
اقتصادی و تهدید علیه طرفهایی که طرح را نپذیرند ،وجود دارد .بر اساس اولین ماده اگر حماس و سازمان
خواهد کرد و تالش میکند که کشورهای دیگر هم اقدام مشابهای انجام دهند .بر اساس ماده دیگر ،اگر
تنها حماس مخالف این طرح بود و سازمان آزادیبخش فلسطین آن را پذیرفت ،آمریکا مانع اسرائیل برای
اقدام نظامی علیه سرزمینهای فلسطینی نخواهد شد و در این امر دخالتی نخواهد کرد .طبق ماده سوم ،اگر
اسرائیل طرح را نپذیرفت ،آمریکا کمکهای مالی خود به این دولت را قطع خواهد کرد .اگر چه در این طرح
نزدیک مقامات اسرائیلی تدوین شده است و مقامات فلسطینی در آن نقشی نداشتند ،احتمال مخالفت
دولت جدید اسرائیل(نفتالی بنت) نزدیک به صفر است .زیرا محمود عباس ،رئیس حکومت خودگردان
فلسطین پس از به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل ،مذاکرات خود با واشنگتن
را قطع کرده است .وی که از مقامات میانه رو فلسطین و طرفدار مذاکره برای صلح است ،گفته است که
واشنگتن دیگر نمیتواند مدعی نقش سنتی میانجیگری خود باشد (.)Aljazeera, 28 Sep 2018
نکرد و این طرح را «باجگیری تحقیرآمیز» 2خواند(.)presstv, 23 Jun 2019
هـ) حل ظاهری معضل آوارگان با اعطای شهروندی و ارایه تعریف جدید از آوارگی
یکی دیگر از موضوعاتی که از طرح معامله قرن افشا شده است ،اعطای تدریجی شهروندی به آوارگان
فلسطینی در کشورهای عربی همسایه است .در طرح کوشنر ،پیش بینی شده است که فلسطینیهای آواره
1. William J. Burns
2. humiliating blackmail
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عباس همچنین در کنفرانس ماه ژوئن بحرین برای رونمایی از بخش اقتصادی طرح معامله قرن شرکت
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علیه اسرائیل هم تحریمهای مالی پیش بینی شده است اما به خاطر این که طرح معامله قرن با همکاری
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آزادی بخش فلسطین طرح معامله قرن را نپذیرند ،آمریکا تمامی کمکهای مالی خود به فلسطین را قطع

در کشورهایی مانند اردن ،لبنان ،سوریه ،مصر و دیگر کشورهای عربی بتوانند شهروندی همان کشور را
دریافت کنند .پناهندگان فلسطینی طبق تعریف آژانس «آنروا» 1یا همان آژانس امدادرسانی و کاریابی
برای آوارگان فلسطینی در خاور نزدیک ،کسانی هستند که در نتیجه جنگ  1948اسرائیل و اعراب و
جنگهای پس از آن ،مجبور به ترک خانه خود شدند .طبق آخرین آمار آنروا ،تعداد آوارگان ثبت نام شده
در این سازمان در سال  2015بیش از پنج میلیون و  149هزار تن بوده است( .)UNRWA, 2015این
تعریف آنروا شامل تمام نسلهای فلسطینها میشود که از سال  1948به بعد از خانه خود آواره شدهاند .بر
اساس محل سکونت کنونی ،آوارگان فلسطینی به آوارگان داخلی و خارجی تقسیم میشوند .این آوارگان
هم اکنون بیشتر در اردن ،نوار غزه ،کرانه باختری ،سوریه و لبنان سکونت دارند و تنها یک سوم آنها در
درون اردوگاه های سازمان ملل روزگار میگذارنند( .)UNRWA, 2015دولت ترامپ تعریف جدیدی
دنیا آمدند ،دیگر آواره محسوب نمیشوند .این در حالی است که طبق تعریف اسناد بین المللی و تعریف
فصلنامه علمی -پژوهشی
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آژانس آنروا ،همه نسلهای فلسطینیها آواره در کشورهای دیگر جزو آوارگان محسوب میشوند .این نوع نگاه
دولت ترامپ که با دیدگاه اسرائیل یکی است ،تعداد آوارگان را به  500هزار تن یعنی یک دهم آمار آنروا
کاهش میدهد( .)Lynch And Gramer, 2018از این رو در طرح صلح ترامپ در مورد  4میلیون و
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 500هزار تن آواره دیگر هیچ برنامه و توافقی وجود نخواهد داشت.
اگر چه سازمان ملل از سال  1948با قطعنامه  194مجمع عمومی تاکنون بارها بر حق بازگشت
آوارگان فلسطینی تاکید کرده است اما هنوز اقدام عملی و جدی در این مورد صورت نگرفته است .علت
اصلی این امر ،اصرار اسرائیل بر تداوم اشغالگری است و گسترش شهرکهای یهودینشین است .دولت
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از آوارگان فلسطینی ارایه داده است .بر اساس این تعریف ،فرزندان آوارگانی که در کشورهای میزبان به

