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هاي تحمیلی براي حذف تدریجی هویت سلسه صلح
1978-2007فلسطینی 

9/12/87تاریخ تأیید: 17/11/87تاریخ دریافت: 
*فرحسن غفاري

تالش فراوان سیاسی، اقتصادي، فرهنگی و نظامی در طول بیش از یک قرن براي محـو  
فلسطین و قـدس بـه عنـوان    یک هویت مسلّم و قطعی تاریخی به نام هویت مردم مسلمان 

ناپـذیر  هـاي خسـتگی  قبله اول مسلمین صورت گرفت. و در کنار سه فعالیت اول، تـالش 
ایـن  بخشی حکومت جعلی اسرائیل انجام گرفـت. از جملـه  دیپلماسی نیز براي مشروعیت

هاي تحمیلی بین این دولت جعلی و کشورهاي اطراف ها، در قالب قراردادها و صلحتالش
ان اصلی سرزمین فلسطین، خود را نمایان کرد که نتیجۀ تـدریجی آن، قبـول محـو    و مردم

هویت فلسطین و اکتفا به دولت خودگردان به عنوان دولت غزّه و کرانه باختري در تحـت  
حکومت اسرائیل، توسط اندك رهبران سازشکار منطقه بود. البتـه در جنـگ بیسـت و دو    

حاصـل  ها بـی لسطینیان در غزّه مشخص شد همه تالشروزه اسرائیل با کمترین تعداد از ف
بود.

کمپ دیوید، طرح ریگان، قرارداد اُسلو، آناپولیس، غَزّه.هویت، هاي کلیدي: واژه

نت آمـوزش دفتـر تبلیغـات اسـالمی     عضو هیأت علمی معاوفر االسالم و المسلمین غفاريحجۀ*
حوزه علمیه قم
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مقدمه
فلسطین که از دیرباز محل رویارویی و تقابـل فرهنـگ اسـالمی بـا فرهنـگ غربـی،       

شکل جدیدي به خود گرفت. به در اواخر قرن نوزده، این رویارویی1صلیبی و اروپایی بود،
هـاي صـلیبی   جاي این که فلسطین، عرصه تهاجمات مستقیم و دائمی اروپایی مثل جنگ

اي و بـه ظـاهر متناسـب بـا برخـی ادوار      باشد، تالش شد تا با نام جدید، مستقل و واسطه
جدید ترین رفتار از نوع البته رسمی2گذشته این سرزمین، این رویایی و تقابل صورت گیرد.

م. در قالب یک اعالمیه توسط آرتور بالفور، وزیر وقـت  1917در ابتداي قرن بیستم، یعنی 
ها دسیسه و حیله، این رفتار جدیـد از  و طی سال3یابد.خارجه انگلیس، صورت خارجی می

تـرین سـازمان   ظاهر فعالیت انفرادي کشور بریتانیا خارج و با ظاهر جمعی و با نام جهـانی 
م. سـرزمین مـادري و   1947وقت استمرار یافت و طی یـک اعالمیـه در سـال    المللیبین

نصیب مهاجرین مهاجم بـا اقلّیـت   %5/56مبتال شد، 4تاریخی یک ملت به تقسیم ضیزي
سهم صاحبان اصلی گردید کـه  %43المللی و با حکومت بین%5/0مطلق جمعیتی شد. و 

5داراي اکثریت مطلق جمعیتی بودند.

جعلی تاریخی، حتی به این تقسیم ظالمانه جر، مهاجم و مدعی یک بهانهاما گروه مها
6م. اقدام به تهاجمات جدید کرد1948راضی نشد و بعد از اعالن رسمی حکومت در سال 

این تهاجمات را ادامه داد و قلمرو خود را به کشـورهاي همجـوار نیـز    7م.1982و تا سال 
توسعه داد.

ن بحران ولیده نامشروع قرن، عدم مشروعیت و مقبولیـت در  تریاما از آن جا که بزرگ
نگاه مردم مسلمان جهان و حتی مردم سایر ملل و ادیان بود و عمده پشتوانه آن زر، زور و 

هاي جهانی اول و دوم بود، از این رو از آغازین روزهاي توطئه جدیـد  تزویر فاتحان جنگ
ترین وِجه همت بازیگران، تالش براي همهاي اسالمی به ویژه فلسطین، مبر ضد سرزمین

اي بـود و کلیـد آن را در دسـت مـردم منطقـه و      کسب مقبولیت بومی و حتی فرا منطقـه 
گـاه روي خـوش نشـان    مردم نوعاً به همراه جمعی از رهبران، هیچ8دیدند،رهبران آن می
یق پیام کتبی و یا کردند و آنان با وعده و وعید از طراي اندك همراهی میندادند. اما عده

شفاهی با این گروه اندك در تماس بودند. از ارتباطات مک مـاهون انگلیسـی بـا شـریف     
در عصر عثمانی گرفته تا دعوت از انور سـادات مصـري بـراي دیـدار     9حسین، حاکم مکه

، همه و همه براي به فراموشی سپردن یـک  10قدس اشغالی و تا حضور ساف در آناپولیس
خی به نام مردم مسلمان فلسطین و قبله اولـین مسـلمین بـود، امـا بـه      هویت حقیقی تاری
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حاصلی خود را ها به صورت یکجا، بیهاي آزاده، این تالشهمت مسلمانان و دیگر انسان
در جنگ بیست و دو روزه غزّه نشان داده شد.

علمـی  صفحات مقاله در یک مجلهبا وجود گستردگی مطالب و محدودیتدر ضمن،
-هویـت هاي تحمیلی به برخی حوادث پیرامونی مرتبط با این بیختصار عالوه بر صلحبه ا

پردازیم.سازي می

)1978-1979اى عمیق (. پلى لرزان، روى دره1
تـا  1978فضاى جهان اسالم به طور عام و منطقه فلسطین به نحو خـاص از فاصـله   

حادثه صلح سادات، رئیس جمهور تحت تأثیر حوادث مهم قرار داشت. یکى از آنها، 1979
هاي اعراب با اسرائیل مصر از جهان عرب با اسرائیل بود، که خود، سرمنشأ سلسله سازش

گشت؛ اگرچه نام قراردادهاي صلح به خود گرفته بود، و قرارداد سادات، مشهور بـه صـلح   
این عنوانى به خود گرفت. » پلی لرزان.....«که در این مقاله، عنوان ١١کمپ دیوید گردید.

، 5-17براى کنفرانس کمپ دیوید (» کمپ دیوید پس از دو دهه«بود که نویسنده کتاب 
) برگزید. ایشان در توصیف این کنفرانس نوشته است:1978سپتامبر، 

این کنفرانس، اولین رخنه حقیقى در زمینه نزاعى بود که به تأیید همـه،  
ن بیستم بوده است. و ایـن  اى در قرهاى منطقهدر صدر شدیدترین درگیرى

هایى است که در قرن بیسـت  درگیرى در عین حال، یکى از معدود درگیرى
و یکم نیز ادامه خواهد یافت... با این که دیدار سـادات از قـدس اشـغالى    

ماه قبل از آن صورت گرفت. ولى اگـر ایـن کنفـراس شکسـت     10حدود 
نـام گرفتـه بـود، در    خورد، سفرى را که در زمان خود، سفر قرن بیستممى

برد... کنفرانس کمپ دیوید، یک نقطه عطـف و بلکـه   پرده تاریکى فرو مى
اسرائیلى بود... دورانى که وضعیت -تنها نقطه عطف در جریان نزاع عربى 

ریزى شد... بیشتر شبیه پل معلقـى بـود کـه بـر     نه جنگ نه صلح در آن پى
1977ها در نوابر رائیلىروى یک دره عمیق، همانند فرش سرخى بود که اس

در استقبال از سـادات گسـتراندند... از ایـن رو برگـزارى جشـن توسـط       
کننـدگان سـعى   هاى غربى عجیب نبود... (هر چند به ظـاهر) مـذاکره  رسانه

در » چـارچوب صـلح در خاورمیانـه   «کردند به یک الگوى متناسب با کل 
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و اسرائیل دست براى معاهده صلح بین مصر» چارچوب توافقى«کنار جزء 
١٢یابند. (اما) مذاکره کنندگان مصرى نتوانستند این رابطه را برقرار کنند.

ها نتوانستند نتایج مطلوب را به دست آورند. نویسنده این کتاب، معتقد است که مصرى
و حتى معتقد است که آن روند نامطلوب و باخت، بـرد، بـین مصـر و اسـرائیل بـه شـکل       

که کارتر به همراه تیم همراه خود با تهدیـد طـرفین   ست. و بعد از آنشدیدتر ادامه یافته ا
توانست قرارداد را تحمیل نماید و اسرائیل در این میان با زیرکى خاصى، خود را به آمریکا 

گذشـت تمـام   تر ساخت و کامالً بر کنگره آمریکا اشراف یافت و هر چه زمان مـى نزدیک
ایشان تالش دارد ١٣و بر ضد اعراب و مصر بسیج نمود،امکانات آمریکا را به نفع اسرائیل 

عمده تقصیر و عدم توفیق کمپ دیوید در راستاى منافع جهان عرب و فلسطین را متوجـه  
طرف معرفـى کنـد و توفیـق اسـرائیل را ناشـى از      ها بداند و آمریکا را کشورى بىمصرى

چنان چه معتقد است ١٤د.تیزبینى و صحیح عمل کردن آنان در تعامل با آمریکا معرفى کن
ها در شهر قدس هم هـیچ نکتـه خیـرى عایـد     از این کنفرانس و دیدار سادات با اسرائیلى

گرایى نویسنده کتاب فـوق، پطـرس   در مقابل نظر یکجانبه١٥جهان عرب و فلسطین نشد.
غالى مسیحى که در لحظات پایانى کنفرانس کمپ دیوید، به دلیل استعفاى وزیـر خارجـه   

ما نزد افـرادى  «..گوید: گزین نزد سادات بود و پطرس در معرفى خود مىمزد جايمصر، نا
اند، از شهرت سیاسى خوبى برخوردار نیستیم... در واقع مـا جـزو   که انقالب (ناصرى) کرده

١٦».فئودالها بودیم

کرد روابط با غرب را تحکـیم بخشـد، بـراى بـه     جایى که سادات تالش مىاز آن«اما 
رادى که به غرب گرایش داشتند؛ حتى اگـر وابسـته بـه رژیـم سـابق بودنـد،       کارگیرى اف

١٧».کردگونه اعتراض نمىهیچ

گرایـى غـالى دارد، بـه گـزارش ایشـان،      با توجه به مطالب فوق که صراحت در غرب
کنـیم: غـالى در شـرح سـفر بـه کمـپ دیویـد        اهداف آمریکا در این کنفرنس را مرور مى

نویسد:مى
کند. مطمئن بود که به زودى اسرائیل، موضع او را رد مىوى (سادات) 

کـرد کـه   اما افکار عمومى آمریکا، مصر را تأیید خواهند کرد. او تصور مى
آمریکا به اسرائیل براى پذیرش موضع سادات فشار خواهد آورد. امـا مـن   

هـا  معتقد بودم که موضوع به این سادگى نیست و بیم داشتم که آمریکـایى 
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اسرائیل فشار نیاورد و سادات در این وضعیت ناچار شود به طرف هرگز بر 
١٨مقابل امتیاز بدهد.

