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چکیده

منازعه اعراب و یهودیان در خارمیانهه عمهری بهیز از تهاریخ ایاهاد اسهراییل دارد .امهروز
علیرغم گذشت بیز از  6دهه از زمان اشغال همچنان صلح خاورمیانه بهه سهراناان نرسهیده و
برای آن نیز افق روشنی را پیزبینی نمیکنند .در بررسی علل ناکهامیپرونهده صهلح خاورمیانهه
دالیل مختلفی را بر میشمرند از جمله عدن باور رهبران اسراییلی بهه فرجهان صهلح اسهت .زیهرا
توجه به ارزش و ایدئولوژی در میان رهبران برخاسته از احزاب اسراییلی جایگاه ویژهای داشهته و
از این رو مادامیکه احزاب ارزش محور باشند صلحی که تضمین کننده منافع طرف مقابل باشهد
به دست نخواهد آمد.
1
بر مبنای اصول مکتب سازهانگاری میان اعراب و اسراییل هویتها و انتظارات نسهبتا اابهت
شکل گرفته که طرفین را وا میدارد یکدیگر را دشمن درجه یک هم به حساب آورند .همچنهین
این پارادیم خاطرنشان میکند که عامل تعیین کننده در رفتهار احهزاب سیاسهی در لبهال اعهراب
فاکتورهای مادی نبوده بلکه هناارهایی است که تأایر مستقیم بر هویت و منافع یهودیان دارد.
واژگان کلیدی :صلح خاورمیانه اسراییل احزاب سیاسهی اسهراییل خاورمیانهه یهودیهان
اسراییل فلسطین
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مقدمه:
خاورمیانه را به جهت اهمیت استراتژیک آن لوالی سه لاره نامیدهاند .اما از این لوال چندین
دهه است که صداهای ناهناار به گوش میرسد .اشغال فلسطین و اعالن دولت یهودی در سال
 1948آتشی را در این منطقه روشن کرد که شعلههای آن همچنان زبانه میکشهد .البتهه بهرای
خاموش کردن تمامیاین جنگها و منازعات منطقهای طرحهای صلح بسیاری به جریهان افتهاد
اما علیرغم دستاوردهایی که به همهراه داشهت لهیکن امهروز همچنهان فرآینهد مهذاکرات صهلح
خاورمیانه در صدر الینحلترین مسائل سیاسی جهان لرار گرفته است.
اما در این میان نکته مهمیکه به نظر میرسد کمتر به آن توجه شده نفوذ احزاب اسهراییلی
در شکست و موفقیتهای فرآیند مذاکرات است .احزابی کهه دیانهت یههود را در سیاسهت یههود
آمیخته و دین مدنی را به منصه ظهور رسانیدهاند .در فرهنگ سیاسی اسراییل دین مهدنی را بهه
ماموعهای از آداب و رسون اسطورهها و ماموعه لوانینی کهه بهه نظهم اجتمهاعی مشهروعیت
میبخشد و اعضای جامعه را برای نیل به اهداف و مقاصد خود تحریک و بسیج مینماید گویند
که مقدسترین و مهمترین عنصر در فرهنگ سیاسی اسراییل است.
اما در میان نظریات موجود از مکاتب سیاسی مختلف سازهانگاری یا برسازی رویکردی است
که برای تحلیل احزاب سیاسی با فرضیه مذکور مناسبتر به نظر میرسد.
یکی از مباحث عمده در روابط بینالملل درک چگونگی و چرایی رفتار بهازیگران سیاسهی در
عرصه داخلی و بینالمللی میباشد .مهمترین بازیگران سیاسی داخلی در اسراییل احزاب هسهتند
که اغلب یکی از آنان با ائتالف با سایر احزاب که عموما احزاب مذهبی هسهتند تشهکیل دولهت
میدهند .نگرش و باور سیاسی هویتی و ایدئولوژیک و توجه بهه هناارهها و البتهه مقدسهات در
میان احزاب از جمله گزینههای اساسی در فهم چرایی همکاری و منازعه میان آنان میباشد که
با انگارههای برسازی لابل تحلیل میباشد.
در ماموع با بکارگیری سازه انگاری میتوان چگهونگی تاایرگهذاری سهاختارهای فکهری و
عقیدتی غیرمادی مانند ایدئولوژی و جهان بینی بر سیاست خارجی اسراییل از جمله فرآیند صلح
خاورمیانه را تعیین و تبیین کرد و فراتر از این تعریف و اولویت بندی منهافع ملهی را بهر اسهاس
هویت و نقز ملی آن تازیه و تحلیل کرد.
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سازهانگاری (کانتراتویسم /سازنده گرایی /برسازی)
سازهانگاری رویکردی است که پیز از طرح در روابط بینالملل در جامعهشناسی مطرح بوده
است .در تئوری سازهانگاری که در اواخر دهه  80میالدی رونق گرفهت هویهتهها هناارهها و
فرهنگ نقز مهمی در سیاستهای جهانی ایفا میکننهد .هویهتهها و منهافع احهزاب و سه
دولتها توسط هناارها تعامالت و فرهنگها ایااد میشود و ایهن فرآینهد اسهت کهه موضهوع
تعامل احزاب و جریانهای سیاسی را در داخل و خارج را تعیین مینماید.
سهازهانگهاری یها سهازنده گرایهی را در مقابهل خردگرایهی (راسیونالیسهم) بههکهار بهردهانههد
خردگراییای که پارادایمهای والعگرایی و لیبرالیسم دربردارنده آن هستند .همانگونه که برخهی
اندیشهورزان روابط بینالملل بیان نمودند برخی بر این باورند که محور عمده منهاظره در رشهته
روابط بینالملل در سالهای آینده احتماال میان خردگرایی و سازهانگاری میداند در این صورت
این مناظره امری سابقهدار است زیرا لبال نیز در رشته روابط بینالملل با منهاظره روششهناختی
میان رفتارگرایان و سنتگرایان تاریخی (با عنوان مناظره دون) مواجه بودهایم و اخیرا نیز مناظره
میان پوزیتویستها و پساپوزیتویستها (با عنوان مناظره سون) را شاهد بودهایهم .بهدین ترتیهب
مناظره خردگرایی -سازندهگرایی را میتوان مناظره چهارن در رشته روابط بینالملل نامید.
"فرون" و "ونت" از اندیشمندان این مکتب بر این باور هستند کهه سهه لرائهت از منهاظره
خردگرایی -سازهانگهاری وجهود دارد .لرائهت اول را لرائهت هسهتی شناسهانه ایهن منهاظره نهان
گذاشتهاند .بر اساس این لرائت خردگرایی و سازهانگهاری عبهارت از ماموعههای از مفروضهات
درباره اینکه ساخت زندگی اجتماعی از چیست و میان عناصر تشکیلدهنده زندگی اجتماعی چهه
نوع روابطی وجود دارد میباشد .بدین ترتیب خردگرایی دارای یک هستی شناسی فردگراسهت
اما سازنده گرایی دارای هستی شناسهی جمهعگهرا مهیباشهد .لرائهت دون منهاظره خردگرایهی-
سازهانگاری لرائت تاربی نان دارد .برای نمونه سؤاالتی در مورد اینکه آیا بازیگران در عرصهه
بینالمللی دنبالهرو منطق نتایج هستند یا منطق مناسب بودن و یا اینکه آیا ترجیحات در ارتبها
با یک اندرکنز فرضی امری بیرونی محسوب میشوند یا درونی نتیاه لرائت تاربه گرایانه از
این مناظره است .لرائت سون مناظره خردگرایی -سازهانگاری لرائت عملگرایانه یا تحلیلی نهان
گرفته است که بر اساس آن خردگرایی و سازهانگاری به مثابه ابزارهها یها لنزههای تحلیلهی کهه
توسط آنها سیاست بینالملل را تحلیل مینماییم دیده مهیشهوند .بهر اسهاس ایهن لرائهت دو
پرسز مهم مطرح میشود که اوال آیا ایدهها در سیاست جهانی دارای نقز هستند و اگر نقهز
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دارند این نقز چگونه ایفا میشود و اانیا رابطه میان بازیگران بهینالمللهی و سهاختارهایی کهه
درون آنها تنیده شدهاند چگونه است؟ ).(Karacasulu,2007 29-38
سازه انگاری نگرش خود به روابط بینالملل را با تعریف خود از انسان آغاز میکند .بر خالف
نظریههای خردگرا که انسان را موجودی التصادی میدانند و بر این اسهاس بهازیگران را ههدف
مدار و منفعت محهور معرفی میکنند که بر اساس محاسهبه سهود و زیهان مهادی بهه کهنز بها
دیگران میپردازد در نظریه سازهانگاری انسان موجودی است اجتمهاعی .سهازهانگهاری تصهویر
انسان محاسبه گر را رد کرده و معتقد است انسان اجتماعی است و اجتماع بر رفتارش اار مستقیم
دارد .انسان اجتماعی نه تنها بر اساس اهداف خودخواهانه خود رفتار نمیکند بلکهه رفتهار او بهر
اساس منطق تناسب در یک رابطه بینا ذهنی و ارزش محور شهکل مهیگیهرد .بهه عبهارتدیگهر
بازیگران از ارزشهای اجتماعی که در یک فرآیند در خود درونی کهردهانهد پیهروی مهیکننهد و
کنشی را اناان میدهند که از خود انتظار دارند و دیگران از آنها تولع دارند .البته ایهن ارزشهها
در یک رابطه بین بینا ذهنی برساخته میشوند و با عقاید و نظریات افراد متفاوت هستند .بنابراین
در سیاست خارجی کشور هناارهای داخلی و بینالمللی که بازیگر آنها را در خود درونی کهرده
است به عنوان یک متغیر مستقل در رفتار آنها تهأایر جهدی دارنهد .بهه ایهن ترتیهب در روابهط
بینالملل تفاوت رفتاری میان بازیگران را باید ناشی از هناارهای مختلف داخلی آنها بهدانیم و
رفتار همریخت کشورها را نه ناشی از معمای امنیت (نظریه والتز) بلکه باید ملحم از هناارهای
مشترک بینالمللی دانست که رفتار خاصی را به بازیگران تاویز مهیکننهد (پوراحمهدی 1385
.)36-35
اصول سه گانه هستی شناسی
نظریه سازهانگاری بهعنوان یک نظریه سیاست خارجی نیز از اهمیت بسیاری برخوردار است.