ترامپ هم در طرح صلح خود به حق بازگشت آوارگان فلسطینی توجه ندارد و به دنبال ادغام این آوارگان
در کشورهایی مانند لبنان ،اردن ،سوریه ،مصر و دیگر کشورهاست که هم اکنون در آنجا ساکن هستند.
پیداست ،فقط آوارگان در خاور نزدیک را شامل میشود .بنابراین آوارگان فلسطینی در دیگر مناطق دنیا که
در اردوگاههای مختلف ساکن هستند ،بالتکلیف خواهند بود .همچنین از آنجا که سرزمین اصلی آوارگان
داخلی که اکنون در نوار غزه و کرانه باختری ساکن هستند ،در اشغال اسرائیل است ،سخنی از بازگشت
آنها به شهر یا روستای اجدادی خود در طرح کوشنر نیست.
)1. United Nations Relief and Works Agency for Palestine Refugees in the Near East (UNRWA
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طرح ترامپ تنها شامل آوارگانی که در آنروا ثبت شدهاند ،میشود و این سازمان همانطور که از عنوانش

 .3پیامدهای سیاست ترامپ در قبال منازعه فلسطین و اسرائیل

سیاست دولت ترامپ در مورد پایدارترین منازعه تاریخ معاصر بشر ،سه نقطه عطف مهم داشت که به
ترتیب زمانی شناسایی بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل ،شناسایی حاکمیت اسرائیل بر بلندیهای
جوالن و طرح معامله قرن برای صلح بوده است .با تشریح این سه اقدام مهم دولت ترامپ و کنار هم
گذاشتن آنها ،میتوان چارچوب این سیاست و مسیر آتی آن را تا اندازه زیادی درک کرد .در این بخش به
بررسی مهمترین پیامدهای این سیاست برای فلسطینیها و اسرائیل میپردازیم.
 .1-3ایجاد دولت منهای حاکمیت برای فلسطینیها
دولت جدید فلسطینی که کوشنر در طرح معامله قرن از آن سخن میگوید ،به عقیده بسیاری از

این دولت بر مرزها ،سرزمین و در برخی موارد مردم خود متزلزل خواهد بود .این درحالی است که دولت
در ادبیات حقوق بین الملل و روابط بین الملل باید دارای چهار عنصر اساسی باشد :مردم ،سرزمین،
حکومت و حاکمیت .اما طرح کوشنر با خلع سالح دولت جدید فلسطینی و فقدان حاکمیت بر مرزهای
از بیت المقدس و مسجداالقصی) و حتی برخی زیربناهای اساسی کشور ،دولتی بدون حاکمیت را خلق
خواهد کرد .این مفاد طرح کوشنر نه تنها اصول معاهدهاتی و عرفی حقوق بین الملل و روابط بین الملل
را نقض میکند ،بلکه در تضاد مستقیم با اصول منشور سازمان ملل به ویژه اصل اول است .زیرا این اصل
بر حاکمیت برابر دولتها در روابط با هم و حق تعیین سرنوشت تاکید دارد(.)Meron, 2017
نیت نتانیاهو و ترامپ برای ایجاد شبه دولت فلسطینی که حاکمیتش وابسته به اسرائیل باشد ،در
گفت« :هم به راه حل دو دولت و هم یک دولت تمایل دارم ،البته هر کدام که هر دو طرف قبول کنند،
میپسندم» ( )Conway, 2018در همان کنفرانس نتانیاهو با صراحت بیشتری از نیت خودشان برای طرح
ایجاد دولت جدید فلسطینی بدون قدرت حاکمیت سخن میگوید .وی در اشاره به ویژگی دولت جدید
فلسطینی و اختیارات امنیتی و نظامی اسرائیل در منطقه تاکید کرد« :به جای درگیر شدن با برچسبها و
نامها ،با محتوا کار دارم .برای صلح دو شرط داریم ،نخست این که فلسطینیها دولت یهودی را به رسمیت

] [ DOR: 20.1001.1.23222980.1400.11.3.7.9

سخنان آنها در فوریه سال  2017و  2020مشهود بود .ترامپ پس از دیدار با نتانیاهو در کنفرانس خبری،
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خود ،بخشهایی از سرزمین خود (بزرگراهها ،شهرکهای یهودی نشین داخل کرانه باختری ،بخشهای مهمی
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کارشناسان مسائل فلسطین و صلح خاورمیانه ،از منظر حقوق بینالملل و اصول اساسی روابط بینالملل
ً
به معنای واقعی اصال دولت نیست .دولت برآمده از طرح معامله قرن ،دارای حاکمیت نیست .حاکمیت

بشناسند و دوم این که دولت اسرائیل کنترل غرب رود ارودن را در دست داشته باشدReuters, 15(».