نویسد طرح آمریکایى شامل دو بخش بود:در ادامه گزارش مى
یکى درباره صلح میـان مصـر و اسـرائیل و دیگـرى پیرامـون قضـیه       
فلسطین، اما بخش دوم کامالً مشخص نبود؛ به طورى که اسرائیل به سادگى 

توانست از هرگونه توافق در خصوص قضیه فلسطین خـوددارى کنـد...   ىم
١٩این طرح آمریکایى واقعاً لطمه بزرگى به سادات وارد کرده بود.

ر طاوالً اعتراض سادات به طرح به خااما چرا سادات با این وجود در کمپ دیوید ماند؟ 
دیوید در دوره دوم ریاسـت  گوهاى کمپها نبود، ثانیاً کارتر گفته است اگر گفتفلسطینى

٢٠هاى سادات تحقق یابد.کند، همه خواستهجمهورى تضمین مى

هاى خود عمل کرد؟ پطرس غـالی گویـد کـارتر، اهـل عمـل      ... اما آیا کارتر به وعده
٢١نبود.

پطرس غالى حتى تلقى خود از همین صلح نیمه کاره و با فرض حذف هویت فلسطین 
ویسد:ندرباره منافع مصر چنین مى

اى خلع سـالح شـده تحـت    این قرارداد، شبه جزیره مصر را به منطقه
کرد. ایـن طـرح،   الملل تبدیل مىنظارت آمریکا و نیروهاى حافظ صلح بین

ها قید و شرط ذلت بار براى دولـت مصـر قـرار داده بـود..... کـارتر از      ده
ـ  ایى بـه  سادات خواست تا امتیاز بیشترى ارائه دهد. ... و حتی طرف آمریک
٢٢داد.بهاى سنگینى که مصر طى زمانى طوالنى باید بپردازد، اهمیت نمى

البته در کنار این اعترافات ضمنى غالى مبنى بر این که آمریکا صاحب منفعـت بیشـتر   
بود و حتى سعى داشت جانب اسرائیل را ترجیح دهد، از ضعف گروه مصرى نیز مکـرر بـه   

٢٣آن اشاره دارد.

گذارد و آن خاطرات دارد که نظر پطرس غالى را بیشتر صحه مىشواهد دیگرى وجود 
وزیر خارجه زمان کنفرانس صلح، یعنى محمد ابراهیم کامل، است، ایشان آغاز صلح کمپ 

دهد:دیوید را چنین شرح مى
انور سادات، در جایگاه مخصـوص محـل خلـق    1977روز نهم نوامبر 

دادن بـه خـونریزى آمـاده    مصر جاى گرفت. تا  اعالم کند که براى پایـان 
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است به هر کجا که الزم باشد برود، حتى اگر پارلمـان (کنشـت) اسـرائیل    
باشد! یک هفته نگذشته بود که مناخیم بکین، نخست وزیر (وقت) اسـرائیل  
از سادات براى بازدید از اسرائیل دعوت به عمل آورد، سادات پـذیرفت و  

عیین کـرد... همـان روز دیـدار،    را براى انجام آن ت1977نوامبر 19تاریخ 
اسـتعفاى خـود را تقـدیم    -وزیر خارجه وقـت مصـر   -اسماعیل فهیمى 

داشت، و به فاصله چند ساعت، محمد ریاض وزیر مشاور در امور خارجـه  
همراه با پرزیدنت سادات به ایالت 1978نیز استعفا داد. و در پنجم سپتامبر 

ـ   رئـیس  -ان سـادات، کـارتر   متحده رفتم تا در مذاکرات کمپ دیویـد می
٢٤و مناخیم بگین حضور یابم.-جمهور آمریکا 

این است کـه تـالش آمریکـا    ٢٥دریافت محمد ابراهیم کامل دوست سى ساله سادات
براى حفظ اسرائیل و خروج مصر از خط مبارزه با اسرائیل بود. اگرچه ایشان تالش دارد در 

خواه و خیراندیش معرفى کند. ولی این وطنتدبیر نشان دادن سادات، او را انسانىعین بى
ترین شکاف میان اعراب بود. شـکافى کـه بـه تنهـا شـدن      کنفرانس نشان داد آغاز عمیق

ترین کشور عربى فلسطین در عرصه مبارزه براى ماندن، منتهى گردید و حتى مصر، بزرگ
اما یافته او درباره آمریکا:٢٦نیز منفور شد.

اى دارد و به اسرائیل چه بسا تمایل کورکورانـه ایاالت متحده (آمریکا) 
روى نسبت به دفاع از بقا و امنیت آن متعهد است... سادات قربانى... زیـاده 

نسبت به تأثیر مراکز مؤثر نفوذ و رهسپردن وى به دنبال سـراب فریبکارانـه   
٢٧آمریکا (بود).

هـا  مریکـایى در حالى که عالقه نـدارد در صـحت نیـت آ   صلح موعودنویسنده کتاب 
تردید کند، لکن باز در جاى جاى کتاب خـود از عالقـه آمریکـا در تـالش بـراى تثبیـت       

دارد و معتقد است توجهى به حقوق مردم منطقه، به ویژه فلسطین پرده برمىاسرائیل و بى
بینى اى با اسرائیل دارد، هوشیارانه برخورد کرد. و پیشکه باید با آمریکا که پیوندهاى ویژه

کرد که حل مشکل مصر با اسرائیل به طور مستقل و جداى از اعراب به ویژه فلسطین، مى
حد و حصـر و مـادى، معنـوى و فرهنگـى خواهـد      هاى بىکشور مصر را قربانى نابسامانى

تـدبیري سـادات،   ساخت، بلکه اعراب به ویژه فلسطین را از هویت ساقط خواهد کرد و بی
ترك آمریکـا، انگلـیس، آلمـان و اتـریش و سـایر      خود فرصتی براي تحقـق اهـداف مشـ   
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کشورهاي اروپایی در تثبیت تجاوزات اسرائیل علیه جهان اسالم و منطقه فلسطین فراهم 
زمان تالش دارند تا با به دام انـداختن انـور سـادات، میـان اعـراب،      خواهد ساخت که هم

فزونـى یابـد. و حتـى    شکاف بیشتر ایجاد کنند تا از این طریق، تسلط اسرائیل بر منطقـه 
ها قرار دهند و مصر به جـاى مبـارزه بـا اسـرائیل،     ها را در برابر مصرىتوانستند فلسطینى

سرگرم برخورد با مبارزین فلسطین شود و در پى تنبیه آنها باشد؛ با این تصور که آنها جزو 
بـراى  از این رو کارتر در اوج چهره مثبـت سـازى   ٢٨اند.نیروهاى مارکسیسم شوروى شده

چنین اظهار 1978آوریل 30اى در خود و آمریکا در میان مسلمین و اعراب؛ در یک جلسه
کند: حل مسئله فلسطین بدون تشکیل دولت مستقل فلسطینى در کرانه بـاخترى  نظر مى

یابد و آینده کرانه باخترى عمدتاً بر اساس طرحى که بگـین در جهـت اعطـاى    تحقق مى
اى عرب تنظیم کرده، قرار خواهد داشت. و حل و فصل دائمـى  هخود گردانى به فلسطینى

نشینى کامل از اراضى اشغال شده اعراب نـدارد و آن چـه در   مسئله خاورمیانه نیاز به عقب
٢٩سیاست، همواره باالتر از هر چیز خواهد بود، امنیت اسرائیل است.