زیرا به دلیل اصول سهگانه هستی شناسی آن در تبیین رفتار خارجی کشهورها نیهز بسهیار مفیهد
است .دروالع گزارههای سهگانه که هسته اصلی تبیین محیط اجتماعی و مادی سیاست خهارجی
را شکل میدهند به توضیح چگونگی شکلدهی منهافع و همچنهین شهباهتهها و تفهاوتههای
سیاست خارجی کشورها (حزب حاکم) کمک میکنند.
این اصول عبارتاند از:
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 -1سازه انگاران معتقدند که نظان عقیدتی -ارزشی جوامع همان تأایراتی را در رفتار سیاسی
آنان دارد که ساختارهای مادی دارند زیرا که ازنظر آنها محیطی که در آن دولتهها بهه کهنز
میپردازند یک محیط اجتماعی و نیز یک محیط مادی است و این زمینه میتواند درک دولتهها
از منافع و نقششان را شکل داده و بر این اساس نوع رفتار خارجی دولتها نیز به وجود آید.
 -2دومین مفروضه سازهانگاری بهر سهاخت هویهت و نقهز آن در تکهوین منهافع و کهنز
دولتها تأکید دارد .بر این اساس هویتهای اجتماعی – که ریشه در دیدگاه دولتها نسبت خود
و دیگران و ساختار مادی و اجتماعی تکوین هویت آنان دارد -نقز مهمهی در سهاخت منهافع و
رفتار بازیگران دارد.
 -3سازه انگاران معتقدند کارگزاران و ساختارها به شکل متقابلی به یکدیگر لوان میبخشند.
در والع از نظر آنان ساختارهای هنااری و فکهری مهیتواننهد هویهتهها و منهافع کنشهگران را
مشرو کنند اما اگر رویههای لابهل شهناخت آن کنشهگران نبودنهد ایهن سهاختارها نیهز وجهود
نمیداشتند .به عبارت دیگر سازه انگاران بر فرآیند تعامل میان کارگزاران و ساختارها تأکید کرده
و خردگرایههی روششههناختی نووالههعگرایههی و نئولیبرالیسههتی را مههورد تردیههد لههرار م هیدهنههد.
)(Pouliot,2004 1-35
با توجه به اصول سهگانه فوق و با تأکید بر نظریه ونت سیاست خارجی یک کشور بر اساس
مفاهیم بین الذهانی و متأار از ساختارهای مادی و معنایی ساخته مهیشهود .ایهن برسهاختگی در
سیاست خارجی در فرایند ساخت هویت و نقشی که هر دولت برای خود تصهور مهیکنهد شهکل
میگیرد و بنابراین هویتها تصور هر دولت از نقز خود در روابط بهینالملهل و منهافع آنهان را
شکل میدهند و بر این اساس منافع رفتارها و الدامات سیاست خارجی به وجهود مهیآینهد .بهه
عبارت دیگر هویتهای اجتماعی برداشتهای هر دولت از خود و تعریف خود به عنوان دوسهت
یا دشمن دیگری نقز مهمی در ساخت نوع منافع دارند زیرا که خود بر اساس برداشهتی کهه از
وضعیتز دارد نشانهای برای دیگری میفرستد و دیگری این نشهانههها را بهر مبنهای برداشهت
خودش از وضعیت تفسیر میکند و بر اساس آن تفسیر عالمتی به خود میفرسهتد و خهود نیهز
پاسخ میدهد .در جریان این تعامل است که هویت و منافع دو طرف به عنوان دوست یا دشهمن
و نوع رفتار خارجی آنان شکل میگیرد .از سوی دیگر از نظر سازه انگارانی مانند ونت هویت در
ابعاد کامال پایداری مانند هویت حقولی و مادی یا در اشکال نسبتا پایدار و در عین حال دگرگون
شوندهای مانند هویت نوعی جمعی و نقشی شکل میگیرد .در این میان هویت نوعی به شکل
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واحد سیاسی (ام راتوری دولت -ملت لومی یا مدنی و مرحله دولهت -ملهت سهازی آن) هویهت
جمعی به ساخت تصور هر بازیگر از جایگاه و مولعیت خود نسبت به سایر بهازیگران و بهه ویهژه
بازیگران اصلی نظان بینالملل و هویت نقشی به رسالتی که هر دولت در ارتبا با ملهت خهود و
سایر ملتها و دولتها برای خود لائل است اشاره دارد.
این اشکال مختلف هویت در تعریف هر دولهت از منهافع ملهی و بهالتبع اسهتراتژی سیاسهت
خارجی آن تأایر مستقیمی دارد بنابراین علت اصلی تفاوت یا تشابه رفتار کشهورهای مختلهف در
حوزه سیاست خارجی نیز متأار از فهم آنان از هناارها و هویت ملی آنهان و میهزان تأایرگهذاری
این هناارها در سیاست خارجی یا تأایرپذیری آنان از هناارهای بینالمللی مشترک میان کلیهه
کشورها در نظان بینالملل است (.)Zehfous,2001 1-35
اگرچه رویکردهای مختلفی در میان سازه انگاران مانند سیستمیک سطح واحهد و کهل گهرا
وجود دارد اما به طورکلی در تبیین سازه انگارانه سیاست خارجی کشورهایی مانند اسهراییل باید
عالوه بر رویکرد ونتهی یا سیستماتیک که بیشتر بر تأایر ساختارهای غیرمادی فرهنگی لواعهد
و هناارهای نظان بینالملهل بهر دولهتهها تأکیهد دارد بهه دو رویکهرد سهطح واحهد و بههویهژه
سازهانگاری کلگرا توجه داشت به عبارت دیگر بهترین مهدل سهازهانگهاری در تبیهین سیاسهت
خارجی رژیمی مانند اسراییل در نظر گرفتن نقز متغیرهای داخلی سازنده هویت و منهافع لهون
عبری و همچنین متغیرهای سیستماتیک است .این مسئله به دلیل ویژگیهای خاص اسراییل و
تأایرگذاری زیاد منابع داخلی هویتساز سیاست خارجی این رژیم و استمرار آن در ادوار مختلهف
سیاست خارجی باید مورد توجه لرار گیرد (لوان .)343-340 1393
به اعتقاد ونت همکاری و منازعه دولتها در چارچوب شناخت مشترک (فرهنگ و انگارهها)
معنا پیدا میکند نه در چارچوب ساختارهای مادی .او بهر خهالف والهعگرایهان آنارشهی را دارای
منطق و فرهنگ واحد نمیداند بلکه معتقد است در آنارشی ممکن است سه نوع فرهنگ وجهود
داشته باشد )1 :فرهنگ هابزی  )2فرهنگ الکهی و  )3فرهنگ کانتی.
در فرهنگ هابزی منطق حاکم اصل « بکز یا کشته شهو» است و نقز غالهب دشهمنی
است .این نظان خودیاری والعی است .امنیت امری عمیقا رلابتآمیز و حاصل جمع صفر است و
معمای امنیت بهطور خاص شدید است اما نه به دلیل ماهیت سالحها بلکه به دلیل نیاتی که به
دیگران نسبت داده میشود.
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در فرهنگ الکهی اصل «زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند» حاکم است و نقهز
غالب در این فرهنگ رلابت است .در این فرهنگ رلبا برخالف دشمنان از یکدیگر انتظار دارند
به گونهای عمل کنند که حق حاکمیتشان به رسمیت شناخته شود .البته این بدان معنا نیست که
فرهنگ الکی نظان مبتنی بر حکومت کامل لانون و همکاری گسترده میباشد .رلبا انتظار دارنهد
دیگران گاهی از خشونت برای اختالفات استفاده کنند اما این عمل را در چارچوب اصل «زندگی
کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند» اناان میدهند.
اما در فرهنگ کانتی منطق حاکم شامل دو لاعده اساسی است -1 :اختالفات بهدون توسهل
یا تهدید به جنگ حل و فصل میشود (لاعده عدن خشونت)  -2در صورت تهدیهد طهرف اهالثی
علیه امنیت هر یک از آن دو بهصورت تیمیخواهند جنگید .نقز غالب در این فرهنگ دوستی
است و عدن خشونت و کمک متقابل محدودیتهایی در چگونگی اداره سایر موضوعات تحمیهل
میکند اما در این محدوده دوستان میتوانند تعارضات (البته غیرامنیتی) چشمگیری هم داشهته
باشند.
همانطور که در سطور پیشین آورده شد بر اساس پارادیم سازهانگاری و بر اسهاس رونهدهای
تعامل تکراری میان اعراب و اسراییل هویتها و انتظارات نسبتا اابت شهکل گرفتهه اسهت کهه
طرفین را وا میدارد یکدیگر را دشمن درجه یک هم بهحساب آورند( .فرهنگ هابزی)
همچنین این پارادیم به ما خاطرنشان میکند که عامل تعیینکننده در رفتار احهزاب سیاسهی
در لبال اعراب فاکتورهای مادی نبوده بلکه هناارهایی است که تأایر مستقیم بر هویت و منافع
یهودیان دارد.
بررسی طرحهای صلح خاورمیانه ()2014-1993
به گواه تاریخ بیز از  25طرح برای خاموش نمودن منازعات خانمانسهوز ایهن منطقهه ارائهه
شده است تا مردمان آن روی آسایز ببینند .لیکن اغلب ایدهها و طرحهای صلح خاورمیانه بهر
اساس منافع یک طرف که اغلب اسراییل بوده است تهیه و پیشنهاد شده است و به همین علهت
هرگز این طرحهای صلح روی والعیت به خود ندیدهاند.
نکته جالب دیگر که نباید در این پژوهز مغفول بماند وزن و اعتبار صلح نزد طرفین دعهوا
میباشد زیرا در حالی که صلح تعریف مشخصی دارد امها ایهن واژه طهی  7دههه اخیهر تعهاریف
متفاوتی بین طرفین داشته و جالب اینکه حتی برای هر طرف نیز طی سهالیان متمهادی تعهاریف
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جدیدی داشته است .به این معنا که روزی صلح به مفهون محو نمودن یکی از طرفین بوده است
و امروز به معنای تشکیل دو دولت یهودی و فلسطینی در کنار هم.