 )Feb 2017در واقع نتانیاهو به صراحت شرط دولت خود برای صلح را ایجاد دولت فلسطینی بدون
حاکمیت مطرح کرد .دولتی که نتانیاهو در سال  2009با اصطالح «دولت منهای حاکمیت» 1به آن اشاره
میکند .دولتی متناقض که از نظر نخست وزیر اسرائیل دارای استقالل داخلی است اما فاقد ارتش و نیروی
نظامی باشد( .)Washington post, 26 Jun 2017اگر چه دولت نتانیاهو جای خود را به دولت نفتالی
بنت داده است اما سیاست آنها در اجرایی كردن دولت فاقد حاكمیت فلسطینی تا اندازهای مشابه است.
خلع سالح دولت جدید فلسطینی در تضاد آشکار با ماده  51منشور سازمان ملل است که اسرائیل
و آمریکا به عنوان عضو این سازمان متعهد به اجرای آن هستند .این ماده که تصریح میکند « :در صورت
وقوع حمله مسلحانه علیه یک عضو ملل متحد تا زمانی که شورای امنیت اقدام الزم برای حفظ صلح
یا دسته جمعی باشد ،لطمهای وارد نخواهد کرد .»....این ماده به صراحت به حق دفاع مشروع فردی و
فصلنامه علمی -پژوهشی
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جمعی اعضای سازمان ملل تاکید دارد که با طرح معامله قرن این حق از فلسطینیها گرفته خواهد شد.
دولت جدید فلسطینی در طرح کوشنر ،نه تنها حاکمیت سیاسی و امنیتی ندارد بلکه حاکمیت
اقتصادی آن هم متزلزل و وابسته به اسرائیل خواهد بود .زمانی که تمامی گمرکها و مبادی رسمی واردات و
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صادرات به سرزمینهای فلسطینی در نوار غزه و کرانه باختری در کنترل اسرائیل باشد ،بنابراین دولت جدید
فلسطینی فاقد هر نوع آزادی و استقالل اقتصادی خواهد بود .در حالی اسرائیل و آمریکا با طرح معامله قرن
در صدد از بین بردن آزادی اقتصادی دولت جدید فلسطینی هستند که اصل  55منشور سازمان ملل احترام
و رعایت آزادیهای اساسی از جمله آزادی اقتصادی تمامی ملل را از اصول و اهداف خود قرار داده است.
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و امنیت بینالمللی را به عمل آورد هیچیک از مقررات این منشور به حق ذاتی دفاع از خود ،خواه فردی

 .2-3مشروعیت بخشی به ضمیمهسازی سرزمینی اسرائیل
ضمیمهسازی سرزمینی توسط دولت یهودی است .نه تنها ترامپ سلطه اسرائیل بر بلندهای جوالن و بیت
المقدس را به رسمیت شناخته است ،بلکه در طرح صلح موسوم به معامله قرن تمامی شهرکهای یهودی
ساخته شده در سرزمین کرانه باختری و نوار غزه را بخشی از سرزمین اسرائیل میکند و به نوعی نه تنها
ً
به شهرکهای غیرقانونی مشروعیت میدهد بلکه آنها را رسما بخشی از خاک آن تلقی خواهد کرد .در این
1. State- minus
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سیاست دولت ترامپ در قبال اسرائیل ،پیامد مهم دیگری دارد که همان مشروعیت دادن به