مریکاییـان و  به همین دلیل، وزیر خارجه مصر بعـد از حضـور در جلسـات متعـدد بـا آ     
کند که: تمام تالش آمریکا و اسـرائیل بـر   ها در صلح کمپ دیوید تصریح مىصهیونیست

٣٠باشد.فراموش شدن حقوق و هویت اصلى مردم فلسطین می

)1975-1982(٣١. فرصت و تهدید2
هاى تاریخى اجتماعى مؤثر در سرنوشت فلسطین، فعل و انفعاالت میان از جمله زمینه

باشد. قابل ذکر است پرداختن به کشور لبنان نه از زاویه همسایگان بـا  بنان مىمسیحیان ل
رویکرد بومى و اسالمى، بلکه از زاویه بخش اثرپـذیر و اشـتراك فرهنگـى بـا مسـیحیت      

الملل در معارضه با فلسطین مورد نظر است. بعـد از  جهانى و نظام سلطه و صهیونیزم بین
به سوى همسایگان رو به گسترش بوده است و بعد از موج آوارگان فلسطینى،1948سال 

هـاى فعـال   بخش قابل توجه دیگرى از آوارگان به ویژه گـروه 32حادثه سپتامبر سیاه اردن
هاى چپ و رادیکال فلسطینى به دیگر آوارگان قبلى فلسـطینى در لبنـان   فلسطین و گروه

ه دلیل همفکرى تعـداد قابـل   افزوده شدند. این حضور براى مسلمانان لبنان و فلسطینی، ب
توجهى از رهبران و مردمان لبنانى با فلسطینیان، فرصت بود؛ برخالف رهبـران اردن کـه   

کردند. ولى همین حضور، براى مسیحیان لبنان، یک تهدید خوى سازشکارى را تعقیب مى
رى یک گیگامى آنان با هم، در شکلآهنگى و همبود؛ زیرا ازدیاد مسلمانان در لبنان و هم
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دولت مقتدر مسلمان اکثرى، برابر یک دولت اقلى تحمیلى مسـیحى و مـارونى در لبنـان،    
خواه بـود. امـا   تهدید مسیحیان داراى اقلیت، انحصارطلب و زیادهعامل،مؤثر بود و همین

گردیـد.  این حضور فلسطینیان براى اسرائیل، هم فرصت بود و هم تهدیـد محسـوب مـى   
توانست با بزرگنمایى خطـر حضـور فلسـطینیان در لبنـان و     که مىفرصت از این باب بود

اتحاد آنان با سایر مسلمانان، توجه مسیحیان را به خود جلب کند و زمینه گسـترش نـزاع   
هـاى مبـارز   مذهبى را در لبنان فراهم سازد. تهدید بود به ایـن دلیـل کـه گـروه    -قومى 

هـاى اقتصـادى و   انند بر اسـرائیل، ضـربه  توفلسطینى با پشتیبانى مردم با همت لبنان مى
ها و به دنبال امنیتى وارد سازند. هر یک از دو جبهه در پى تکمیل و نتیجه بخشى فرصت

رفع خطر مواضع تهدید بودند، که البته با توجه به پشتیبانى نظام سلطه از صهیونیزم، کفّه 
تر بود.طرف اسرائیل سنگین

هـاى لبنـان پـیش    گردد که زمان بـه نفـع مسـیحى   با توجه به این مقدمه، روشن مى
رود؛ زیرا هم مسیحیان لبنان نیاز به حمایت دارند. جهت غلبه بیشتر بر لبنان، تا لبنـان  مى

تقسیم شده به دو جبهه اسالمى و غیر اسالمى را به نفع مسیحیت به وحدت برسانند یا از 
سرکوب فلسطینیان و حامیان آنان مسلمانان جدا شوند. و هم اسرائیل به دنبال بهانه براى

هاى اولیه را فاالنژهاى لبنان آغاز کردنـد. اوج قسـاوت در آوریـل سـال     در لبنان بود. گام
اتفاق افتاد. بهانه اولیه با مخالفـت مـردم صـیدا از نفـوذ اسـتعمارى یـک شـرکت        1975

تجاوز که کمیل شمعون مسیحى مارونى عضو آن بود و به حقوق ماهیگیران-آمریکایى 
که رهبـرى آن بـا   -گیران یشروع شد. در طى یک تظاهرات وسیع، توسط ماه-کرد مى

یک رجل سیاسى و ملى صیدا و از نمایندگان سابق مجلس و از حامیان مقاومت فلسطین 
مخالفت آغاز شد، لکن در اثناي تظاهرات، گلوله متوجه این شخصیت مجاهد و ضد -بود 

گردید و او را بر زمین انداخت، نطفه یک بحران » معروف سعد«اسرائیلى و سیاسى به نام 
طوالنى در لبنان در راستاى تحقق یک آرزوى دیرینه علیه جهان اسالم و فلسطین، منعقد 

شد. شهید چمران در گردید، که دامنه و گستره آرزومندان تا شوروى سابق را هم شامل مى
که لبنان را تقسیم کند و در قسـمت  مسیحیت تصمیم گرفته بود«گوید: این خصوص مى

نشین لبنان در شمال، حکومتى مارونى به وجود آورد. بر اساس برترى نژادى، مثل مسیحى
اسرائیل. اسرائیل از این که در این منطقه دولتى با زیربنـاى فکـرى برتـرى نـژادى مثـل      

ائیل، بـر اسـاس   برد. حکومتى دست نشانده اسـر اسرائیل به وجود بیاید، استفاده زیادى مى
هـا نیـز   هـا را بیـرون بریزنـد... کمونیسـت    خواستند همه مسلمانهمین فلسفه بود که مى
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خواستند به رهبرى کمال جنبالط، حکومتى کمونیستى در جنوب لبنان به وجود آورند و مى
در جنوب لبنـان  » صیدا«و » صور«شوروى پشتیبان آنها بود. و به دو بندر معروف روسیه

کردند که اگر لبنان تقسیم شود، و مسیحیان قسـمت  داشت. اینها احساس مىچشم طمع
شمال را بگیرند، در قسمت جنوب که اینها قدرت و اکثریت دارند، قادرند که یک حکومت 

٣٣».ها به وجود آورندها و با سیاست روسچپ با قدرت فلسطینى

ور کـردن جنـگ در   لهبر همین مبناى تقویت اسرائیل و محو هویت فلسطینیان، شـع 
ها جنگ و صلح، بخشى از نقطه تهدیـد  لبنان موضوعیت داشته و دارد. نهایت بعد از سال

هاى مقاومت واقعى نابود گردید. علیه اسرائیل رفع گردید و نقطه فرصت مسلمانان و گروه
هاى پى در پى رهبران مدبر و دوراندیش مسـلمان شـیعه وسـنّى و حتـى ارامنـه و      تالش
هـا بـه   ور شدن آتش تفرقه در لبنان بود، لکن با اسرار مـارونى ینیان براى عدم شعلهفلسط

هاى آشکار و پنهان اسرائیل به قصد تجزیه لبنان، تجاوز رهبرى جمیل و شمعون و حمایت
م. اتفاق افتـاد و ایـن تخاصـم و تجـاوزات     1978آشکار اسرائیل و فاجعه تقسیم لبنان، در 

به اوج خود رسید.1982سال اسرائیل به لبنان در
همـه جانبـه از سـوى اسـرائیل و     هـا محاصـره  نتیجه اشغال لبنـان بـراى فلسـطینى   

هـا  فاالنژهاى لبنان بود و نهایت به خروج و یا حتى اخراج بخش قابل توجهى از فلسطینى
ت از کشور لبنان به خارج از آن، به ویژه به کشور تونس منتهى گردید، یعنی نه تنها هویـ 

سرزمینی فلسطین باید محو شود، بلکه بایـد فلسـطینی نیـز حتـی از حضـور فیزیکـی در       
همسایگی کشور و وطن خود محروم شود. اما مطلب دیگرى که از اهمیتی کمتر از تجزیه 
لبنان برخوردار نیست، یادآورى این نکته که، این اشغال نتیجه صـلح کمـپ دیویـد بـود؛     

خارجه وقت مصر در موضوع صلح کمپ دیوید به آن اشاره بینى آن را وزیر چنان که پیش
٣٤کند.کرده است و صریحاً رابطه کنفرانس صلح و حمله اسرائیل به لبنان را بیان مى

)]1982. طرح ریگان [ادامه سیاست آمریکا (3
اگرچه این طرح به ظاهر راجع به جنگ اسرائیل و لبنان است، لکن نظارت خاصی بـه  

پـردازیم و  مقدمه به اصل بحث طرح ریگـان مـی  ین دارد؛ از این رو بیزدایی فلسطهویت
سخنان ریگان، بهترین گواه بر این ارتباط است. او در یک سخنرانی اشاره کرد که امـروز،  
یک روز افتخارآمیز است؛ چرا که کار تخلیه بیروت از نیروهاى ساف به پایان رسیده است. 

ام قهرمانانه یـک دیپلمـات بـزرگ آمریکـایى (فلیـپ      اما اگر وساطت نیکوى آمریکا و اقد
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شد، این کلمات، متن سخنرانى پرزیدنت ریگـان  حبیب) نبود، این گام درست برداشته نمى
بـراى حـل و فصـل نـزاع     » طـرح ریگـان  «است که در قالـب  1982در روز اول سپتامبر 

را در اذهـان  هـاى عظـیم  خاورمیانه ایراد گردید. این سخنان ریگان، تلخى دردناك کمک
خاك اعـراب (منطقـه اسـالمى) و    رکند که آمریکا براى تأسیس کشور اسرائیل دزنده مى

در لبنان نیز تا فلسطینی حتى موثر شد، اخراج آنها (فلسطینیان) از سرزمینشان مبذول کرد، 
٣٥گرفت، در امان نباشد.از تعقیب اسرائیل که با تبانى آمریکا صورت مى

لح معروف به طرح صلح ریگان چه بود؟ مثل همیشه یک فرصت براى اما طرح و یا ص
درگیرى، سپس با حمایت نظامى در جانـب اسـرائیل، دسـت برتـر بـراى غاصـب فـراهم        

آورد غاصبانه اسرائیل و گردد. سپس با پیشنهادهاى جهت حفظ بخش قابل توجه دستمى
مشـروعیت بخشـى   از دست دادن ظاهرى بخش انـدك از محصـوالت غاصـبانه در ازاى    

رسد. بعد از تثبیت و ایجاد پذیرش المللى و دول غربى، یک مرحله از بازى به پایان مىبین
هاى صهیونیستى دوباره بعد از زمـان  المللى و رسانههاى خود ساخته بیندولى توسط اهرم

جدید و تجاوز جدید آغـاز و سـناریوى قبلـى تکـرار    کوتاهى باز با یک بهانه واهى، حمله
شود. براى روشن شدن بیشتر این موضوع به مفاد طرح که از زبان ریگان بیان گردید، مى

کنیم:اشاره مى
که براى آمریکا از اهمیتى اسـتراتژیک برخـوردار   -خاورمیانه -منطقه 

توان اهمیت وجود ثبات در منطقـه، بـراى اقتصـاد آمریکـا را     است و نمى
اسرائیل نیز آمریکا چـارچوب کمـپ   -نادیده گرفت، در مورد نزاع اعراب 

دیوید را همچنان به عنوان تنها راه پیشرفت امر صلح قبول دارد. اما جنـگ  
لبنان رخ داد، ولى با وجود خسارات نظامى وارده بر ساف مستقر در لبنان، 
به هیچ وجه از اشتیاق مردم فلسطین نسبت به حلّ مشکل آنها نکاسته است. 