تاریخ طرحهای صلح خاورمیانه به ابتدای لرن گذشته باز میگردد و حتی به لبهل از اشهغال
فلسطین توسط اسراییل .امها تمرکهز پهژوهز منحصهر بهه یهک دههه (1993-2014ن) خهاص
میباشد .لذا در این پژوهز فقط به طرحها و توافقنامههای صلح در دهه مهذکور پرداختهه شهده
است .مهمترین طرحهای صلح خاورمیانه طی دهه مذکور به این شرح میباشند:
*کنفران صلح مادرید (1991ن)
* پیمان اسلو (بیانیه اعالن اصول اولویتهای مولت دولت خودگردان )1993
* پیمان اسلو ( 2موافقتنامه مولت در مورد کرانه باختری و نواز غزه  )1995یا لرارداد طابا
* توافقنامه وای ریور 1998( 1ن)
* توافقنامه وای ریور 1999( 2ن)
* اجالس کمپ دیوید )2000( 2
* اجالس بیروت و طرح صلح عربی (طرح ملک عبداهلل)2002
* طرح آلون ()2002
* نقشه راه ()2003
* پیمان ژنو ()2003
* طرح  3کشور اروپایی ()2006
*کنفران آناپولی ()2007
* طرح لطر ()2013
* طرح موشه فیگلین () 2014
علیرغم خوشبینیهایی که در برههای از زمان برای پیشرفت این لبیهل طهرحهها بهه وجهود
میآمد اما تاریخ به ما آموخت که اغلب اولات طرف اسراییلی به طور جدی در پی صهلح نبهوده
است .طی سالهای  1993تا  2014میالدی به جز دو حزب کهارگر و کادیمها اغلهب دولهتهها
توسط حزب دست راستی لیکود اداره شده و فرآیند صلح توسط این حزب و احهزاب ائتالفهی آن
مانند شاس راهبری شدهاند.
«استراتژی کالن اسراییل در برخورد با مسئله صلح عبارت اسهت از خهرد کهردن موضهوع و
نتیاهگیری پلهپله یا تدریای .در لالب این استراتژی بعد از خرد کردن هر مسئله وارد مذاکره در
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مورد آن شده و کوتاه آمدن خود را امتیازی جلوه میدهد که به طرف فلسهطینی داده و در برابهر
این موضوع از طرف مقابل و حتی آمریکا امتیازات (سیاسی نظامی) میگیرد( ».گزارش زمستان
 1388ص)167
« به همین علت پ از چند دهه کنفران اجالس طرح مذاکره توافق تفاهم و  ...بهین
اسراییل با فلسطین و یا با کشورهای مدافع صهلح خاورمیانهه بهیشهک طهرف پیهروز یهودیهان
صهیون بودهاند که فرآیند فریب رهبران عرب و حتی دنیا را به خوبی به سراناان رسانیدهاند:
 -1بر اساس توافقنامه طرح تقسیم فلسطین در سال  1948میبایست  12300کیلومترمربهع
از کل فلسطین در اختیار فلسطینیها و  14700کیلومترمربع در تصرف اسراییل باشد .به عبهارت
دیگر حدود  45درصد متعلق به فلسطین و  55درصد در اختیار اسراییل باشد.
 -2بر اساس لطعنامه شماره  244که پ از اشتغهال بالیمانده سهرزمینههای فلسهطین در
جنگ  1967صادر شد .میبایست تمان کرانه غربی و نوار غزه همراه با منهاطق اشهغال شهده در
جنگ  1967به فلسطینیها مسترد گردد که حدود  6000کیلومترمربع میباشد.
 -3در کنفران مادریهد در سهال  1991آمریکها و اسهراییل لهول اسهترداد  100درصهد از
سرزمینهای کرانه باختری و نوار غزه را به رهبران ساف و یاسر عرفات دادند و بهه ایهن وسهیله
تمان امتیازات الزن را از او ستاندند.
 -4در کنفران اسلو در سال  1993توافقنامه غزه – اریحا رلم  100درصهد بهه  90درصهد
کاهز یافت.
 -5در لرارداد مریلند و وای ریو 1در سال  1997رلم  90درصد ماددا کاهز یافهت و بهه
 40درصد رسید.
 -6در اجالس شرنالشیخ و توافقنامه وای ریور 2در سهال  1997رلهم  40درصهد بهاز ههم
کاهز یافت و به  18درصد رسید یعنی  1018کیلومترمربع.
 -7در اجالس کمپ دیوید در تابستان سال  2000رلم  18درصد به  13/5درصهد کهاهز
یافت.
 -8در کنفران اسلو صحبت از ایااد حکومت مستقل فلسطینی بود اما در طول مهذاکرات
موضههوع بههه نههوعی خودمختههاری محههدود بهها لههدرت عمههل بسهیاری پههایینتههر تبههدیل شههد».
http://bachehayeghalam.ir
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«درحالیکه دهه  1990را میتوان دوران طالیی مذاکرات سازش نامید؛ دههه  2000را دههه
سکوت و انتظار؛ سالهای  2011تا  2016را میتوان عصر مرگ مذاکرات سازش نامید .طی پنج
سال اخیر هیچ طرح مهمی برای ازسرگیری مذاکرات صلح خاورمیانه از سوی مقامات اسهراییلی
یا دیگر کشورها مطرح نشده است .در چنین شرایطی فرانسه ههم در سهال  2016کوشهید کهه
بنبست ایااد شده را بشکند .اما شواهد و اظهارنظر رسمی مقامات اسراییلی نشان میدههد کهه
طرح فرانسه «مرده» به دنیا آمده است) http://nedains.com/fa( ».
همانطور که پیداست هیچ صدالتی در طرف اسراییلی برای فیصله دادن منازعات خاورمیانهه
دیده نمیشود .زیرا لرار نیست صلح به معنای تقسیم منافع صهورت گیهرد بلکهه صهلح از نگهاه
جریانات سیاسی یهودی سازش اعراب بر سر منافع اسراییل مهیباشهد .از اینهرو تها زمهانی کهه
ایدئولوژی صهیونیسم به معنای دین سنتی! بر اسراییل حاکم است فکر کردن به صهلح والعهی
کاری عبث و بیهوده بوده و صهیونیسم بر سایر گرایزهای سیاسی -فرهنگی غالب است.
"به عقیده آرونوف چارچوب نمادین عمومیکه تمان این جنبزها و گهروههها در آن تهنف
میکنند صهیونیسم است که در این چارچوب عمومی صهیونیسم سوسیالیست تادیدنظرطلب
گرا مذهبی در لالب گروهها و احزاب سیاسی برای رسیدن به لهدرت بهاهم رلابهت مهیکننهد"
(آریایی نیا .)248 1379
ویژگی نظام حزبی اسراییل
نظان سیاسی اسراییل پارلمانی میباشد لذا رکن اساسی در نظان سیاسی اسهراییل احهزاب و
جریانات سیاسی هستند .به همین علت سهمت و سهوی دسهتگاه سیاسهی ایهن رژیهم از جملهه
چارچوبهای دی لماتیک آن بر اساس ذائقه احزاب و جریانات موار سیاسی تنظیم میگردد .البته
در مکتب سازه انگاری ذائقه را بهه انگهارههها ارزشهها هناارهها و باورهها تفسهیر مهیکننهد.
فاکتورهایی که احزاب و سم اتهای آنان را در فرآیند صلح تاایر گذار مینماید.
از همین رو یکی از علل به نتیاه نرسهیدن صهلح بهین فلسهطینیهها و اسهراییلیهها عهدن
همراهی بخز عمدهای از افکار عمومی در اسراییل است که پیرو رهبهران مهذهبی و جریانهات
سیاسی حاضر در صحنه حاکمیتی آن رژیم هستند .ولید معلم رئی هیئت نماینهدگی سهوریه در
مذاکرات صلح میگوید :زمانی که پیشرفتی در مذاکرات صلح اسراییل و فلسطین در سال 1993
حاصل شد رابین ما را از طریق آمریکاییها آگاه کرد که او نمیتواند سریعا با سهوریه الهدان بهه
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صلح کند چراکه افکار عمومی اسراییل برای هضم موافقتنامه اسلو احتیاج به زمان کافی دارد
بنابراین رابین گفتگوهای ما را به حالت تعلیق درآورد (برزگر . ) 47 1379
«ساختار نظان حزبی در اسراییل دارای ویژگیهای کلهی اسهت کهه آشهنایی بها آن مها را در
شناخت حیات سیاسی و حزبی این رژیم و نیز شناخت بهتر هر یک از احزاب یاری میکند:
 -1اکثر احزاب اسراییل از حیث تاریخی ریشه در لبل از تأسی دولت اسهراییل در اروپهای
شرلی دارند .این گرایزها پ از برگزاری اولین نشسهت صهیونیسهتهها و تأسهی سهازمان
جهانی صهیونیسم به سال  1897احیا و به شکل حزب فعال میشوند.
 -2این احزاب کلیه فرلههای دینیای را که به نحهوی در موضهوع دولهت اسهراییل دخیهل
هستند در برمیگیرد .به عبارت دیگر کلیه گروهها و فرلههها بهه شهکل حهزب سیاسهی ظههور
یافتهاند" .یعنی رهبران سیاسی با پشتوانه فکری توراتی تلمودی سیاستگذاری میکنند".
 -3احزاب در اسراییل صرفا در حوزه کسب لدرت سیاسی فعال نیستند بلکه از حیث گستره
فعالیت در کلیه شئون جامعه حق دخالت دارند و باید که چنین نمایند.
 -4اکثر احزاب دارای صبغه نظامیبوده مشاهده میشود که مانند میلیشهای نظهامی عمهل
مینمایند به ویژه تا لبل از تأسی دولت اسراییل.
 -5فاصله بین احزاب مختلف در داخل اسراییل زیاد نیست چراکه در ایهدئولوژی و مصهالح
ملی کامال با هم مشترکاند" .به عبارتی دیگر در هویت و باورها نگاه یکسانی دارند".
 -6لدرت مرکزی در هر حزب در دست رئی آن است که بهه کمهک شهورای نخبگهان در
خصوص چگونگی اعمال آن تصمیم میگیرد.