طرح صلح ،کرانه باختری و نوار غزه به فلسطینیها تعلق ميگیرد اما شهرکهای یهودینشین در درون آنها
استثناء میشود و این شهرکها در کنترل اسرائیل باقی میمانند .با توجه به گستردگی و پراکندگی شهرکهای
یهودینشین در کرانه باختری و نوار غزه ،در واقع با این طرح صلح دو هدف عمده دنبال میشود)1 :
ضمیمهسازی بخشهای از کرانه باختری و نوار غزه به اسرائیل؛  )2پراکندگی و از همگسیختگی سرزمینی
فلسطینیها(.)Fahmy, 2020
بررسی پراکندگی و کثرت شهرکهای یهودینشین در کرانه باختری و نوار غزه نشان میدهد که با این
طرح ،دولت اسرائیل بخشهای مهم و راهبردی از این سرزمینها را به خود محلق خواهد کرد .ساخت این
ً
شهرکها که غالبا از سال  1967آغاز شدند در دوران ترامپ تشدید شدند و از آنجا که اسرائیل و فلسطین
هیچگاه به توافقی پایدار در مورد مرزهای خود نرسیدند ،همواره رو به گسترش بودند .گسترش این شهرکها
این امر در فرایندی بلند مدت از ورود یهودیان به سرزمینهای اشغالی و آوارگی فلسطینیها از این سرزمینها،
منجر به تغییر ترکیب جمعیتی به سود یهودیان میشود.
 .3-3به تاریخ پیوستن حق بازگشت آوارگان
و روستاهای خود است .این حق که توسط مقامات فلسطینی و مجامع جهانی از سال  ،1948بارها
مورد تاکید قرار گرفته است یکی از خواستههای اصلی فلسطینیها در تمامی مذاکرات بوده است .اما در
طرح کوشنر به گفته بسیاری از کارشناسان این حق بکلی نادیده گرفته شده است .آمریکا و اسرائیل با
طرح شهروندی آوارگان فلسطینی در کشورهای میزبان مانند لبنان ،اردن ،سوریه ،عراق و دیگر کشورهای
منطقه ،درصدد پاک کردن صورت مسئله به صورت کلی است .این در حالی است که حق بازگشت
اما اصرار اسرائیل و آمریکا در طرح معامله قرن برای عدم بازگشت فلسطینیها به سرزمینهای خود،
دالیل زیادی دارد که مهمترین آنها تغییر ترکیب جمعیتی ساکنان سرزمینهای فلسطین به سود یهودیان
است .دولت ترامپ از همان ابتدا درصدد عملی کردن طرح شهروندی آوارگان در کشورهای میزبان ،به
جای بازگشت آنها به سرزمین فلسطین ،بوده است .از همین رو در سال  ،2018واشنگتن کمکهای خود
به سازمان آنروا را قطع کرد .زیرا سیاستهای این آژانس بیشتر بر حق بازگشت آوارگان ،بجای شهروندی
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فلسطینیها طبق ماده  13بیانیه جهانی حقوق بشر ،از حقوق اساسی انسانهاست.
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یکی دیگر از پیامدهای مهم طرح معامله قرن ،از بین رفتن حق بازگشت آوارگان فلسطینی به شهرها
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پیامد مهم دیگری داشته است که همان افزایش شمار ساکنان یهودی در کرانه باختری و نوار غزه است.

آوارگان در کشورهای میزبان ،متمرکز بوده است( . )Asseburg, 2019: 2کوشنر در مورد این آنروا نوشته
است« :این آژانس وضع موجود را همیشگی میکند ،فاسد و ناکارآمد است و به صلح کمکی نمیکند».
( .)Foreign Policy, 3 August 2018از همین رو اسرائیل و آمریکا سیاستهای آنروا را مخالف منافع
خود میدانستند .از آنجا که کمک های آمریکا در سالهای اخیر یک سوم کل بودجه این آژانس را تشکیل
میداد ،قطع آنها صدمه جدی به کارایی آن زده است.
.4یافتهها

پیامد عمده و مهم سیاست دولت ترامپ برای منازعه  70ساله اعراب و اسرائیل ،کمک به تحقق پروژه
جناح راستگرایان افراطی در بین صهونیستها است .راستگرایان افراطی اسرائیل که بیش از هر زمانی دیگر
بزرگتر» 1نامیده شده است .این پروژه برگرفته از اعتقادات یهودیان به سرزمین موعد است که خداوند به قوم
فصلنامه علمی -پژوهشی
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یهود وعده داده اشت« .تئودور هرتزل» ،بنیانگذار جنبش صهیونیسم در این مورد گفته است که «محدوده
دولت یهود ،از رود نیل تا فرات خواهد بود» .اگر چه این پروژه به دنبال سرزمینهای موعد از نیل تا
فرات نیست اما سرزمینهای بیشتری را از سرزمینهای اشغالی کنونی ،برای اسرائیل وعده داده است.پروژه

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

اسرائیل بزرگتر از نگاه بسیاری از کارشناسان در کنار «بالکانیزه» کردن منطقه نه تنها راهبرد راستگرایان
اسرائیلی بلکه هم کیشان آمریکایی آنها است .بنابراین پروژه اسرائیل بزرگتر ،بالکانیزه شدن منطقه را در
درون خود دارد به طوری که هیچ کشوری قادر به ایجاد کوچکترین تهدید علیه اسرائیل نباشد .از آنجا که
اسرائیلی بزرگتر و قدرتمندتر در کنار کشورهای اسالمی کوچک و غیرمتحد در منطقه منافع آمریکا را بهتر
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همفکران خود در کاخ سفید را همراه خود دارند ،سالهاست که به دنبال تحقق پروژهای هستند که «اسرائیل