یکا به دنبال آن است، امنیتـى کـه واقعیـت وجـود     البته امنیتى است که آمر
اسرائیل را بپذیرد. از این رو بدیهى اسـت کـه برقـرارى صـلح از طریـق      

پـذیر  تأسیس یک کشور مستقل فلسطینى در ساحل غربى و نوار غزه امکان
نیست، بلکه عقیده ثابت آمریکا این اسـت کـه یـک حکومـت خودمختـار      

بهترین فرصت جهت برقـرارى یـک صـلح    ها مرتبط با اردن براى فلسطینى
پایدار است. پس اشتباه نکنید، آمریکا با هر پیشنهادى که امنیت اسـرائیل را  
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٣٦تهدید کند، مخالفت خواهد کرد.

این رویکرد دفاع از حفظ رژیم صهیونیستى را کارتر عالوه بر دوران ریاست جمهـورى  
کند که:تصریح مىخود، در عصر ریگان هم ادامه داد و حتى به این موضوع

، در آن جا شنیدیم که از مـذاکرات  1983با ورود به اورشلیم در بهار 
کمپ دیوید که منجر به صلح (تحمیلى و به نفع اسـرائیل) بـا مصـر شـده     

٣٧کنند.گذارى مىاست، سپاس

کشور او (بگین) و کشور من، اعتقادات و «نویسد: کند و مىتر مىسپس بیان را صریح
٣٨».اسى مشترك بسیارى داشتنداهداف سی

تحلیل نهایى دو نویسنده درباره صلح ریگان، که مورد پسند محقق تونسى در کتابش 
کنیم:بندى این بحث نقل مىشده است به عنوان جمع

خواهد بگوید، این است کـه  آن چیزى که رئیس جمهورى (ریگان) مى
یتى اسرائیل منافـات  ها مشروع نیست؛ چون با منابع امنحقوق ملى فلسطینى

ها در تعیـین سرنوشـت خـود از سـوى     دارد. حق غیر قابل انتقال فلسطینى
رئیس جمهورى ایاالت متحده به عنوان چیزى که مشروع نباشـد، توصـیف   

٣٩شده است.

چنان چه گذشت، طرح صلح ریگان عالوه بر امنیت اسرائیل بـه دنبـال بـه فراموشـى     
سپردن هویت فلسطین بوده است.

)]1983طرح فاس [ادامه کمپ دیوید (. 4
هاى مستقیم جریان مهاجم به جهـان اسـالم بـه ویـژه اسـرائیل و      زمان با تالشهم

کردند که یک نمونههایى با واسطه را هم تعقیب مىآمریکا از دهه پنجاه، آرام آرام تالش
ر مخالفـت  آن کمپ دیوید بود. با وجود این که ابتدا اکثـر کشـورهاى عربـى بـا آن اظهـا     

تدبیرى جهان عرب، احساس ضرر خیالى بـه  ریزى جریان مهاجم و بىنمودند، اما با برنامه
جهان عرب به ویژه حاکمان القاء گردید؛ مبنى بر این کـه اگـر وارد ایـن جریـان مـذاکره      
نشوند و در مسابقه نزدیکى مصر و رژیم غاصب و منافع آن اگر شـرکت نکننـد، بـه طـور     

هند بود؛ از این رو مخالفین کمپ دیویـد، گـام بلنـدى در جهـت موافقـت      قطع بازنده خوا
هـاى تحمیلـى جدیـد    برداشتند و اکتفاء به همراهى مصر نکردند، بلکه خود، طـراح صـلح  
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در حالى که منطقه لبنان در آتش تفرقـه و تهـاجم   1981آگوست 17شدند، از این رو در 
عودى براى نخستین بار، طرح پیشنهادى ور است، شاهزاده فهد ولیعهد وقت دولت سشعله

شـوراى  242اى خود را منتشر کرد؛ اگر چه به ظاهر در راستاى قطعنامه صلح هشت ماده
مجمع عمومى بود، لکن در واقع، حافظ منافع ملت مظلوم و مـورد تهـاجم   3236امنیت و 

دیـد، لکـن   ارائه گر» فاس«به کنگره سران عرب در 1981نوامبر 25فلسطین نبود، و در 
مورد موافقت کل قرار نگرفت و با بازبینى اساسى، مجدداً در کنگره سران عـرب در فـاس   

پذیرفته شد که حداقل ایراد آن پذیرش اسـرائیل  1983سپتامبر 9ارائه گردید و نهایت در 
به عنوان یک کشور بود. به عبارت دیگـر در ایـن طـرح اکثـر سـران کشـورهاى عربـى        

پذیرفتند؛ در حالى که در گذشته، ایـن موضـوع را قبـول نداشـتند و     مشروعیت اسرائیل را
٤٠حتی یک گام دیگر در جهت تسریع در محو هویت فلسطین برداشتند.

)]1991سازى (. کنفرانس مادرید [گام دیگر مشروعیت5
هاى صلح تحمیلى براى مشروعیت بخشى به اسـرائیل بـدون گـامی در    از جمله طرح

طرح «ان، در برابر افکار عمومى جهان به ویژه جهان اسالم و عرب، حفظ هویت فلسطینی
است، یعنی در آن هیچ سخن از دولت مستقل » صلح آمریکایى با شعار زمین در برابر صلح

فلسطین نیست.
اش، جیمز بیکر بود. هاى جرج بوش (اول) و وزیر خارجهنقطه عطف تالش«این طرح 

آغـاز شـد. در جلسـه   1991اکتبـر  30تخـت اسـپانیا، در   اولین دور مذاکرات در مادرید پای
افتتاحیه، رئیس جمهور آمریکا، شـوروى و نخسـت وزیـران اسـپانیا و اسـرائیل سـخنرانى       

هاى یهـودى  کردند. اسحاق رابین با شعار فوق مخالفت کرده و تأکید نمود ساخت شهرك
واشنگتن منتقـل شـد، از   نشین را متوقف نخواهد ساخت. این مذاکرات از دور دوازدهم به 

دور ششم که اسحاق رابین روى کار آمد، مذاکرات، شاهد شعارهاى جدیدى از سوى رابین 
سـازى، رونـد مـذاکرات را    بود. دفتر نخست وزیرى اسرائیل اعالم نمود که ادامه شـهرك 

و چنان که جیمز بیکر خود اعتراف «٤١».کند، اما همه اینها شعارى بیش نبودطوالنى مى
و از دور هفتم با حضور بیل کلینتون، تبـدیل مـذاکرات چنـد جانبـه (اسـرائیل و      ٤٢».دنمو

هـا  هاى دموکراتساف) در صدر سیاست-هاى عربى) به مذاکره دو جانبه (اسرائیل هیئت
٤٣گیرد.قرار مى

کارکرد این مذاکرات چیزى جز شکسته شدن قبح مذاکره با رژیم اشغالگر و شناسـایى  
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هاى مبـارز  دولت قانونى و مشروع توسط کشورهاى عرب و برخى گروهآن به عنوان یک
شد. به عالوه آمریکا توانسـت  و این یک پیروزى بزرگ براى اسرائیل محسوب مى٤٤نبود

ترین منافع اسرائیل را در قالب دعوتنامه بگنجاند به هنگام دعوت از شرکت کنندگان، مهم
از خـود در ازاى عـدم اجـراى توافقـات     که سه عنصر اساسى داشت: یکى رفع مسـئولیت 

توسط اسرائیل با مطرح ساختن این که آمریکا فقط عضو ناظر اسـت و حـامى توافقـات و    
گیرى دولت مستقل فلسـطینى و سـومى   قصد اعمال نفوذ ندارد. دیگرى مخالفت با شکل

٤٥گیرى حفظ برترى نظامى اسرائیل.جدیت در پی

غرب بر جهان عرب و فلسطین مسـلمان، از نظـر   در نهایت با حفظ برترى اسرائیل و
هاى جدید توسط رهبران سازشکار منطقه نمود تا نشینىروانى اذهان جهانى را آماده عقب

که در واقع، تحویل همه فلسطین بـه اشـغالگران بـه قیمـت     -آن جا که انعقاد صلح اسلو 
سطین آن هم بـا  اي و حکومت محلّی در چند نقطه کوچک فلرسیدن خود مختارى منطقه
به راحتى توسط اعراب و رهبران سازش فلسـطین، امضـاء   -اشراف حکومت اسرائیل، بود

شد.

)]1993-1995[تکمیل سازش (2و 1. اسلوى 6و 7
ثمر ماندن کنفرانس مادریـد، اتفـاق بسـیار هولنـاك علیـه      پس از طوالنى شدن و بى

ایـن دوران، اعـراب شـرکت کننـده در     در «گیرى بود؛ زیـرا  آرمان فلسطین در حال شکل
هاى عربى دیگر به توافق بـا  گوهاى صلح با اسرائیل هر کدام نگران دسترسى هیأتگفت

بخش بود کـه حتـى   ترین حلقه، سازمان آزادىهیأت اسرائیلى بودند و در این میان ضعیف
اى در مایندهگو مورد قبول واقع شده بود و نه ندر ابتداى مذاکرات نه به عنوان طرف گفت

از این رو در حال مسابقه سازش با اسرائیل ٤٦؛»پذیرترین حلقه بودمذاکرات داشت و ضربه
بودند.