 -7کلیه احزاب یهودی از کمکهای مالی مراکهز یههودی در خهارج از اسهراییل بههرهمنهد
هستند.
 -8علیرغم حاکمیت بینز سکوالریستی فهم کامل احزاب بدون توجهه بهه مبهادی دینهی
آنها مسیر نیست.
 -9روند کلی در جامعه اسراییل بیز از پیز به سوی تعدد احزاب بوده است (محمد ماضی
.)147-146 1379
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مبانی تقسیمبندی احزاب
«بر خالف تصورات موجود گروههای سیاسی عمده اسراییل در مورد سهرزمینههای اشهغالی
اختالف نظر بنیانی ندارند .عمده احزاب معتبر بر این عقیدهاند که اسراییل باید بهه نحهو مهؤاری
فلسطینیها را تحت کنترل داشته باشد و به طور مستمر با هرگونه تظاهری که مبین حقوق ملی
فلسطینیها در غهرب رود اردن باشهد مخالفهت مهیورزنهد .متفهقالقهول طرفهدار نظریهه طهرد
فلسطینیان هستند و برای توجیه نظر خود موضوع امنیت را بهانه میکنند .در والع اختالف نظهر
احزاب را میتوان بر اساس اولویتهای مورد نظر آنان و شیوههای اجرایی اهداف شهان دانسهت.
بدین منظور بررسی سیاستهای احزاب روشنگر و مؤید نظر فوق است.
از جمله مشترکات دیگر جنبز صهیونیستی که جریانات و احههزاب اصلی در اسراییل آن را
مورد تهوجه لرار میدهند نادیده انگاشتن ملت فلسطین به صورت یک اصل کلی و مورد لبهول
است .به عبارت دیگر از زمانی که صهیونیسم سیاسی پ از انتشار کتاب هرتزل در سال 1896
تحت عنوان رژیم اسراییل بهروشنی تنظیم شد؛ کامال حضور ملت فلسطین نادیده گرفته شد .در
کتاب هرتزل و در ماامع بنیانگذاری جنبز صهیونیسم جهانی به ایهن حضهور کوچهکتهرین
اشارهای نشده است .به عنوان مثال گلدامایر چنین میگوید :به نظر ما فلسطینیها وجود خارجی
ندارند .از یک ملت فلسطینی در فلسطین خبری نیست .افرادی شخصها خهود را ملهت فلسهطین
میانگارند و گویی که ما آمدهایم آنها را اخراج کنیم و جایشان را اشغال کنیم .تکهرار مهیکهنم
چنین افههرادی وجود ندارند .زمانی هم که از وایههزمن که یکی از رهبران سهازمان صهیونیسهم
جهانی بود سؤال میشود که اگر فلسطین به یهودیان واگذار شود سرنوشت اعراب چهه خواههد
شد؟ وایزمن چنین پاسخ میدهد :کدان اعراب؟ آنها بسیار معدودند!» (کدیور .)95 1385
بسیاری از پژوهشگران احزاب اسراییلی را برحسب خاستگاههای ایدئولوژیک آنها بهه سهه
گروه چپ راست و دینی تقسیم میکنند .اما این شیوه تقسیم و تفکیهک ههم جهای تأمهل دارد.
چراکه همه این احزاب در یک ایده واحد یعنی صهیونیسم متفق الرأی هستند و هدف همه آنها
نیز تا سال  1948برپایی دولت اسراییل بود و از آن پ تا به اکنون نیز حفه لهدرت و هویهت
یهودی آن و ادامه تفوق التصادی سیاسی و نظامیبر همسایگان اسهت .جنهبز صهیونیسهم از
اواخر سده نوزدهم و اوایل لرن بیستم همواره یهودیان را به تشکلهای گروهی و حزبی ترغیب
میکرد .هدف تامع همه افراد یهودی در چارچوب احزاب و گروههای مختلهف بهوده و از ایناها
سه گرایز عمده در میان الوان یهودی پدید آمد که بیشتر اعضای آنها به صهیونیسم سیاسهی
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وفادار و همه آنها در ایده برپایی دولتِ ویژه یهودیان هم نظر هستند .این سه گرایز عبارتاند
از :گرایز صهیونیسم کارگری سوسیالیستی گرایز صهیونی راست و گرایز دینهی .کهه ایهن
گرایز اخیر خود یک جناح صهیون دینی و جدید است و لذا با وجود تفاوت شیوه هههدف همهه
این گرایشات متفاوت مارکسیستی سوسیالیستی محافظهکار لیهبرال دینی و ...توانسهتهانهد در
سایه ایدئولوژی واحد که همان صهیونیسم است گرد همآیند.
به روایت دیگر " در نظان سیاسی -حزبی اسراییل دو جریان اصلی و تعیینکننده وجود دارد.
جریان راست تحت عنوان گروهبندی لیکود و جریان چپ تحت عنهوان گهروهبنهدی کهارگر کهه
ابتکار عمل بازی لدرت در عرصه سیاسی اسراییل را در اختیار داشته و به نوبت یا در کنهار ههم
لدرت سیاسی را در اختیار میگیرند .بنا به اعتقاد برخی دیگهر از پژوهشهگران احهزاب اصهلی و
عمده اسراییل با توجه به گرایزهای ایدئولوژیشان به احزاب دسهت راسهتی مهذهبی و چ هی
تقسیم میشوند که به نظر میرسد از شمول و لدرت تبین باالتری برخهوردار باشهد( ".اسهالمی
.)250 1388
احزاب دست راستی
احزاب راستگرای سکوالر اسراییل به دو بخز تقسیم میشهود :راسهت والهع گهرا و راسهت
افراطی .حزب لیکود نماینده راست والع گراست که مواضع آن از میانه تها مهرز راسهت افراطهی
امتداد دارد .اما راست افراطی شامل جنبزهای تسومت مولیدت (که این دو جنهبز سهکوالر
هستند) و جنبز هتحیا است که این یکی جنبز مختلطی است که عناصر مذهبی و ملی گهرا
را در برمیگیرد .راست افراطی نیز شامل گوش امونیم و سازمان صهیونیست کاخ است که ایهن
دو جنبز اصول گرا مذهبی و نژادگرا (ملی گرا) هستند.
بینز این احزاب سیاسی مبهم است و از این جهت شهبیه جنهبزههای مردمهی فاشیسهتی
است .با وجود این میتوان گفت که بینز " گهوش امهونیم و کهاخ" تها حهدودی بها یکهدیگر
هماهنگ است.
دو جناح راست گرا ه چه والع گرا و چه افراطی ه معتقد به سهرزمین اسهراییل هسهتند و بها
عقب نشینی از حتی یک وجب آن مخالفند .بنابراین ههر دو آنهها معتقدنهد کهه بایهد از عنصهر
انسانی فلسطینی خالص شد و یا باید او را اخراج محاصره و منزوی کرد.
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ریشههای راست سکوالر به جنبز صهیونیسم اصالح گرا و اندیشههههای ژابوتینسهکی بهاز
میگردد .وی با نگرشهای کارگری و انسانی مخالف بود و میخواست کهه بهه زور یهک رژیهم
صهیونیستی در سراسر سرزمین فلسطین تأسی شود و فلسطینیان اخراج شهوند .اندیشهه ملهی
گرایی افراطی مبنای اصلی مفاهیم اردوگاه راست و مواضع آن نسبت به لضایای اصهلی مربهو
به سیاست خارجی و امنیتی و لضیه اعهراب اسهت .اصهول احهزاب راسهت (مهذهبی و سهکوالر
افراطی و والع گرا) بدین ترتیب است :شهک بهه اغیهار (اعهراب) مخالفهت بها عقهب نشهینی از
زمینهای اشغال شده عربی در سال  1967ضرورت شهرک سازی گسترده یهودی و مشروعیت
بخشیدن به آن ضرورت ایفای نقز اسراییل در منطقه و تعلق آن به غهرب و ارتبها انهدان وار
(ارگهانیک) آن با ایاالت متحده آمریکا ()www.zien.maarefefelestin.com
« تعداد گروههای دست راسهتی افراطی از گروههای کوچک دست چ ی موجود در اسهراییل
کمتر نیست .این گروهها در مقان شعار بیشتر به محالت پایین اسهراییل نظهر دارنهد .جهایی کهه
مردمانز فکر میکنند دست راستیها تنها راه ممکن بهرای تغییهر دولهت در اسهراییل و بهبهود
وضعیت آنها میباشند .بههرحال گرایز راست هم از جمله گرایزهای دارای نفوذ در اسراییل
است( ».اسالمی .)267 1388
« به طورکلی وجه اشتراک احزاب راستگرا عبارت بود از:
 -1تشکیل اسراییل بزرگ با استفاده از نیروی نظامی.
 -2عدن خروج از سرزمینهای اشغالی
 -3توسعه شهرکهای یهودینشین در مناطق اشغالی
 -4مخالفت با تشکیل هرگونه حکومت فلسطینی
 -5مخالفت با هرگونه صلحی که در آن اسراییل مابور بهه بهاز په دادن سهرزمینههای
اشغالی شود!
 -6فراخوانی یهودیان از سراسر عالم( ».کدیور .)106 1385
حزب لیکــود
لیکود به عبری به معنای استحکان است .لیکود از احزاب راستگهرای سهکوالر در اسهراییل
است .این حزب با هدف ایااد یک تشکل پارلمانی با جهتگیری راستگرایانهه در لبهال حهزب
کارگر و دستیابی به حکومت بنیانگذاری شد .این حزب تاکنون چندین نوبت موفق بهه تشهکیل
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دولت شده است .در انتخابات سال  1999انتخابات زودرس موجبات شکست نتانیاهو را در لبهال
ایهود باراک فراهم کرد ولی در انتخابات سال  2015با کسب  30کرسی از  120کرسهی کنسهت
در جایگاه نخست لرار گرفت .احزاب ملیگرا و مذهبی بطور بالقوه متحدان حزب لیکود محسوب
میشوند .در حال حاضر نیز بیز از یک دهه حاکم بالمنازع رژیم اسراییل است
صلح از نگاه لیکود
« در لیکود سیاست نسبت به صلح در اولویت لرار دارد؛ چراکه صلح باید بر مبانی مسهتحکم
عینی صرفنظر از فرماندهان و رهبران استوار باشهد .تفهاوت اسهراییل و اعهراب در ارزشههای
سیاسی مربو به دموکراسی و حقوق بشر است .همانگونه که نتانیاهو در کتابز اشاره میکند
این نگرش ناشی از این دیدگاه است که آن «صلح» که در خاورمیانه لابل تحقق است صلحی
است که بر امنیت یعنی بازدارندگی استوار است؛ چون اسراییل تنها رژیم دموکراتیک در منطقهه
است در حالی که همه کشورهای عربی نظانهایی استبدادی دارند .بنهابراین «صهلح بازدارنهده»
تنها جایگزین ممکن است؛ زیرا هر اندازه که اسراییل نیرومندتر باشد اعراب بیشتر ابهراز تمایهل
میکنند که با آن پیمان صلح امضا کنند .بدینجهت امنیت یعنهی نیهروی بازدارنهده مبتنهی بهر
لدرت برتر عنصر حیاتی صلح است و جایگزینی ندارد.