تامین میکند ،به عقیده صاحبنظران Tراستگرایان آمریکایی از سالها پیش با متحدان اسرائیلی خود در پی
تحقق این پروژه هستند .اگر چه اکنون دولت نتانیاهو و ترامپ جای خود را به دولتهای نفتالی بنت و جو
زیرا اهداف این طرح ،اهدافی هستند که رژیم اسرائیل سالهاست دنبال تحقق آنهاست .بنابراین زمینه برای
تحقق طرح معامله قرن همچنان باقی است.
پروژه اسرائیل بزرگتر از دهه  80میالدی با طرحی که «عودد یینون» ،2مقام سابق وزارت خارجه
در فوریه  1982مطرح کرد ،دنبال شده است .طرح او با نام «یک راهبرد برای اسرائیل در دهۀ »1980
1. The Greater Israel
2. Oded Yinon

] [ DOR: 20.1001.1.23222980.1400.11.3.7.9

بایدن دادهاند اما سادهانگاری است که تصور شود که اهداف و آرمانهای این طرح به فراموشی سپرده شود.

نقطۀ عطف سیاست خارجی اسرائیل شد .یینون در راهبرد خود ،تاکید کرده بود که دولت اسرائیل باید با
سرمایهگذاری بر گسلهای نژادی قومی و مذهبی ،زمینه گسست و اضمحالل کشورهای عربی را از درون
فراهم کند .او در طرح خود نوشته است« :تجزیه لبنان به پنج منطقه خودمحتار ،مقدمه تجزیه کل دنیای
عرب شامل مصر ،سوریه ،عراق و شبه جزیره عربستان است .تجزیه سوریه و عراق به مناطقی متشکل
از یک نژاد یا طرفداران یک مذهب ،همچون لبنان ،هدف اصلی اسرائیل در جبهۀ شرقی برای درازمدت
خواهد بود؛ در حالی که هدف کوتاه مدت اسرائیل ،باید نابودی قدرت نظامی این کشورها باشد .سوریه
هم بر اساس ساختار قومی و مذهبی خود ،مانند لبنان امروز ،باید به چند بخش تجزیه شودFahmy,( ».

.)2020
حمله به عراق در سال  ،۲۰۰۳جنگ لبنان در سال  ،۲۰۰۶و جنگ داخلی لیبی در سال  ،۲۰۱۱و
برای از هم گسیخته شدن کشورهای قدرتمند و چندپاره شدن آنها فراهم کرده است .ایجاد کشورهای
بسیار کوچک از کشورهای کنونی که سر سازگاری با هم نداشته باشند ،بالکانیزه کردن منطقه است که
راستگرایان اسرائیل و آمریکایی به دنبال آن هستند .تشدید چندپارهگی حاکمیتی و حکومتی در سوریه و
عراق ،تقویت کردهای استقالل طلب در ترکیه ،عراق ،سوریه و ایران و اعراب استقالل طلب در جنوب
طرفداران طرح اسرائیل بزرگتر اکنون درصدد هستند که مناطق زیر را تحت حاکمیت دولت یهودی
درآورند )1 :سرزمینهای فلسطین که هنوز اشغال نشده اند ،یعنی کرانه باختری و نوار غزه )2 ,جنوب لبنان
تا صیدا و رود لیطانی؛  )3بلندیهای جوالن ،فالت حوران ،و منطقه درعا در سوریه؛  )4منطقه راه آهن
راهبردی حجاز از درعا تا ّ
عمان و تا خلیج عقبه در اردن(.)Crowley, 2020 Halbfinger and
اسرائیل در قدم اول توانسته است بر خالف موازین بین المللی ،ضمیمه سازی را در سرزمینهای
چگونه از سال  1947تا سال  2019ضمیهسازی را انجام و قلمرو اشغالی خود را گسترش دهد(شکل
شماره یک).
ترامپ با عدم ممانعت از اقدام اسرائیل در تسریع شهرکسازیها در کرانه باختری ،شناسایی حاکمیت اسرائیل
بر بلندیهای جوالن و از همه مهمتر به رسمیت شناختن بیتالمقدس به عنوان پایتخت دولت یهودی ،در
راستای گسترش اشغالگری اسرائیل در سرزمینهای فلسطینیها و سوریه گام برداشته است .شکل شماره یک:
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فلسطینی محقق کند .کنار گذاشتن نقشههای مختلف از اشغالگری اسرائیل ،نشان میدهد که این رژیم
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ایران محورهای مهم بالکانیزه شدن منطقه هستند ،که در سالهای اخیر شدت گرفتند.
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بی ثباتی در سوریه ،عراق ،مصر و یمن ،بی ثباتی و خالء قدرتی در منطقه ایجاد کرده است که زمینه را
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ً
در طرح معامله قرن عمال کنترل و حاکمیت سرزمینهایی که در ظاهر به فلسطینیها داده میشود،
یعنی نوار غزه و کرانه باختری در اختیار اسرائیل قرار خواهد گرفت .دولت جدید فلسطینی در این طرح
حاکمیتی بر مسائل امنیتی-نظامی و سیاسی سرزمینهای خود ندارد و به مثابه یک ایالت از دولت اسرائیلی