کنم روزى از خواب برخیـزم و  آرزو مى«دارد: در چنین فضایى، اسحاق رابین اظهار مى
٤٧».امببینم تمام غزّه در دریا فرو رفته و از شرّ این منطقه رهایى یافته

ها غـزه را ماننـد یـک    اسرائیلى«فتحى شقاقى، دبیر کل شهید جهاد اسالمى: به تعبیر
٤٨».حفره از آتش بر سر داشتند. آنها براى رهایى از غزّه، غیر از پیمان صلح، راهى نداشتند

ما در شرایطى که از حیث تبلیغاتى، غرامت سنگینى را در غزه «به اعتراف شیمون پرز: 
به عنوان بهترین راه حلّ براى نجات خودمان از یک مسـئولیت  پرداختیم، از همین رو، مى
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ناشدنى که همانا غزه بود، چنان دیدیم که به فرماندهى مرکزى ساف اجازه داده شود، خود 
٤٩».در آن جا حضور یابد

به داورى آمریکـا و  -در یک فضاى برد مطلق و باخت تقریباً مطلق، مسابقه سازش 
لکه در اثناى کنفرانس مادرید به صورت پنهان بـین تـیم عرفـات و    بعد از مادرید، ب-اروپا

حاصـل و  تیم اسرائیل در جریان بود؛ در حالى کـه هـم اریحـا و هـم غـزه، سـرزمین بـى       
اى کـه  المللـى و منطقـه  ساز براى اسرائیل بود و فقط براى کسب مشـروعیت بـین  مشکل

ن ساف معاوضه کردند. و در حالى، آرزوى تاریخى او بود، با گروه یاسر عرفات، یعنى سازما
%2مجموع غزه و اریحا از نظر جغرافیایى عالوه بر ارزش کم اقتصادى، امنیتى فقط شامل 

خاك %2) فقط 1948شد. یعنى اسرائیل از مجموع سرزمین فلسطین (قبل از فلسطین مى
ودن تنهـا  و سپس با افز٥٠سپرد.1993آن را به نماینده ساف در طى قرارداد اول در سال 

1995کل فلسطین) در قرارداد دوم در سال %30ى باخترى (نه کل کرانه و نه کرانه30%
آن هم با حفظ نظارت خود بر مناطق کرانه باخترى، بـه  2،٥١به نام قرارداد طابا یا اسلوى 

عنوان اعطاى خود مختارى تحویل نماینده ساف و در ازاى آن کنترل انقـالب و انتفاضـه   
برخورد با انتفاضه را نپردازد و انتفاضه را تبدیل بـه  به ساف داد تا دیگر هزینهفلسطین را

٥٢یک مسئله داخلى خود مختارى کرد.

گیرى نشد، بلکـه مسـئله   پی1948و حتى در این قرارداد، نه تنها مسئله آوارگان سال 
د که صلح، گیرى نشد و در مقابل، اسرائیل به تمام خواسته خوهم پی1968همه آوارگان 

ـ ثبتآرامش، امنیت و مشروعیت جهانى بود، دست یافت. دیگر اسـرائیل   آرمـان  ت شـد و  ی
آوردهـا در اعترافـات صـریح    و این دست٥٣.فلسطین براى همیشه به فراموشى سپرده شد

٥٤رهبران سیاسى رژیم غاصب در مقابل معترضین یهودى، به آسانى قابل درك است.

برخى کشورهاى اروپایى سهم وافرى هـم در وقـوع ایـن    عالوه بر اسرائیل، آمریکا و
مذاکرات ایفا کردند و هم منافع فراوانى نصیب خود کردنـد و آمریکـا در راسـتاى تکمیـل     

٥٥نظم نوین جهانى، نوك اهداف خود را تسلط بر خاورمیانه و جهان اسالم قرار داد.

)1994-2000قراردادها (. ادبیات وارونه8
اى کردن تهاجم توسط صهیونیسم و حامیـان آن و همگـانى   راگیر و منطقهدر ادامه ف

شدن تسلیم توسط نیروهاى منطقه و حاکمان عرب و فرامـوش شـدن هویـت فلسـطین،     
1994ژوئیـه  25در مـورخ  » قرارداد ترك مخاصـمه «صلح تحمیلى دیگري تحت عنوان 
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منیـت اسـرائیل از ناحیـه    توسط شاه حسین و اسحاق رابین در واشنگتن منعقد گردید تـا ا 
گیـرد و  و در این قرارداد، کرانه باخترى در کنترل اسرائیل قرار مـى ٥٦شرق تضمین گردد.

م در مـاه ژانویـه   1997و در سـال  ٥٧شوندآوارگان فلسطینى از بازگشت به آن محروم مى
در اختیـار  طى یک قرارداد، شهر الخلیل با تمام آثار تاریخى و حرم حضـرت ابـراهیم  

و در ٥٨مانده شهر به حکومت خودگردان واگذار گردید.رژیم صهیونیستى قرار گرفت، باقی
و » واى پالنتشـین «ویا » مریلند«یا همان » واى ریو«م طى قراردادى به نام 1998اکتبر 

گردد. در واقع در اثر عدم وفـاى رژیـم   منعقد مى» 3اسلوى «و یا همان » طاباى دوم«یا 
براى احیاي آن، دوباره قرارداد جدید منعقد شد؛ زیـرا  ٥٩ى به قراردادهاى قبلى،صهیونیست

درصد کرانه غربى به حکومت خودگردان واگذار شود، اما اتفاق 30از اسلو قرار بر این بود 
به فلسطینیان واگذار شود. %13نیفتاد. به همین دلیل در این قرارداد، قرار بر این شد حدود 

و حتـى بـه   ٦٠راکنده و ناپیوسته به هم به دولت خـودگردان واگـذار گردیـد.   البته مناطق پ
استاد دانشگاه در رشته علوم سیاسى مقیم آمریکـا، ایـن قـرارداد،    » فینکن اشتاین«عقیده 

٦١عدول و تعهد کمترى از قراردادهاى قبلى براى اسرائیل بود.

شـد. در ایـن قراردادهـا    باجا شدن متهم و شـاکى مـى  وارونگى قراردادها به دلیل جابه
اند که صاحب حق، یعنی فلسطینیان، باید متعهد شـوند در ازاى طلـب حـق    یادآورى کرده

جـایى را هـم در اعتـراف    خود، از هویت، امنیت و استقالل خود صرف نظر کنند. این جابه
شود به دست آورد.رهبران صهیونیستى و هم از مفاد قراردادها مى

هاى فلسطینى ساف ینى جهان عرب از مصر شروع و به گروهنشاز آن جا که خط عقب
الملل با نمایندگى ظـاهرى و  منتهى گردیده بود و رویکرد وارونگى توسط صهیونیسم بین

تراشى، توافق قبلى شد، باز مثل همیشه اسرائیل با بهانهعلنى اسرائیل و آمریکا تعقیب مى
بست کشاند تا این کـه  کرات را به بنرا با کمترین حد ممکن عملى ساخت و در عمل مذا

الشیخ مصر م در شهر شرم1999الشیخ دوم در تابستان یا شرم2در قالب قرارداد واى ریور 
هاى اسرائیلى و فلسطینى براى اجرایـى  با حضور آلبرایت وزیر خارجه وقت آمریکا و طرف

یـل یـافتن تعهـدات    اش تقلنامه جدید امضاء شد کـه نتیجـه  کردن توافقنامه قبلى موافقت
حداقلى قبلى اسرائیل از نظر آزادسازى مقدار سرزمین کرانه غربى و غزه و اسـراء و دامنـه   

ها و گستره حکومتى آنها، بوده است. در عـوض بـه دسـتگیرى وسـیع     اختیارات فلسطینى
، موسـاد، دسـتگاه   C.I.Aجهادگران فلسطینى در قالب مبارزه با تروریسـت بـا همکـارى    

٦٢ردن، مصر و حکومت خودگردان فلسطین منتهى گردید.اطالعاتى ا
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سرانجام، براى تکمیل حلقه جدید محاصره فلسطینیان با ادبیات دیپلماسى در تابستان 
در آمریکـا بـا حضـور مسـئوالن آمریکـایى، اسـرائیلى و       2م، اجالس کمپ دیویـد  2000

موضـوعات از اولـین   فلسطینى تشکیل گردید. البته نه با موضوع جدید و نه با حفظ تمـام 
م با حضور فلسطینیان، این نشست صـورت گرفـت، امـا بـا ایـن      1991توافقات در مادرید 

المقـدس و قـدس، بـراى همیشـه تحـت      . بیت1وزیر اسرائیل: گیرى باراك نخستموضع
. حکومـت  3بـاز نخـواهیم گشـت؛    1967. بـه مرزهـاى   2حاکمیت اسرائیل خواهد بـود؛  

نشـین در  هاى یهـودى . و شهرك4رتش مستقل نخواهد داشت؛ خودگردان، اجازه داشتن ا
. و حتى آوارگان فلسـطینى  5کرانه باخترى و نوار غزه تحت حاکمیت اسرائیل خواهد بود؛ 

. هیچ گاه بـا حکومـت مسـتقل فلسـطین     6حق بازگشت ندارند؛ 1948-1967از فاصله 
٦٣موافق نیستم.