حزب تسومیت
« تسومیت به معنی راههای مختلف است که به دشمنی شدید با فلسطینیها مشهور اسهت.
این حزب بر جدایی دین از دولت و بهبود اوضاع طبقات فقیر جامعه تأکید میکند( ».رجبهی لهره
لشالنی .)118 1390
«تسومیت حزب تندروی لومیاست که رافائل ایتان رئی ستاد سابق ارتز در سهال 1983
به وجود آورد .اعضای اولیه این حزب از کیبوتصها موشافیم و نظامیان تحت امر ایتان بودند.
صلح از نگاه تسومیت
 1ه سرزمین اسراییل از آن اسراییلیهاست.
 2ه ضرورت الامت در تمامی سرزمینهای اسراییل.
 3ه صلح با اعراب بدون واگذاری یک وجب از خاک اسراییل.
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 -4بازگشت و عمل به فرهنگ و سنن عبری.
 -5تعمیق فرهنگ صهیونیسم)www.zien.maarefefelestin.com( .
حزب اسراییل بعالیا
بسیاری از بنیانگذاران رژیهم صهیونیسهتی در محلهی والهع در حهدود  500مهایلی مینسهک
(پایتخت بالروس) متولد شدهاند .آنها به همراه خود نه تنها یک ایمان سهوزان بهه صهیونیسهم
بلکه اعتقاد به انقالب سوسیالیستی را نیز آوردند .در عرصهی سیاست دو حهزب اسهراییل بعالیها
(اسراییل در مهاجرت) و اسراییل بیتنو (اسراییل خانهی مها) توسهط مههاجران روس پدیهد آمهد؛
اسراییل بعالیا توسط ناتان شارانسکی در سال  1996پدید آمد امها محبوبیهت او در اسهراییل بهه
خاطر رلابت با حزب اسراییل بیتنو کاهز یافهت .کهاهز نماینهدگان حهزب در انتخابهات سهال
 2003به دو نفر موجب شد به حزب لیکود ب یوندند و در نهایت در لیکود ادغان شد .ایهن حهزب
توانست در همان دههی  90خود را به عنوان بزرگترین گروه متمایز مطرح کند.
در عرصهی سیاست دو حزب اسراییل بعالیا (اسراییل در مهاجرت) و اسراییل بیتنو (اسهراییل
خانهی ما) توسط مهاجران روس پدید آمد؛ اسراییل بعالیا توسط ناتان شارانسکی در سهال 1996
پدید آمد اما محبوبیت او در اسراییل به خاطر رلابت با حزب اسراییل بیتنو کاهز یافت .کاهز
نمایندگان حزب در انتخابات سال  2003به دو نفر موجب شهد بهه حهزب لیکهود ب یوندنهد و در
نهایت در لیکود ادغان شد .این حزب توانست در همان دههی  90خود را بهه عنهوان بزرگتهرین
گروه متمایز مطرح کند.
صلح از نگاه اسراییل بعالیا
دیدگاههای صهیونیستی شارانسکی که از آن به عنوان "دیدگاههای جدید صهیونیستی" یاد
میشود مبتنی بر این اصل است که "هرگونه اعطای امتیاز به طرف فلسهطینی بایهد مبتنهی بهر
تغییر و تحول در رفتار و گفتار فلسطینیان باشد" .بنابراین پیز شر هر گونهه حرکتهی کهه در
نهایت به اعطای امتیاز به طرف فلسطینی بیناامد این است که "فلسطینیان صرف نظر از تولف
تحریک به خشونت مبتنی بر اصالح دیدگاه افراطی علیه یهودیان از به کهارگیری ادبیهاتی کهه
بیانگر نفی مشروعیت اسراییل و صهیونیسم است خودداری کنند.
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حزب اسراییل بیتـنو
اسراییل بیتنو (اسراییل خانه ماست) یک حزب ملی راستگرای افراطی اسهت کهه در سهال
 1999تاسی شد .این حزب که در آغاز به عنوان شاخه لیکود در روسیه فعالیت میکرد توسهط
آویگدور لیبرمن ریی دفتر نتانیاهو و یهودی مهاجری که از شوروی سهابق بهه سهرزمینههای
اشغالی رفت تأسی شد تا نماینده مهاجران افراطهی خصوصها  -یهودیهان مههاجر روس باشهد
(سویدان .)279 1392
بزرگترین موفقیت این حزب در انتخابات  2009به دست آمد که با کسب  15کرسی سومین
حزب بزرگ پارلمان (پ از کادیما و لیکود) شدند و دولت ائتالفی به ریاست بنیامین نتانیهاهو را
با حزب لیکود تشکیل دادند.
صلح از نگاه اسراییل بیتنو
«آویگدور لیبرمن رهبر حزب بارها مخالفت صریح خود را با مذاکرات سهازش اعهالن کهرده
زیرا مدعی است که هیچ دستاوردی برای رژیم صهیونیستی نداشته است .وی میگوید« :من بها
صرفنظر از حتی یک وجب از خاک اسراییل مخالفم .من تفکر دو کشور برای دو ملهت را تائیهد
میکنم ولی یک و نصف برای یک ملت واحد و نصف برای کشور دیگر مخالفم .بنابراین با تفکر
زمین در مقابل صلح مخالفت میکنم موافق مبادله اراضهی و سهاکنان بهوده و بها ههر مهذاکره
سیاسی با فلسطینیها که بر پایهاین اصل نباشد مخالف هستم».
حزب مولیدت
مولدیت (میهن) یک حزب راست گرای بهه شهدت لومیهت گهرا و از دشهمنان سهر سهخت
فلسطینیان و اعراب است .این حزب را سرلشکر رحبعان زئیفی (معروف به گاندی) اندکی پیز از
انتخابات سال  1988با شعار ترانسفر (که از نظر مولیدت به معنی تبعید تمامیساکنان فلسهطینی
کرانه باختری و نوار غزه به کشورهای عربی است)؛ بنیانگذاری کرد.
صلح از نگاه مولیدت
مولیدات به لحاظ فکری در بیشتر موارد مواضع مشترکی با افراطیترین احزاب جناح راست
دارد از جمله اینکه :شهر بیت المقدس یک ارچه پایتخت همیشگی اسراییل است؛ مخالفت با ههر

◊ 231

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و دوم ،بهار1397

نوع عقب نشینی از اراضی اشغالی؛ گسترش عملیات شهرک سازی در اراضی اشغالی به رسمیت
نشناختن ملت فلسطین و بی اعتنایی نسبت به تمامیحقوق و خواسهتهههای او؛ خهودداری از بهه
رسمیت شناختن ساف یا مذاکره با آن؛ مخالفت مطلق با هر نوع خودمختاری فلسهطینیان؛ بههره
گیری از امکانات و شیوههایی خشونت آمیزتر و فراگیرتر به منظور سرکوب لیان مهردن فلسهطین
(انتفاضه) و دادن اختیارات کامل به ارتز برای مقابله با لیان کنندگان؛ بسط حاکمیت اسراییل بر
کرانهی باختری و نوار غزه پ از اخراج فلسطینیان از آن (بر خالف سایر احزاب تندروی جنهاح
راست مولیدات خواهان بسط فوری حاکمیت اسراییل بر این منهاطق نیسهت ).حهزب مولیهدت
شر برخورداری فلسطینیان سال  1948که دارای تابعیت اسراییل اند از حقولی برابهر را اناهان
تمامی وظایف شهروندی مانند خدمت سربازی یا خدمتی ملی معهادل دو برابهر دورهی خهدمت
سربازی و اابات وفاداری و تعهد آنها نسبت به دولت اسراییل میداند (خلیفه .)63 -58 1380
حزب خانه یهودی
خانه یهودی حزب سیاسی مذهبی و صهیونیست اسراییلی است که در سال  2008به عنوان
جایگزین حزب ملی مذهبی تأسی شد .این حزب مخالف جدی تاسی کشور فلسطین است و
مهمترین طرفدار گسترش شهرکهای یهودینشهین در کرانهه بهاختری و بلنهدیههای جهوالن
است.رعایت حقوق بشر آزادیهای مذهبی و حف محیط زیست از دیگر مسائل مورد توجه ایهن
حزب است.
صلح از نگاه خانه یهودی
نفتالی بنت معتقد است که رهبران فلسطینی فقط کرانه غربی را نمیخواهند بلکه کل خهاک
اسراییل را میخواهند .عنوان میدارد اسراییل باید حدود  60درصد از کرانهه غربهی را بهه خهاک
خود ضمیمه کند .با هرگونه امتیاز دادن به فلسطینیها مخالف است و میگویهد از تمهان تهوانز
استفاده خواهد کرد که کشوری به نان فلسطین تشکیل نشود.
«خانه یهودی تنها حزب حاضر در دولت اسراییل که مخهالف تأسهی کشهور فلسهطین در
غرب رود اردن به هر شکل و ترتیبی است.
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حزب اتحاد ناسیونالیستی
«اتحاد ناسیونالیستی (هئحود هلئومی) یک ائتالف راست افراطی است که ماه مه  1999بهه
وسیله سه حزب کوچک راست افراطی یعنی مولیدت و حیروت جدید و تکومها تأسهی شهد .در
اوایل سال  2000حزب اسراییل بیتنو به رهبری آویگدور لیبهرمن نیهز بهه اتحهاد ناسیونالیسهتی
پیوست.