سال یازدهم  ،شماره سوم،پاییز1400

است که در برخی حوزههای اداری خودمختاری دارد ،عمل خواهد کرد .یعنی اگر این طرح عملی گردد،
ً
در واقع تمامی نقاط سبز رنگ در نقشه از بین خواهد رفت و عمال اسرائیل بر سرزمینهای محدود باقی
مانده تحت کنترل فلسطینیها مسلط میشود .بنابراین سیاست دولت ترامپ در تحقق گامهای بزرگی از
طرح اسرائیل بزرگتر نقش خواهد داشت .زیرا عملی شدن طرح ترامپ به معنای شناسایی سلطه سیاسی
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روند اشغال سرزمینهای فلسطینی توسط اسرائیل

و نظامی اسرائیل بر تمامی سرزمینهای فلسطینی از سوی طرفین صلح خواهد بود.
از سوی دیگر ،در طرح معامله قرن ،شهرکهاییهودی در کرانه باختری در کنترل اسرائیل باقی
فلسطینی میشود .به این معنا که کرانه باختری به شکل یکچارچه در اختیار فلسطینیها قرار نخواهد گرفت
و سراسر آن مملو از شهرکهای یهودی خواهد بود .شکل شماره دو میزان پراکندگی و کثرت این شهرکها و
به دنبال آن گسترش پایگاههای نظامی را در کرانه باختری نشان میدهد(شکل شماره )2
پراگندگی و کثرت شهرکهای یهودی نشین و پایگاههای نظامی در اطراف آنها در کرانه باختری به
ً
طوری رشد کرده است که اگر در توافق صلح فلسطینیها به رسمیت شناخته بشوند ،عمال سرزمینهای
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میمانند .این امر با توجه کثرت و پراکندگی این شهرکها منجر به از همگسیختگی بیشتر سرزمینهای

شکل شماره دو :پراکندگی شهرکها و پایگاه های نظامی یهودی در سرزمینهای فلسطینی

سیاسی و امنیتی فلسطینیها را در کرانه باختری قبول کند.
هدف دیگری که طرح اسرائیل بزرگتر درصدد تحقق آن است تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمینهای
اشغالی است که با طرح صلح دولت ترامپ کامل خواهد شد .اسرائیل از سالها پیش همزمان با گسترش
شهرکهای یهودینشین ،با ایجاد ناامنی برای ساکنان فلسطینی کرانه باختری منجر به فرار آنها از این منطقه
ساخته شده ساکن کرده است .این دو پروژه در کنار هم منجر به تغییر ترکیب جمعیتی در سرزمینهای
کرانه باختری به ویژه در شهر بین المقدس و مناطق اطراف آن شده است .آمارهای موجود نشان میدهد
که اسرائیل در تغییر ترکیب جمعیتی موفق بوده است .طبق آمارهای سازمانهایی مانند دفتر مرکزی آمار
اسرائیل ،از سال  1914تا سال  2019نسبت جمعیت یهودیان در سرزمینهای تحت کنترل اسرائیل ،کرانه
باختری ،نوار غزه و بلندهای جوالن رو به افزایش بوده است .این روند در سال  2019به  61درصد رسیده
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به سوی کشورهای همسایه شده است و از سوی دیگر با ایجاد مشوقهای متعدد ،یهودیان را در شهرکهای
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پراکنده و غیرمتمرکزی برای فلسطینیها باقی میماند .از همین رو است که اسرائیل حاضر نیست حاکمیت
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بر اساس روندهای موجود از تغییر ترکیب جمعیت که در دوران ترامپ و نتانیاهو شدت گرفتهاند،
پیش بینی میشود که در سال  2025حدود  8میلیون  800یهودی و  6میلیون و  200فلسطینی در این
سرزمینها ساکن باشند .به این معنا که  59درصد از کل جمعیت این سرزمینها ،یهودی باشند.
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شکل شماره  :4روند تغییر ترکیب جمعیت در بیت المقدس
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شکل شماره  :3روند تغییر ترکیب جمعیت در سرزمینهای فلسطینی