باراك در مورد نوع «) در واقع: نهدام سیاسىاکتاب به تعبیر باروخ کیمرلینگ (نویسنده
اى نداشـت و احتمـاالً در مـورد    ها باشد، هـیچ ایـده  توافقى که نهایتاً مورد قبول فلسطینى

اى نداشت؛ جز این که این توافق باید حداکثر واگذارى توافق مورد انتظار خود نیز هیچ ایده
را بـراى اسـرائیل دربـر داشـته     سیاسى و سـرزمینى ها و حداقل هزینهاز سوى فلسطینى

٦٤».باشد

آرایى جهانى دو تمدن اسالمى و غربى در دهه آخر قرن بیست (بـا  در پایان این صف
اش پروراندن اسرائیل و تضعیف حداکثر حقوق مدیریت آمریکا در جانب تمدن غرب) نتیجه

طین بـود  و منافع مردم فلسطین، بلکه آخرین تالش صهیونیستی براي نابودي هویت فلس
1947که سیر و شیب نزولى آشکار و خطرناکى را سپرى کرده بود. زیرا در قطعنامه سـال  

%5/56بـه  65»کیلومتر مربع009/27«معروف به قطعنامه تقسیم فلسطین از میان حدود 
کیلومتر مربع) براى اعراب 11613(حدود %43کیلومتر مربع) براى یهود و 15260(حدود 

المقدس، بـا مـدیریت   کیلومتر مربع) شامل بیت135(حدود %5/0ن و و مسلمانان فلسطی
بعد از پیروزى غرب در جنگ جهانى دوم، به تصویب سـازمان  ،المللى و منطقهمجامع بین
شـد،  کیلومتر مربـع مـى  11613یعنی سهم مردم فلسطین مشتمل بر حدود ٦٦ملل رسید،

به مدیریت آمریکا اتفـاق افتـاد، آن   م که آن هم 1967بعد از جنگ 244ولى در قطعنامه
به قریـب  %43ى تقسیم، دوباره تنصیف شد و به جاى آن سهم کمتر از نصف در قطعنامه

کیلومتر مربع) تقلیل یافت که شامل تمام کرانـه بـاخترى و نـوار    5942(یعنی حدود 22%
ر شد. لکن عملیاتى شدن همین تربیع کـل یـا کمتـر از یـک چهـارم فلسـطین د      غزه مى
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تـرین آن  ، در کنفرانس مادرید، به اخذ امتیـازات فـراوان از سـاف کـه مهـم     244قطعنامه 
بخشى به اسرائیل توسط گروه ساف بود، مشروط گردید. اما بـراي تحقـق ایـن    مشروعیت

مقدار هم بعد از اخذ امتیازات فراوان، به علت عدم عملى شدن کنفرانس مادریـد، قـرارداد   
قواعد دیگرى براى عملیاتى کردن قراردادهاى قبلى نوشته شـود.  جدید ترتیب داده شد تا

این بار در اسلو، دوباره قرارداد قبلى تقلیل یافت آن یک چهارم کل که همه کرانه و غزه را 
کیلومتر مربع) کرانه و غـزه گردیـد. ولـى بـاز     5340(حدود %90شد، تبدیل به شامل مى

(حدود %40قرارداد جدید به نام مریلند آن هم به همان قرارداد عملى نگردید و دوباره در
الشـیخ  در شـرم %18کیلومتر مربع) کاهش یافت، لکن همین اجرا نشده به 2380کمتر از 

کیلومتر مربع) در کمـپ  800(حدود %5/13دوم تقلیل یافت و آخر این دهه همان هم به 
تقسیم فلسطین، به قطعنامهکیلومتر مربع در 11613دیوید دوم به تصویب رسید. یعنى از 

و نسـبت بـه کـل فلسـطین کـه از آنِ مـردم       %7کیلومتر مربع برابـر  800کمتر از حدود 
کل فلسطین منتهى گردید. البته نه تحت عنوان دولت مستقل، %3فلسطین بود به کمتراز 

ط بلکه با عنوان دولت خود مختار با مدیریت امنیتى اسرائیل تصویب گردید؛ آن هم به شر
ان ساف، ایـن کمتـرین حـق    ددستگیرى همه مبارزان و صاحبان حق توسط دولت خودگر

مورد تصویر، به گروه اندکى از سازشکاران فلسطینى که نمـاد آن گـروه سـاف باشـد، بـه      
٦٧صورت معلق تحویل گردید.

]2007ها . آناپولیس [آخرین تالش9
انتهاى قـرن بیسـتم، بـه واسـطه     بعد از گرفتن امتیازهاى مکرر از پایان قرن نوزده تا

آفرینـان مسـیحیت   المللى و عامالن بریتانیایى و آمریکایى و دیگـر نقـش  صهیونیسم بین
م بـا تأسـیس اولـین آبـادى     1878ها بـود؛ یعنـى از سـال    الملل، نوبت تثبیت حداقلبین

ه نگاه مهاجمین به حدود و مرز دولت غاصب، نگا1983صهیونیستى در فلسطین تا آوریل 
هاى اسالمى منطقه بود. ولى از اولین انفجـار  ناپذیرى به سوى سرزمینحد الیقف و پایان

، ادبیات سیاسـى عـوض شـد و    1983کارساز در سفارت آمریکا در بیروت لبنان در آوریل 
نشـینى بـود؛ اگـر چـه     نسبت به مرزهاى خارج فلسـطین، بـه ویـژه لبنـان ادبیـات عقـب      

٦٨اتفاق افتاد.0200نشینى واقعى در سال عقب

ها، ادبیات گرفتن حداکثر امتیاز و تثبیت مرزها بود. از این اما ادبیات در برابر فلسطینى
م، سـال  2002تـا سـال   -قرارداد کمپ دیوید سادات -م 1978رو در هر نشستى از سال 
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هایى به فلسطینیان داده، سپس توسـط اسـرائیل نقـض    نقشه راه، ابتدا وعدهتدوین برنامه
گرفت، بعد از آن، نشستى جدید براى الزام اسرائیل بـر عمـل بـه قراردادهـاي     ورت مىص

گذشته، لکن کمتر از آنچه در نشست و قرارداد قبلى متعهد شده بـود را در قـرارداد جدیـد    
دادند و این جریـان بـه صـورت تصـاعدى بـه نفـع اسـرائیل و تنـازلى علیـه          پیشنهاد می

کند؛ گرچه نگاه و روند در خصوص قدس بیشتر صدق مىو این٦٩فلسطینیان ادامه یافت.
٧٠گیر شد.هاى مثبت را پىسازمان ملل در ظاهر، تالش

اما در نقشه راه به صورت خاص، جاى متهم و شاکى عوض شد، یعنى هر چند رونـد  
م آغاز شده بود، اما از نقشه راه، وارونگى ویژگى خاص یافـت کـه   1994وارونگى از سال 

پایان دادن به هرگونه مقاومت بدون هیچ قید و شرط با همکارى سـاف و «از: عبارت بود
، البته به این امید که از سال »هااسرائیل، بر ضد مردم مسلمان فلسطین و دیگر فلسطینى

گیرى نشود؛ موضوعى که به صورت رسـمى و  موضوع تشکیل دولت فلسطینى پی2003
یعنى نفى مطالبه حق و مقاومت، بدون قید ٧١دند.ها قبل وعده رسمى داده بوعلنى از سال

ها تأخیر، مشروط به شرایطی شد کـه  و شرط صورت گیرد، لکن تشکیل دولت بعد از سال
ترین آن نفى مقاومت است. شرطى که با کـوچکترین اتفـاق تحقـق آن غیـر ممکـن      کم
تـى از سـوى   ایجاد محـدودیت اقتصـادى و امنی  -شود؛ زیرا با توجه به تجربه تاریخى مى

هـر روز  -اسرائیل در کنار غصب تاریخى، مردم منطقه فلسطین را به سـتوه آورده اسـت   
دیـدگان  احتمال یک حرکت مقاومت مردمى هر چند کوچک از سوى محـرومین و آسـیب  

منطقه وجود دارد و این، یعنى محقق نشدن شرط و تأخیر تحقق دولـت ملـى فلسـطین و    
اش انهدام تدریجى هویـت ملـى فلسـطین    ین که نتیجهیابى هویت ملى فلسطعدم سامان

که اولین و آخرین آرزوى غاصبان بوده است.باشدمى
باید حـق موجودیـت اسـرائیل بـه رسـمیت شـناخته       «ویژگى دیگر، اشتراط به شرط 

آن بـر  %30شـود گفـت: الأقـل بـیش از     دولتی که اصل آن غصبى است، یا مى٧٢»شود
المللـى آن  المللى که شوراى امنیت بینبى است. تعهدات بینالملى غصمبناى تعهدات بین

باشد. البتـه در مقابـل   بریتانیا و آمریکا مىگانه به ویژه زیر سلطهزیر سلطه کشورهاى پنج
نباید هیچ اقدامى را براى از بـین  «این شروط، در ظاهر اسرائیل نیز موظف شده است که 

٧٣».بردن اعتماد... انجام دهد

زا، کمتـرین کـارى کـه رهبـران دولـت      هاى تاریخى تحریـک کنار این واقعیتاما در 
دهند، شرح بیان تفصیلى امتیازات گرفتـه در  غاصب در تحریک مردم فلسطین صورت مى
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این قراردادها بر ضد مردم فلسطین براى مردم اسرائیل است. مطـالبى کـه جهـت حفـظ     
٧٤دهند.ام مىآرامش مردم خود و برترى بر رقباى انتخاباتى انج

به تبع این تحریکات به طور طبیعى مردم فلسطین از خود مقاومت نشان خواهند داد، 
شـوند. در  گاه این مردم به نص قرارداد و نقشه راه خشونت طلب، ضد صلح معرفى مىآن

سـاف بـه عنـوان گـروه     حالى که نیاز اساسى اسرائیل به صرف امضاء قرارداد بـه واسـطه  
نده فلسطینیان، حاصل خواهد شد و آن نیـاز، همـان نیـاز بـه مشـروعیت      فلسطینى و نمای

شود. نکته دیگر وارونگى، المللى است که با امضاي فلسطینیان حاصل مىاى و بینمنطقه
شود به کمک غاصـب حقـوق تـاریخى    این که در این قرارداد، نماینده فلسطین متعهد مى

حامیان تاریخى دولت غاصب کـه همـان   مردم فلسطین، یعنى دولت صهیونیستى در کنار
باشد، بر ضد مردم مظلوم فلسطین اقدام بـه برخـورد و دسـتگیرى اعضـاي     ٧٥گروه چهار

هاى مقاومت فلسطینى را محقق سازد. یعنى نه تنهـا جـاى شـاکى و متشـاکى و یـا      گروه
شاکى و متهم عوض شده است، بلکه متهم و مجـرم بـه جـاى قاضـى و مجـرى قـانون       

هاى آتـى و  ، اما سهم مردم مظلوم فلسطین، چیزى جز وعده، آن هم در سالنشسته است
به شرایطى که ذکر شد، نخواهد گردید. یعنى کامالً زمینه نـزاع و مخالفـت بـراي عملـى     
شدن حقوق مردم فلسطین به دست اسرائیل باقى مانده است و در عمل، هـویتی بـه نـام    

٧٦فلسطین در منطقه و جهان حذف شد.