صلح از نگاه اتحاد ناسیونالیستی
اتحاد ناسیونالیستی با تشکیل یک کشور مستقل دیگر میان دریا و رود اردن مخالف بهوده و
بر تالش برای برلراری صلح والعی بر پایه توافق طرفها تأکید میکند .و خاطرنشان میکند که
آوارگان فلسطینی در کرانه باختری و نوار غزه باید بر پایه توافق (تبادل ساکنان) از منطقه خهارج
شوند و در کشورهای عربی یعنی در مناطقی که یهودیان از آن مهاجرت کردند سهکونت کننهد.
(خلیفه احمد )106 -104 1384
«بنیامین الون از جمله رهبران این حزب حق بازگشت آوارگان فلسطینی را به مهوطن خهود
نمیپذیرد .وی در سال  2003طرحی را به پارلمان رژیم صهیونیستی ارائه کرد که بهموجهب آن
بیز از  200هزار فلسطینی ساکن لدس آواره میشدند و بر اخراج فلسطینیهها از لهدس تأکیهد
جدی دارد .نکته جالب توجه این است که او اخراج فلسطینیهها از سهرزمین فلسهطین و سهاکن
شدن آن ها در اردن را راهحلی برای پایان یافتن مشکل آوارگان فلسطینی میداند( ».لاسهمزاده
.)127 -126 1389
احزاب دست چپی
«منظور از احزاب چپ احزاب وفادار به مران سوسیالیسهتی اسهت کهه در مامهوع در لالهب
صهیونیسم چپ نقز مهمی در سیاست اسراییل ایفا کردهاند .وجود کانونهای منالشهه برانگیهز
در داخل این طیف گروههای چپ متعهددی در اسهراییل بهه وجهود آورده کهه از طریهق اتخهاذ
سیاستهای واگرایی و یا همگرایی نقز متفاوتی در جامعهه داشهتهانهد .عمهده ایهن کهانونهها
عبارتاند از:
یکم .سیاست خارجی؛ اینکه در لبال مسئله مبارزه با ام ریالیسهم و حمایهت از جنهبزههای
سوسیالیستی آنهم در زمانی کهه ایهن مبهارزه و یها حمایهت در مقهان تعهارب بها آرمهانههای
صهیونیستی باشد چگونه سیاستی باید اتخاذ کرد؟
◊ 233

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و دوم ،بهار1397

دون .مبارزه طبقاتی؛ در مقابل کارفرمایهان یههودی فلسهطین و جبههه سهرمایهداری داخهل
صهیونیسم چه سیاستی باید پیشه کرد؟
سون .انترناسیونالیسم سوسیالیستی؛ با سرمایهداری فلسطین باید جداگانه یا متحد با کارگران
و دهقانان فلسطینی عمل کرد؟ (افتخاری .)17 1379
اختالف موجود در این سه محور احزاب چپ را دچار تنوع و تعدد میکند که مهمترین آنها
در ادامه معرفی میشوند».
حزب کارگر
«حزب سوسیال دموکرات کارگران اسراییل ماپهای بهزرگتهرین حهزب اسهراییل از هنگهان
پیدایز آن میباشد که در سال  1930-1929با وحدت هاپوئل هاتزایر و احدوت هعفهورا شهکل
گرفت و در زمان بن گوریون توانست عنوان مهمترین حزب دوره یشوف را بهه خهود اختصهاص
دهد .این حزب دارای نقز بالمنازعی در زمان بن گوریون بود و نفهوذ آن تها سهطح انتخابهات
هیستدروت و سیاستگذاریهای کارپردازی یهودی نیز میرسید .ایهن حهزب در سهال  1986در
اتحادیه دیگری با احدوت هعفهودا و رافهی حهزب کهارگر اسهراییل را تشهکیل داد .ایهن حهزب
اتحادیههای تااری هیستدروت مال و آژان یهود را تحت سیطره خود داشت و لویتهرین
حزب چه در جنبز جهانی صهیونیست و چه در ساخت انتخاباتی با یهودیان فلسطین بهه شهمار
میرفت .گرایز اصلی این حزب سوسیالیست عملگرایانه بود که با مارکسیسهم فاصهله زیهادی
داشت.
حزب کارگر تا دهه  1971در عرصه انتخابات موفق عمل نمهود و در پارلمهانههای هفهتم و
هشتم کرسیهای بسیاری را احراز کرد .اما طی سالهای بعدد لهدرت آن رو بهه افهول نههاد تها
جایی که دچار اختالفات درونی نیز گردید .آخرین دورههای که حزب کارگر در راس لدرت لهرار
گرفت انتخابات سال  1999بود که ایهود باراک طی ائتالف با احزاب میانه روی ماننهد گیشهر و
میماد به لدرت رسید.
صلح از نگاه حزب کارگر
حزب کارگر در سیاست خارجی از سهازش و مصهالحه ارضهی بهرای تهأمین امنیهت حیهاتی
اسراییل ضمن حف ماهیت دموکراتیک صهیونیستی و یهودی این رژیم حمایت میکنهد .ایهن
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حزب خواهان امضای معاهدات صلح با همسایگان و تداون مذاکرات صلح با فلسطینیان بر مبنای
همزیستی مسالمتآمیز با تأکید بر پایتختی بیتالمقدس است.
از دیدگاه سیاسی حزب کارگر لائل به صلح با اعراب و ارائه راهحل میانه برای مسئله اشهغال
مناطق اشغالی فلسطین و جوالن مهیباشهد .یعنهی نهه بهه اشهغال کامهل اعتقهاد دارد و نهه بهه
عقبنشینی کامل (طبق لطعنامه  242و  )238پایبند است .در تشریح سیاست خهارجی و راهبهرد
صلح حزب کارگر میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
 .1تداون مذاکرات با فلسطینیها تا تعیین وضعیت نهایی در راستای اجرای لهرارداد اسهلو بها
شیوههای توأن با تأخیر همیشگی و برای کسب امتیهازات بیشهتر از فلسهطینیهها و شناسهایی از
سوی آنها برای حف سلطه خود حزب کارگر حق تعیین سرنوشت داخلی را برای فلسطینیهها
به رسمیت میشناسد و لذا تأسی حکومت خودگردان فلسطینی را با حاکمیت محهدود پیشهنهاد
میکند .پذیرش اصل یاد شده منو به این است که امنیت اسراییل مورد تهدید لرار نگیرد و بهه
عادیسازی روابط اسراییل با همسایگان عرب منار شود.
 .2عدن پذیرش حق بازگشت فلسطینیها به سرزمینهای اشغالی
 .3عدن پذیرش بازگشت به مرزهای  1967با این ادعا که بازگشت بهه ایهن مرزهها لابلیهت
دفاعی اسراییل را کاهز میدهد.
 .4موضوع تأمین آب باید از لسمتهای اساسی و مهم هرگونه موافقتنامهه صهلح احتمهالی
باشد.
 .5تالش برای امضای توافقنامه صلح با دولت لبنان بدون دخالت سوریه در راسهتای تخلیهه
نیروهای اسراییلی از جنوب لبنان
حزب مپام
م ان (مقلیگت هبو عالیم همئو حیدت یا حهزب متحهد کهارگران) یهک حهزب سوسیالیسهتی
صهیونیستی است که در سال  1948با اتحاد دو حزب کارگری صهیونیستی "هشومیر هتسصیر"
و "احدوت هسودا  -بوعالی تسیون" به وجود آمد .این دو حزب که در مقایسه بها حهزب م های
تمایالت چپ گرایانهی بیشتری داشتند به انضمان چند گروه چپ گرای کوچک دیگر و عدهای
از شخصیتها و در راس آنها موشی سینه فرمانهده کهل هاگانها در اواسهط دههه ی چههل بها
یکدیگر متحد و حزب م ان را به عنوان دومین حزب بزرگ چپ در اسراییل تشکیل دادند.
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صلح از نگاه مپام
« م ان بر مذاکره با هر یک از نمایندگان فلسطینی به شر آنکه نماینده فلسهطینی طهرف
مذاکره لطعنامههای 242و  338سازمان ملل را پذیرفته باشد و از مبارزه مسلحانه امتنهاع ورزد و
شناسایی متقابل موجودیت اسراییلی و فلسطینی بهعنوان پایهای بهرای مهذاکرات تأکیهد نمهوده
است( ».اسالمی .)267 1388
حزب میرتص
«میرتص یک فراکسیون پارلمانی-انتخاباتی است که در مارس  1992و در آستانه برگهزاری
انتخابات دوره سیزدهم کنست از سه حزب ماپان رات و شینوی شکل گرفهت .واژه میهرتص از
حرف اول ماپان تشکیل شده است .در آغاز این نان شعار انتخاباتی برای این فراکسیون بود .امها
بعدها بهعنوان نان اصلی حزب انتخاب شد .انگیزه اصلی تشکیل این فراکسیون فشهرده کهردن
صفوف نیروهای صلحخواه یهودی در اسهراییل بههویهژه نیروههای فعهال در بخهزههای چهپ
جغرافیای حزبی حزب کار به منظور دستیابی به کرسیهای بیشتر در کنسهت و افهزایز لهدرت
اردوگاه چپ و حذف لیکود -حزب حاکم آن دوره -از لدرت بود.
صلح از نگاه میرتص
حزب چپگرای میرت خواستار حل و فصل نزاع اسهراییلی ه فلسهطینی از طریهق تشهکیل
دولت مستقل فلسطین و بهرسمیت شناختن آن است .جالب آنکه این حزب «مرزهای  »1967را
به عنوان مبنای حل و فصل یادشده البته با تغییراتی توافقی و بر مبنای تبادل اراضی میپهذیرد.
از دید این حزب بحرانها و دشواریهای التصادی اسراییل ریشه در تداون اشغال سهرزمینههای
فلسطینی دارد و حل و فصل نزاع دیرپای اسراییلی ه فلسهطینی را بههعنهوان مقدمهه رفهع ایهن
دشواریها میداند.