ترکیب جمعیتی منطقه بیت المقدس که از سالها پیش برای اسرائیل و یهودیان مهم بوده ،بسیار متحول
شده است .بر اساس آمارهای منتشر شده ،اسرائیل در این زمینه موفقیتهای بسیار مهمی بدست آورده
است .در سال  ،2019حدود  69درصد جمعیت شهر بیتالمقدس و مناطق حوالی آن را یهودیان
تشکیل میدهند .این درصد نزدیک به  600هزار تن یهودی میشود .این در حالی است که جمعیت
فلسطینیها در این منطقه تنها  250هزار تن است که حدود  25درصد کل جمعیت این منطقه است(شکل
شماره  .) 4با توجه به ادعاهای غیرقانونی دولت نتانیاهو در مورد این شهر ،این ترکیب چمعیتی تهدیدی
جدی علیه فلسطینیها است.
با توجه به این آمارها میتوان دریافت که اسرائیل از طریق ضمیمهسازی سرزمینی ،گسترش شهرکهای
یهودی نشین در کرانه باختری و تغییر ترکیب چمعیتی در این منطقه به ویژه شهر بیتالمقدس زمینه
شدت بخشیده است و زمینه را در سطح بین المللی برای به رسمیت شناختن ضمیمهسازیهای غیرقانونی،
شهرکهای یهودینشین و طرح و تثبیت بیت المقدس به عنوان پایتخت اسرائیل فراهم کرده است .مسئله
مهم این است که با توجه به این وضعیت ،طرح معامله قرن دولت ترامپ برای ایجاد صلح چه چشماندازی
دارد و این طرح به عنوان بخش مهمی از سیاست دولت ترامپ برای اسرائیل و فلسطین ،چه پیامدی برای

147

] [ DOR: 20.1001.1.23222980.1400.11.3.7.9

آینده پژوهی معامله قرن؛ دو دولت با یک حاکمیت و مشروعیت بخشی ...

منطقه دارد.
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را برای تکوین اسرائیل بزرگتر فراهم کرده است .روی کارآمدن دولت ترامپ به این اقدامات اسرائیل

 .5نتیجه

از سال  1996که نتانیاهو به عنوان نخست وزیر اسرائیل آغاز به کار کرد ،بستر سیاسی داخلی برای
پیشبرد طرح اسرائیل بزرگتر فراهم شد .از همان سال تاکنون دولت وی با اقدامات گسترده توانسته است
به روند گسترش شهرکهای یهودینشین سرعت دهد و ضمیمهسازی سرزمینی در کرانه باختری به ویژه
در بیتالمقدس و بلندهای جوالن را محقق کند .با روی کارآمدن دولت ترامپ به عنوان دولتی همفکر و
متحد در آمریکا ،نتانیاهو بستر سیاسی را برای مشروعیت دادن به اقدامات خود فراهم دید .اقدامات ترامپ
در شناسایی حاکمیت اسرائیل بر بلندهای جوالن و به رسمیت شناختن بین المقدس به عنوان پایتخت
اسرائیل ،چشمانداز روشنی برای پیشبرد اهداف راستگرایان افراطی یهود به ویژه دولت نتانیاهو و احزاب
طرفدارش ایجاد کرده است.
فلسطینی -اسرائیلی و وضعیت کنونی اسرائیل و فلسطین مورد ارزیابی قرار داد .با توجه به این موارد و
فصلنامه علمی -پژوهشی

148

محتوای طرح صلح و پیامدهای احتمالی آن ،میتوان گفت که مطرح شدن این طرح گامی بلند در جهت
تکوین و تثبیت طرح اسرائیل بزرگتر است .اگر چه دو دولت بنیانگذار این طرح در اسرائیل و ایاالت
متحده جای خود را به دولت بنت و بایدن دادند اما نباید تصور کرد که طرح معامله قرن و اسرائیل بزرگتر
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کنار گذاشته شدهاند.
با توجه به مفاد طرح معامله قرن و واکنش فلسطینیها از جمله میانهروهایی مانند حکومت خودگران و
محمود عباس ،احتمال موفقیت طرح معامله قرن برای ایجاد صلح بسیار کم است .این پیشبینی در مورد
آینده طرح مبتنی بر عللی است که بر ماهیت منازعه و طرح معامله قرن متمرکز است که میتوان اینگونه
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طرح صلح دولت ترامپ را باید در بستر منطقه ،چارچوب کلی سیاست دولت وی در قبال منازعه