گرى دولت جدید آمریکا جهت جلب گرایى، اما با شعار جدید منجىدید تقلیلحرکت ج
فلسطینیان بعد از مرگ عرفات، آغـاز گردیـد و قـرار شـد در قالـب یـک       اعتماد اعراب و
Mideastبه نمایش گذاشته شود. این همایش با نام » همایش آناپولیس«همایش به نام 

Peace Conference در آکادمى نیـروى دریـایى آمریکـا در    2007نوامبر سال 27، در
شهر آناپولیس، ایالت مریلند آمریکا و با حضـور رهبـران منـاطق خـودگردان فلسـطینى و      
اسرائیل و نمایندگان کشورهاى عربى (نظیر اردن، مصر، عربستان سعودى، لبنان و قطر) و 

ده آمریکـا، روسـیه،   با میزبانى آمریکا برگزار شد، گروه چهار جانبه که شامل ایـاالت متحـ  
کنندگان در کنفرانس صلح خاورمیانه بودنـد و  سازمان ملل و اتحادیه اروپا از جمله شرکت

حتى برخى از کشورهاى دیگر آسیایى نیز حضور داشتند. در ایـن میـان، محمـود عبـاس     
(رهبر فتح) مدعى شد که یک دستور کار روشن، الزمه موفقیت کنفرانس صلح خواهد بود. 

که به طور هفتگى با یکدیگر دیدار و مذاکره 2007رو ایشان با اُلمرت از ماه ژوئن از این 
نامه را فراهم ساختند. اما این دسـتور، همـان   هاى کلى این توافقاند، زمینهمستقیم داشته
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المقدس، پناهندگان فلسطینى تکرار مورد توافقات قبلى بود که عبارت است از تقسیم بیت
٧٧نشین، آب و مسائل امنیتى.هاى یهودىا، مرزها، شهركو حق بازگشت آنه

حاصل، مشروعیت بخشـى بـه اسـرائیل و خسـته     هاى بىها نشستیعنى پس از سال
ترین کنفرانس درباره فلسطین، در جامع-هاى غربىبه تعبیر رسانه-کننده مردم فلسطین 

حل «ود. آمریکا با طرح همان منطق گذشته تکرار شد که عمده سود آن براى آمریکا نیز ب
سـاخت و  فراهم مى» مسئله اعراب و اسرائیل؛ یک پیروزى بزرگ براى دولت جورج بوش

گیرى صلح خاورمیانه و طرح خاورمیانه بزرگ و تثبیت دراز مدت منافع آمریکـا  نهایت، پى
در منطقه بود. به ویژه بعد از ناکامى آمریکا در عراق و افغانسـتان، ایـن حرکـت، پیـروزى    

شد و در صورت عدم تغییر موضـع اسـرائیل، حـداقل دولـت بـوش و      مهمى محسوب مى
اگرچه عـدم همکـارى   78کرد.شخص بوش به عنوان منجى صادق در نزد اعراب جلوه مى

هـاى  کرد که در عـراق، افغانسـتان در سـال   گاه آمریکا را وادار به کارى نمىاسرائیل، هیچ
هاى قبل، انجام داده است که ا، پاناما و نیکاراگوئه در سالاخیر و در ویتنام، گواتماال، گراناد

اجراى قوانین و قواعد عبارت بود از حمله یکجانبه و تجاوز علنى به این کشورها، به بهانه
زیـرا  ٧٩کـرد. المللى، و پس از حمله و اسقاط دولت حاکم، دولت جدیدى را نصب مـى بین

قه به نام اسرائیل محقق بـود؛ از ایـن رو   طمندولت مطلوب، بلکه کشور مطلوب آمریکا در 
المللى، بلکه اسرائیل با وضعیت فقط قصد تطهیر خود داشتند؛ نه تحقق قواعد و قوانین بین

٨٠باشد.فعلى، بهانه بهترى براى حضور و دخالت آمریکا در منطقه مى

در پایان، ادعاى احصـاي همـه رخـدادهاى سیاسـى، اجتمـاعى و فرهنگـى مـؤثر بـر         
ترین آنها هر چند مختصـر  سوز را داریم، اما تالش داریم به مهمهاي تحمیلی هویتصلح

هـا و حـوادث و   بپردازیم؛ گرچه شاید برخی از قلم افتاده باشد. با این تذکّر به برخی پدیده
هاي تحمیلی هویت سوز فلسطین اشاره خواهیم کرد:آمدهاي مرتبط به صلحپی

دید و فرصت راجع به توافق جمیل مسیحى و اسرائیل در پى مطالبى که در موضوع ته
در تقسیم لبنان متذکر شدیم، مناسب است یادآور شویم که ارکان اصلى جنگ صلیبى که 

باشند به بهانه حل نزاع اسرائیل و لبنان در سال انگلیس، فرانسه و آمریکا در قرن اخیر مى
جاسوس وارد خاك لبنـان نمودنـد   تر، نیروهاى نظامى، کارشناس و به عبارت دقیق1982

و حتـى در  ٨١توانستند عامل بازدارنده علیه مبارزین دو جبهه لبنان و فلسطین شوندکه مى
امـا در  ٨٢همان مدت کوتاه اولیه، در چند عملیات جنگى به نفع فاالنژها وارد عمل شـدند، 

یژه شـیعیان  طلبانه نیروى مقاومت به وبا عملیات شهادت1984و 1983هاى فاصله سال
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هـا خـاك لبنـان را    لبنان صدها نفر از سربازان غربى به قتل رسیدند و موجب شد تا غربى
پـذیرى  آمـد آن شکسـت  ترك کنند و حضور خود را کمتر نمایند. از ایـن رو از جملـه پـی   
که خود تأثیرگـذار بـر   ٨٣اسرائیل و ترك قابل توجهى از نیروهاى غربى از خاك لبنان بود

ئیل از صلح، لکن با هذف حذف هویت فلسطین، بوده است.استقبال اسرا
ها و براى حفظ آمادگى نیروهـاى خـود بـه تـرور     اما اسرائیل براى جبران این شکست

لکـن همـه ایـن    ٨٤کنـد. دولتی و آشکار رهبران ساف در تونس با حمله هوایی، اقدام مى
ه (لبنـان و فلسـطین) بـا    حوادث در لبنان و اقدام اسرائیل علیه دو کشور خط مقـدم مبـارز  

شود؛ هر چند برخی رهبـران را بـه سـازش    اسرائیل، عامل تحرك عمومى فلسطینیان مى
دهد.سوق می

آمدهاي صلح تحمیلى کمپ دیوید، موضوع اعطاى خودمختارى فلسطینیان یکی از پی
هاى کرانه غربى رود اردن، شهر قدس شرقى و نـوار غـزّه بـوده    در منطقه1993در سال 

ت. هر چند اعطاي خود مختاري نسبت به حقوق واقعى فلسطینیان نـاچیز بـوده اسـت،    اس
هاى اجتماعى شود که در الیهنشینى تاریخى دیگر براي اسرائیل حساب مىلکن یک عقب

مردم فلسطین، امید به آینده و زمینه حصول یک فرصت را فـراهم سـاخت و آنـان را بـه     
٨٥راند.سوي خالف جهت صلح پیش 

ده دیگر تأثیرگذار، تغییر یافتن تمایـل کشـورهاى عربـى منطقـه، از یـک جریـان       پدی
فلسطینى به جریان دیگر است که خود در آینده، بهترین فرصت تـاریخى را بـراى حفـظ    
هویت فلسطینى فراهم ساخت و عامل این رخداد سیاسی، اشتباه تاکتیکى عرفـات اسـت؛   

هور وقت عراق با حمله به کویت و با منوط کرد که صدام، رئیس جمزیرا عرفات تصور می
کردن رهاسازى کویت به آزادى فلسطین و با پرتاب چند موشک به اسرائیل قصد حمایت 

از این رو عرفات و ساف، خـود را  ٨٦از فلسطین را دارد، و از حامیان واقعى فلسطین است،
خـاب، عامـل   در جنگ عراق و کویت، در طرف عراق و جانـب صـدام قـرار داد و ایـن انت    

ساف به سوى گروه جدیدالتأسیس فلسطینى به نام حماس رویگردانى کشورهاى عربى از
گردید و این مشروعیت بخشى عربى، خود یک فرصتى براى یک نسل جوان تازه نفس با 

٨٧مقاومت و احیاء هویت را فراهم ساخت.ایده

ب اهللا و شـیعیان  شکست پیاپى اسرائیل از لبنان بخصوص از گروه حز2000در سال 
سال اشغالگرى، جنوب لبنان را رها کنـد و بـه جـز    22لبنان موجب شد تا اسرائیل بعد از 

هاى لبنان آزاد گردد و این مقاومت با رویکـرد  قسمت اندکى از منطقه شبعا، همه سرزمین
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هاي سکوالر در دینى، بهترین عامل تقویت جریان دینى فلسطینی و تضعیف سایر جریان
٨٨ن گردید.فلسطی

جنگ سى و سه روزه اسرائیل با لبنان یـا بـه عبـارتى بـا حـزب اهللا لبنـان بـه بهانـه         
آزادسازى دو اسیر آغاز گردید، اما نه تنها به همه اهداف از پیش تعیین شده نظامى دست 