احزاب مذهبی
«احزاب و جنبزهای مذهبی دینی در اسراییل وابسته به ایدئولوژیههای برگرفتهه از آیهین
یهودیاند و همگی خواستار احتران به احکان شریف یهود (هاالخاه) در جامعه هستند .این احزاب
و جنبزها در دو گروه اصلی نمایان میگردند .1 :ها -میزراحی  .2هاپوئل ها -میزراحی (که از
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سال  1956به حزب مفدال تغییر نان داد)( ».اسالمی « )273 1388با رجوع به آمار شهز دوره
اول انتخابات پارلمان اسراییل معلون میشود که احزاب مذهبی در حیات سیاسی این جامعه نقز
لابلتوجهی داشتهاند( ».افتخاری .)27 1379
حزب مفدال (جنبشهای  -میزراحی و هاپوئلها -میزراحی)
«نخستین سازمان دینی صهیونیستی در سال  1902با نهان جنهبز ههامیزراحی (میزراحهی)
پدید آمد و بنیانگذار آن حاخان اسحاق یعقوب رینز بود .تأسی این نهاد واکهنز در برابهر نفهوذ
روزافزون موج سکوالریسم در زمینه آموزش در میان یهودیان بود .مامع مؤس اتحادیه جدید
همیزراحی در ماه مارس  1902در شهر ویلنا در کشور لیتوانی با شرکت  72تن از اعضای گهروه
صهیونیستهای متدین به ریاست رینز تشکیل گردید و تأسی اتحادیه ههامیزراحی را تصهویب
کرد.
«میزراحی به معنای مرکز روحانی است که اگرچه تمامیاعضا آن مذهبی میباشهند لهیکن
بر خالف بعضی از همکیشان خود از حیات سیاسی صهیونیسم نیز دفاع میکنند .از نظر میزراحی
بین مذهب و صهیونیسم نه تنها هیچگونه تضادی وجود ندارد بلکه اساسها صهیونیسهم تحقهق
عینی فرایند رستگاری میباشد.
در سال  1956از اتحاد و ادغان دو حزب میزراحی و هاپوعل میزراحی حزب مفهدال (حهزب
ملی مذهبی) تشکیل شد که این حزب در تمان دولتهای ائتالفی اسراییل شرکت داشهته اسهت.
پایه و اساس ایدئولوژی حزب صهیونیسم دینی است .این حزب بهحق تهاریخی ملهت یههود در
فلسطین و به مفهون ارب کامل اسراییل اعتقاد عمیق دارد .و بر این اساس سکونت در فلسطین
امری کامال مشروع است .البته حزب مفدال همانند دیگر احزاب اسراییلی گرفتهار انشهعابههای
متعدد بوده است .که مهمترین انشعابها مناهر بهه ظههور جنهبز ایمهان (گهوش آمهونیم) در
سالهای دهه  1970است( ».اسالمی .)275 1388
صلح از نگاه مفدال
حزب مفدال در زمینه سیاست خارجی بر این بهاور اسهت کهه پیهروزی نظهامی سهال 1967
سرآغاز تحقق وعده پروردگار دایر بر بازگشت لون برگزیده آن بهه مهوطن آبها و اجهداد اسهت و
بنابراین بر اساس پیشگوییهای توراتی کرانه غربی رود اردن و نوار غزه که در جنگ  1967بهه
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دست اسراییل افتاد جزء خاک اسراییل بوده و آن دو منطقه و نیز شهر لدس پایتخت ازلی ملهت
اسراییل باید به خاک اسراییل ضمیمه گردند و بلندیهای جوالن نیز باید تحت حاکمیت دولهت
اسراییل و تابع لوانین اسراییل باشند .در مورد فلسطینیان ساکن این نواحی سیاست حزب بر این
است که آنان باید میان تابعیت اسراییل و تابعیت هر دولت دیگر که بخواهند مخیهر گردنهد و از
استقالل دینی برخوردار شوند و اماکن مقدس ادیان مختلف تحت یک اداره دینی مسهتقل لهرار
گیرد و وضع آوارگان ساکن اردوگاهها در داخهل للمهرو اسهراییل روشهن شهود و جهذب التصهاد
اسراییل گردد .این حزب همیشه خواستار صلح دائم با کشورهای غربی بوده است.
حزب گوش آمونیم (جماعت مؤمنان)
گوش امونیم یک عبارت عبری به معنای "گروه مؤمنهان" و نهان جنهبز صهیونیسهتی بها
زمینههای دینی (حلولی اندان وار) است و خواهان صهیونیستی شدن تا بهاالترین درجهه ممکهن
است .این جنبز یک حزب نیست بلکه یک جنبز صهیونیستی افراطی کوچ نشین است که به
هیچ چیز جز حف سرزمین اسراییل پایبند نیست .اما گرایز دینی آن با وجود روشن بودن یک
گرایز دینی حلولی است و از همین جا دین و لومیت در یکدیگر آمیخته میشوند.
این جنبز پ از آنکه شماری از اعضاء حزب مفدال از رهبری حهزب نافرمهانی کردنهد -
زیرا با پیوستن به دولت ائتالفی رابین موافقت کرده بود -به طور رسمپ از جنگ اکتبهر 1973
و در پایان زمستان  1974تأسی شد.
صلح از نگاه گوش آمونیم
این جنبز با رویکرد به آموزههای ربی آبراهان کوک و تفاسیر عرفانی لون یههود بها شهدت
هرچه بیشتر به پاکسازی ارب اسراییل و تصرف تمان سرزمینهای تورات برآمد .بر پایهه تفکهر
گوش آمونیم تمان یهودیان در برابر تحقق رهایی کامل سرزمینههای تهوراتی مسهئول و دارای
رسالت دینی بوده و تا تمامیت ارضی سرزمین اسراییل تحقق نیابد آزادی معنوی و اخاللی یهود
به عنوان یک هدف مقدس نیز به تأخیر خواهد افتاد .از اینرو از نظر گهوش امهونیم نگههداری و
حف سرزمینهای اشغالی در ژوئن  1967در چارچوب دولت اسراییل وظیفهای الههی اسهت کهه
مالحظات انسانی یا عملی در آن دخالتی ندارد.
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حزب شاس
«حزب شاس یکی از احزاب مذهبی بنیادگرا است .در سهال  1984مهیالدی تأسهی شهد و
نماینده یهودیان شرلی (سفاردیها) سخنگوی آنان است .این حهزب انهدکی پهیز از انتخابهات
سال  1984توسط اعضای سفاردی حزب اگودات اسراییل و تشویق خاخان العازر شهاخ و خاخهان
عوبادیا یوسف (خاخان بزرگ یهودیان شرلی) تأسی شد .موفقیتهای پیدرپی حزب شهاس در
انتخابات تا حدودی از ادامه حضور فعال یهودیان سفاردی در صحنه سیاست و آگاهی بیشتر آنان
از مولعیت انتخاباتی لوی خود و تمایل شدید بسیاری از آنان برای داشتن حزبی سیاسی حکایت
میکند.
حزب شاس سعی میکند دولت و جامعه بر اساس تورات و تعالیم دین یهود (هالخا) حرکهت
کند .همچنین بر مسائل مذهبی تأمین منافع مادی پیروان خود و خدمت به نهادها و تشهکیالت
وابسته تأکید میکند و به موضوعات سیاست خارجی و امنیت شامل مسائل سرزمینهای اشغالی
و موضعگیری در برابر ملت فلسهطین و حهل مسهالمتآمیهز بحهران خاورمیانهه اهمیهت زیهادی
نمیدهد( ».سویدان .)280 1392
صلح از نگاه شاس
«این حزب در زمینه مسائل سیاست خارجی برنامهه روشهن و اهابتی نهدارد .ادعها دارد ارب
اسراییل به ملت اسراییل و تورات تعلق دارد و بر همین اساس بها عقهبنشهینی از غهزه و کرانهه
غربی مخالفت میورزد و خواهان اسکان یهودیان در آنهاست .اگرچه رهبهر حهزب بیهرت در
هنگان تأسی آن به استناد نص تورات که هر ک یک تن از ملت اسراییل را ناات دهد مانند
آن است که همه مردمان جهان را ناات داده باشد با این عقبنشینی موافقت کرده بود .با ایهن
همه حزب شاس در سال  1984با اصل گفتگو میان اسراییل و سهاف موافقهت نمهود و در سهال
 1989نیز برنامه حزب کارگر دایر بر صلح با اعراب را تأکید کرد.
در ماموع اعتقاد حزب شاس بر این است که اگر یک صلح والعی تحقق یابهد تصهمیم بهه
واگذاری اراضی در برابر صلح باید با مقامات مااز و حاخانهای بزرگ اسراییل باشد( ».اسهالمی
.)278-277 1388
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حزب آگودات اسراییل (وحدت اسراییل)
«جنبز آگودات اسراییل در سال  1912به عنوان یک تشهکیالت دینهی تأسهی شهد و در
بردارنده همه گروههای دینی ارتدک در آلمان و لهستان و لیتوانی (بهه عنهوان یهک ماموعهه
متحد) بود که مخالف جنبز صهیونیسم و تهالش آن جنهبز بهرای تغییهر سهاختار و مضهمون
زندگی یهود بودند .آگودات اسراییل همچنین با تمان جنبزهای سکوالر دیگر مثل حزب بوند و
یهودیت اصالحطلب به مبارزه برخاست.
صلح از نگاه آگودات اسراییل
«این حزب با عقبنشینی حتی یک وجب از سرزمین اسراییل مخالف اسهت و بهر ضهرورت
تشدید عملیات شهرکسازی برای یهودیان و توسعه دامنه آن در همهه اراضهی اسهراییل تأکیهد
میکند( ».خلیفه .)138 -137 1384
حزب یهودوت هتوراه (یهودیت تورات)
اتحاد یهودیت توراتی (یَهدوت هَتوراه هَماوحدِت) ائتالفی از دو حهزب سهنتگهرای یههودی
آگودات اسراییل و دگل تورات است که از سال  1992در انتخابات پارلمان اسراییل (کنسهت) بها
یک فهرست مشترک شرکت میکنند .این دو حزب توافق کاملی در مهورد موضهوعات سیاسهی
ندارند اما توانستهاند ائتالف خود را در طول این سالها حف کنند تا کرسیههای بیشهتری را در
پارلمان به دست آورند .یهودیت توراتی در انتخابات  2013بود که به  7کرسی پارلمان رسیدند.