آنها را خالصه کرد:
مهمترین علت برای ناکامی آتی این طرح ،عدم شناخت ماهیت منازعه فلسطین-اسرائیل توسط
بیشتر از آنکه ماهیتی سیاسی داشته باشد ،طرحی اقتصادی است .کوشنر و همکارانش که بر روی طرح
معامله قرن کار کردند ،همگی شخصیتهای اقتصادی و تجاری هستند و با توجه به مفاد طرح میتوان گفت
که از درک اهمیت ماهیت سیاسی و ارزشی منازعه ناتوان بودهاند.
فلسطینیها که هفت دهه در منازعه با اسرائیل هستند ،اگر چه در وضعیت اقتصادی مطلوبی بسر
نمیبرند ،اما دغدغههای بنیادی دارند که ماهیت آنها سیاسی ،ارزشی و هویتی است که با دغدغههای
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اقتصادی متفاوت هستند .حق بازگشت فلسطینیها به سرزمین خود و بازگشت آوارگان ،اهمیت
بیتالمقدس و مسجداالقصی و ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی با حاکمیت سیاسی و نظامی بر
سرزمینهای فلسطینی از مسائل مهم فلسطینیها است .این مسائل همگی ماهیتی سیاسی ،ارزشی و هویتی
دارند که قابل تقویم به دالر نیستند .اهمیت این مسائل تا جایی است که تمامی مذاکرات مستقیم و
غیرمستقیم گذشته به شکلهای مختلف به خاطر عدم درک همین دغدغهها محکوم به شکست بودند .اگر
این دغدغههای فلسطینیها به رسمیت شناخته و در جهت تحقق آنها گامی برداشته میشد ،شاید مذاکرات
و اجالسهای هفت دهه گذشته بینتیجه پایان نمییافتند .مذاکرات کمپ دیوید ،پیشنهاد کلینتون و
مذاکرات طابا(مصر) ،اجالس بیروت و طرح صلح عربی ،نقشه راه برای صلح ،پیمان غیر رسمی ژنو،
اجالس شرم الشیخ اول و دوم ،کنفرانس آناپولیس و مذاکرات مستقیم سالهای  ۲۰۱۰و  2013همگی
علت مهم دیگر که میتوان بر مبنای آن سرنوشت نافرجام طرح معامله قرن را پیشبینی کرد ،این
مسئله است که بر اساس روندهای موجود در سیاست دولت ترامپ و مفاد طرح ،میتوان دریافت که
تمرکز در طرح معامله قرن بر حاکمیت زدایی از دولت آتی فلسطینی است .دولت فلسطینی مورد حمایت
ً
مشاوران ترامپ ،دولتی فاقد نیروی قهریه ،ارتش و تسلیحات و از نظر امنیتی و نظامی کامال وابسته به
اساسی سرزمین ،مردم ،حکومت وحاکمیت باشد ،به وجود نخواهد آمد.
بنابراین آنچه که با اطمینان باال میتوان گفت این است که طرح معامله قرن پتانسیلی برای محوریت
مذاکرات صلح ندارد اما باید خاطر نشان کرد که مهمترین هدف طرح مشروعیت دادن به وضعیت
موجود در سرزمینهای اشغالی است .با این حال ،طرح معامله قرن تنها یک پایه سیاستی است که
اسرئیل سالهاست آن را پیگیری میکند .وسعت مخالفت با این طرح از طرف فلسطینیها و استقبال
منطقه خواهد شد .با توجه به وضعیت کنونی این امر میتواند منجر به فشار بیشتر به فلسطینیها برای
مذاکره و عریانتر شدن پیگیری سیاست ایجاد اسرائیل بزرگ توسط تلآویو شود .بنابراین شدت گرفتن
اقدامات نامشروع اسرائیل برای ضمیمهسازی سرزمینی ،شهرکسازیها ،افزایش رایزنی با کشورهای عربی
محافظهکار با هدف فشار فزاینده بر فلسطینیها و حاکمیتزدایی از حکومت خودگردان در آینده نزدیک
و زیر سایه طرح معامله قرن ،تشدید خواهند شد .همه این اقدامات در مسیر طرح اسرائیل بزرگ خواهد
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اسرائیل است .میتوان گفت که به معنای واقعی کلمه دولتی با ماهیتی فلسطینی که دارای تمامی عناصر
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ناتوان از شناخت ماهیت منازعه و دغدغههای فلسطینی بودند.

بود که بر سراسر سرزمینهای اشغالی حاکمیت داشته باشد .طرح اسرائیل بزرگ آرمان مشترک بسیاری
از یهودیان اسرائیلی است که تغییر دولت هم نمیتواند مانع مهمی برای این طرح باشد .این طرح زمانی
محقق میشود که دولتهای فلسطینی حاکمیت خود بر خاک و مردمانشان در نوار غزه و کرانه باختری را به
نفع اسرائیل از دست بدهند .ایجاد دولت منهای حاکمیت برای فلسطینیها ،هدف اصلی و پایدار رژیم
اسرائیل است که با طرح معامله قرن یک گام به آن نزدیک شدند .بنابراین طرح معامله قرن و اسرائیل بزرگ
در دوران پس از دولتهای ترامپ و نتانیاهو ،در دولتهای بنت و بایدن ،آثاری خواهند داشت که تهدیدهای
جدی برای فلسطینیان تلقی خواهد شد.
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