ترین هدف که نابودى جریان جدید مبارزاتى در چند دهه اخیر لبنـان  نیافتند، بلکه به مهم
دست نیافتند وحتی عامل تقویت آن جریان که همان حزب اهللا لبنان و رهبـرى  باشد، هم

تـرین تـأثیر مثبـت را بـر مبـارزان      آن باشد، هم شدند و این پیروزى جریان دینـى، مهـم  
هاى غیر اسـالمى و تثبیـت هـر چـه     هاى جریانفلسطین و تغییر نگرش برخی از بازمانده
هاي استواري همراه داشت؛ کسانی که هر روز گامبیشتر جریان اسالمى در فلسطین را به 

٨٩داشتند.براي احیاي هویت فلسطین مسلمان برمی

هاي تحمیلی بر جریان آزادسـازي فلسـطین در   آخرین حادثه ناکارآمدساز سلسله صلح
تاریخ حاضر، حمله بیست و دو روزه و حمله غیرانسانی اسرائیل به غزّه است که درخشش 

توان حمله نظامی اسرائیل از واسالمی مردم فلسطین را در پی داشتجوانه سبز مقاومت 
تر از جنوب لبنـان  ها برابر کوچکسی و سه روز به لبنان به بیست و دو روز در غزّه که ده

است، تقلیل یافت و همراهی همه جانبـه غـرب بـه ویـژه آمریکـا، فرانسـه و انگلـیس از        
بخشی چنـد دهـه   هاي مشروعیتد و تمام تالشاسرائیل، توفیقی را براي آنان حاصل نکر

المللی کشیده شد. و حتی در کشورهاي طرفدار دولـت اسـرائیل، تظـاهرات    به نابودي بین
مردمی علیه اقدامات وحشیانه و حتی موجودیت دولت اسرائیل به راه افتاد.

گیرينتیجه
رویکرد ایـدئولوژیکی  بیشتر داراي نزاع شرق و غرب به ویژه اروپا بعد از حضور اسالم، 

و بیداري جهانی و ضمیمه 19هر دو گروه مضاعف گردید. لکن تغییر ادبیات اروپا در قرن 
شدن یک نفرت و یک فرصت براي اروپـا، ادبیـات ایـن نـزاع را تغییـر داده بـود. نفـرت        
مسیحیت اروپا و غرب نسبت به یهود و طرح ایده صهیونیسم یهودي مبنی بر عالقـه بـه   

لت در سرزمین فلسطین توسط برخی یهودیان زرساالر به عنوان فرصت بـراي  تشکیل دو
هاي صلیبی لکن با ادبیات نـوین. چـه از طریـق    اروپا، بهانه جدیدي شد براي احیاء جنگ

هاي نظامی، اقتصادي و همکاري با صدور بیانیه به نفع یهود مهاجر و چه با اعطاي کمک
تـرین ادبیـات   د سامان یافت، تا این که در عریانحتی فرهنگی و سیاسی، این ادبیات جدی
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هاي چند پهلو در حمایت از دولت جعلی در قالب طرح تقسیم فلسطین و سپس با قطعنامه
امان دیپلماسی نوین مبنی بر ایجاد یهود در فلسطین، ادامه یافت و نهایت در یک نبرد بی

داد رقرارداد صلح پشـت قـرا  خانه و همسایه، با تحمیل الفت و آشتی بین غاصب و صاحب
صلح، تنظیم گردید و در هر قرارداد صلح تحمیلـی، غاصـب مسـتحق امتیـازات جدیـد و      

کـرد تـا ایـن کـه در     ها را ترك مـی خانه با دست خالی بلکه بدهکارتر، این نشستصاحب
المللـی توسـط   ها، غاصب مهاجم به عنوان حکومت مشـروع بـومی و بـین   آخرین نشست

دعی نمایندگی فلسطین به رسمیت شناخته شد، و متقاضیان حقوق قطعی اي محدود معده
به عنوان مجرمان تروریست معرفی گردیدند و آن مدعیان نمایندگی، مسئول بازداشـت و  
برخورد با صاحبان حقوق شدند و قبـول کردنـد در ازاي آن در قالـب یـک اسـتان بـراي       

اي و محلی نقش ایفا کنند. لکن طقهحکومت اسرائیل، لکن با عنوان حکومت خودمختار من
امان مهاجمین، مردم مسلمان در طی بیش از یک قـرن مبـارزه در   در برابر این تالش بی
هـا در غـزّه ریختنـد و از    میالدي آب سردي بر ایـن تـالش  2008واپسین روزهاي سال 

دنـد  ترین نقطه جغرافیایی همه منطقه و جهان را به خود متوجه کردند و نشـان دا کوچک
شـود بـا   اگر ملّتی زنده باشد، هرگز غاصبان توفیق به دست نخواهند آورد. و هیچ گاه نمی

ت واقعـی و مسـلّم    » رژیم نژادپرست غاصب«هویت جعلی،  مـردم  «را تثبیت کرد و هویـ
را از بین برد.» مسلمان فلسطین
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هانوشتپی

) ج 1386(تهران: تجسم اخالق، چاپ اول، بهار فرهنگ جامع فلسطین. مجید صفا تاج،1
شادان، تهران، اهللا ترجمه: دکتر ولیهاي صلیبی،تاریخ جنگ؛ رنه، گروسه، 334–345، ص 2

دو د. محمد علی، راد و...، -و -؛ کیانفر، پایزي، 10–39، ص 1377نشر فروزان، چاپ اول، 
.82–239، ص 1368تهران، انتشارات آزادي، چاپ اول، قرن وحشت،

ترجمه: ارسطو آذري (تهـران: امیـر   هاي جنگ اعراب و اسرائیل،ریشه. اون دیل ریچی، 2
الحملـۀ الصـلیبیون الجـدد  ؛ یوسف العاصـی الطویـل،   30–34)، ص 1376کبیر، چاپ اول، 

.29–42م، ص 1997مدبولی، مکتبۀمصر، –قاهره الثامنه؛
) 1366ترجمه: حسین ابوترابیـان (تهـران: اطالعـات،    بذرهاي توطئه،. دورین، اینگرامز، 3
.2–16ص 

».تقسیم ظالمانه«42: آیه سوره نجم. 4
، ترجمـه دکتـر عبـاس آگـاهی (مشـهد      1947فلسـطین  مینیک و یـدال،  . آلن گرش و دو5

؛ نقشه تفصیلی فلسطین، این نقشه 9–34، چاپ اول) ص 1368مقدس: آستان قدس رضوي، 
هاي جغرافیایی طبیعی، سیاسـی  یه و رنگی، دربردارنده انواع نقشهوبا صفحه کالسه بزرگ دو ر

ز اسالم در فلسطین و بعـد از اسـالم تـا دوران    ها قبل او جمعیتی و برخی حوادث مهم از قرن
هاي تأثیر گذار توسط مرکز مطالعات فلسطین با همکاري جمعـی از  معاصر و معرفی شخصیت

تفصـیلی فلسـطین شـهرت    پژوه تهیه و به زیور طبع درآمد و با عنـوان نقشـه  محققین فلسطینی
فروردین جنوبی، کوچه 12خیابان دارد. آدرس، مرکز مطالعات فلسطین، تهران، خیابان پاستور، 

.02166402681نمابر: –02166481547–8، تلفن: 24پوریاي ولی ، پالك 
ترجمـه کمـال قارصـی (تهـران: انتشـارات فرّخـی)       فاجعـه فلسـطین،  . سامی الجندي، 6

.114–135ص
ها).هاي وقوع جنگ. نقشه تفصیلی فلسطین (به ترتیب سال7
.196–214ص پیشین، . سامی الجندي، 8
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ترجمه: محمد جواهر کـالم (تهـران: امیرکبیـر،    تاریخ نوین فلسطین، . عبدالوهاب کیالی،9
.17–53؛ و حسین ابوترابیان، همان، ص 96–102) ص 1366چاپ اول، 

. محور و موضوع مقاله است که در طی مباحث مستندات آن خواهد آمد.10
دیوید خواهد آمد، در خصوص نقـش آمریکـا   . عالوه بر منابعی که در اثناء بحث کمپ11

نشـینی و امتیـازدهی و   سازي براي توفیق اسرائیل و واداشتن انور سـادات بـه عقـب   در فرصت
اعراب به ویژه فلسطین از اثر زیر بهره فراوان بردیم و تقریبـاً روح قلـم در ایـن    تضعیف جبهه

آمریکا و اعراب،شود: نظام شرّابی، بحث با عنوان پلی لرزان از همین اثري است که معرفی می
ترجمه: عباس عرب، تهران، سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسـالمی، چـاپ   

.979–1298، ص 2، ج 1375اول، 
ترجمه مهرداد کیائی (تهران: انتشارات کمپ دیوید پس از دو دهه،. عبدالمجید وحید، 12

.11-13) ص 1379اطالعات، چاپ اول، 
.13-23ص همان،.13
.14-21ص همان،. 14
.11-26ص همان،. 15
فریده مبینی کشه (تهران: اطالعات، چاپ اول، راه مصر به سوى قدس،پطرس غالى، . 16
.16)، ص 1381

.24-25ص همان،.17
.211ص همان،. 18
.220-222ص همان، . 19
.222-223ص همان،. 20
.223-224ص همان، . 21
.226-236ص ،همان. 22
.9-238ص همان،. 23
ترجمـه: محمـد   هـاي کمـپ دیویـد،   صلح موعود در توافقنامهمحمد ابراهیم کامل، . 24

.9) ص 1368درخشنده (تهران: انتشارات امیرکبیر، چاپ اول، 
.35ص همان،. 25
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کل کتاب.همان،. 26
.57و 60و 106و 107ص همان،. 27
.23و 128و 129و 148–159ص همان،. 28
.223-224ص همان،. 29
.253و 263–265و 281–283ص همان،. 30
ترجمه: حسین ابوترابیـان (تهـران:   خطا و خیانت در لبنان،. رجوع شود به: جورج بال، 31
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