صلح از نگاه یهودوت هتوراه
از مبانی فکری این حزب این است که تورات تکیهگاه اصلی سیاست دولت و لوانین و احکان
آن است که در این صورت با دولت مدنی مخالفت میورزد .از رهبران بانفوذ ایهن حهزب خاخهان
الیازر شاخ است( ».سویدان .)282 1392
یاکوب لیتزمن رهبهر حهزب در سهال  2013طرحهی را بهه کنسهت ارائهه داد کهه هرگونهه
تصمیمگیری دولت درباره سرنوشت بیتالمقدس در مذاکرات صلح را به تاییهد کنسهت مشهرو
میکند .آنها همچنین موضعی در لبال ادامه شهرکسازی در کرانه باختری ندارند.
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حزب دیگل هتوراه
«دیگل هتوراه (پرچم تورات) حزبی دینی و متعصب است که نمایندگی طایفههای لیتوانی را
در میان حریدیها به عهده دارد( ».خلیفه .)141 1384
صلح از نگاه دیگل هتوراه
دیگل هتوراه نسبت به اگودات اسراییل دارای اعتدال بیشتری به ویهژه نسهبت بهه مسهائل
مربو به مناطق اشغالی و لضیه فلسطین میباشد .ایهن حهزب موافهق عقهبنشهینی از منهاطق
اشغالی است و با تشکیل دولت فلسطینی خالی از سالح نیز مخالفتی ندارد.
نتیجهگیری
الکساندر ونت همکاری و منازعه دولتها را پدیدهای مرتبط بها «هویهت» دولهتهها تلقهی
میکند .ونت هویت را خصوصیتی در کنشگران نیهتمنهد تلقهی مهیکنهد کهه موجهد تمهایالت
انگیزشی و رفتاری است .به گفته ونت هویت واجد یک ویژگی بیناذهنی است کهه همزمهان دو
نوع انگاره وارد فرآیند هویتسازی میشود :انگارههای خود و انگارههای دیگری.
ونت با بهرهگیری از نظریه تعاملگرای نمادین نحوه ساخته شدن این هویتهها را توضهیح
میدهد .او معتقد است هویت کنشگران از طریق فرآیند عالمهتدههی تغییهر و پاسهخ صهورت
میگیرد .از نظر وی ارتبا با یکدیگر بر اساس فهمهای خود از یکدیگر در یک کنز اجتمهاعی
صورت میگیرد.
به اعتقاد ونت همکاری و منازعه دولتها در چارچوب شناخت مشهترک (فرهنهگ و انگهاره
ها) معنا پیدا میکند نه در چارچوب ساختارهای مادی.
او بر خالف والعگرایان آنارشی را دارای منطق و فرهنگ واحد نمیداند بلکه معتقهد اسهت
در آنارشی ممکن است سه نوع فرهنگ وجود داشته باشد )1 :فرهنگ هابزی  )2فرهنگ الکهی
و  )3فرهنگ کانتی.
در فرهنگ هابزی منطق حاکم اصل « بکز یا کشته شهو» است و نقز غالهب دشهمنی
است .این نظان خودیاری والعی است .امنیت امری عمیقا رلابتآمیز و حاصل جمع صفر است و
معمای امنیت بهطور خاص شدید است اما نه به دلیل ماهیت سالحها بلکه به دلیل نیاتی که به
دیگران نسبت داده میشود.
◊ 241

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال چهاردهم ،شماره چهل و دوم ،بهار1397

در فرهنگ الکهی اصل «زندگی کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند» حاکم است و نقهز
غالب در این فرهنگ رلابت است .در این فرهنگ رلبا برخالف دشمنان از یکدیگر انتظار دارند
بهگونهای عمل کنند که حق حاکمیتشان به رسمیت شناخته شود .البته این بدان معنا نیست کهه
فرهنگ الکی نظان مبتنی بر حکومت کامل لانون و همکاری گسترده میباشد .رلبا انتظار دارنهد
دیگران گاهی از خشونت برای اختالفات استفاده کنند اما این عمل را در چارچوب اصل «زندگی
کن و بگذار دیگران هم زندگی کنند» اناان میدهند.
اما در فرهنگ کانتی منطق حاکم شامل دو لاعده اساسی است -1 :اختالفات بهدون توسهل
یا تهدید به جنگ حل و فصل میشود (لاعده عدن خشونت)  -2در صورت تهدیهد طهرف اهالثی
علیه امنیت هر یک از آن دو بهصورت تیمیخواهند جنگید .نقز غالب در این فرهنگ دوستی
است و عدنخشونت و کمک متقابل محدودیتهایی در چگونگی اداره سایر موضهوعات تحمیهل
میکند اما در این محدوده دوستان میتوانند تعارضات (البته غیرامنیتی) چشمگیری هم داشهته
باشند.
در بررسی نگاه احزاب اسراییلی به فرآیند صلح خاورمیانه منطق حاکم اصل «بکز یا کشته
شهو» هابزی است و نقز غالب دشمنی است .در این رژیم معمای امنیت به طور خاص شهدید
است اما نه به دلیل ماهیت سالحها بلکه به دلیل نیاتی که به دیگران نسبت داده میشود.
همانطور که سطور پیشین اشاره شد بر اساس پارادایم سازهانگاری رفتار احهزاب و جریانهات
اسراییلی در لبال موضوعات اساسی جامعه از جمله فرآیند صهلح بهر اسهاس فاکتورههای عینهی
نبوده بلکه بر اساس هناارهایی اسهت کهه تهأایر مسهتقیم بهر منهافع و هویهت یهودیهان دارد
هناارهایی که نقز محدود کننده برای احزاب بازی کرده و به مثابه معیاری بهرای رفتهار آنهان
محسوب میشوند .فلذا مادامی که جریانات سیاسی مذهبی مطالبه گر بخشهی از خواسهتهههای
جامعه باشند بر اساس چهارچوب سازه انگارانه رفتار خواهند کرد.
اما از طرف دیگر به نظر میرسد در هفتمین دهه از اشغال فلسطین اتخهاذ تصهمیم دربهاره
میزان واگذاری سرزمینهای اشغالی به طرف فلسطینی به منظور پیشبرد رونهد صهلح خاورمیانهه
یکی از چالزهای کوچک رژیم اسراییل است« .که اگهر اسهراییل آن را پشهت سهر بگهذارد بها
چالزهای بسیار مهمتر و گیچ کنندهتری روبرو خواهد شد .مهمتهرین آنهها دوگهانگی لهومی-
مدنی اسراییل است .همانگونه که گفته شد اکنهون واضهح اسهت کهه رویکهرد جریهان اصهلی
اسراییل مبنی بر آشتی دادن تضادها از طریق صلح نمهیتوانهد موفقیهت آمیهز باشهد .از ایهن رو
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دانزپژوهان پسا صهیونیست به کمک رسانههای جمعی گزینههای دیگری را مطرح کردهانهد.
یک گزینه این است که یک دولت لومیتشکیل شود که اجازه هیچ گونه مصالحه با فلسطینیها
را ندهد و رعایت اصل مساوات عدالت اجتماعی را برای اعهراب اسهراییل و شههروندان محهرون
مورد انکار لرار دهد .چنین رویکردی را میتوان نوعی از لون مداری دانست که ارتبا تنگاتنگی
با برداشت انعطافناپذیر از یهودیت دارد و در والع منتهی به لون ساالری یا بنیادگرایی یههودی
میشود .تا آناا که میتوان لضاوت کرد این گزینه هم چنین به التصاد بازار آزاد و سرمایهداری
گرایز دارد که هم اینک در اسراییل رواج یافته است .گزینه دیگر رویکرد جامعهه مهدنی اسهت
که در برگیرنده عقیده تاریخی دانهزپژوههان پساصهیونیسهت بهوده اشهتباهات گذشهته را بهه
احتماالت مثبت آینده مرتبط میسهازد .ایهن احتمهاالت عبارتنهد از صهلح فراگیهر در فلسهطین
دموکراسی والعی و باالخره جامعه مساوات طلب که لادر به امید بخشیدن به گروههایی جمعیتی
محرون و اللیتهای مظلون باشد .این گزینه میتواند طرح و لاعده مدونی نه تنها برای اسراییل
بلکه ترجیحا (به رغم آینده دورتر آن) برای ایااد موجودیت سیاسی جدید بین رود اردن و دریای
مدیترانه -یعنی یک فلسطین سکوالر و دموکراتیک-باشد .بین این دو گزینه نئوصهیونیستهها
تاکنون دست باال را دارند .آنها از امتیاز جدا بودن از اعمال گذشته در اذهان عمومی برخوردارنهد.
از این رو برخالف صهیونیستهای سنتی هیچ گونه دغدغهه خهاطر و عهذاب وجهدان در مهورد
توصیف فصول ناخوشایند تاریخ صهیونیسم و اسراییل نظیر لتل عهان و اخهراج فلسهطینیهها از
سرزمینشان (که امروز تلویحا از آن دفاع میکنند) و تبعیض علیه یهودیان سهفاردی و یهودیهان
ارتدوک ندارند .بر خالف صهیونیستهای سنتی نئوصهیونیستها لهادر بهه ارائهه یهک آینهده
روشن -نه اینکه یک آینده دوپاره شده بین دموکراسی سکوالر و حکومت مذهبی لومی -یعنهی
آیندهای بنا نهاده شهده براسهاس اولویهت مسهلم تئوکراسهی لهومیهسهتند .خالصهه بهرخالف
صهیونیستهای سنتی نئوصهیونیستها درصدد اناان کارهای غیرممکن و نقیضه گوییهایی از
لبیل «اشغال روشن فکرانه» «سالح پاک» «لهون سهاالری لیبهرال» یها «دموکراسهی لهومی»
نیستند.
نئوصهیونیستهای سنتی به رغم ضعف «لرائت» رسمیشان از تاریخ اسهراییل بهه کنتهرل
دروس مقدماتی عمده مورد نیاز در علون انسانی ادامه میدهند و هنوز در حال تالش برای حف
توهم یک جامعه لومیو در عینحال مدنی هستند .سه عامل میتواند بر این چشهمانهدازهای در
والع تیره و تار تأایر بگذارد .عامل نخست تعریف روشنتر اهداف تمان کسهانی کهه خودشهان را
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مدافع ایااد جامعه مدنی و دموکراتیک در اسراییل میداننهد .تهاکنون ایهن اههداف بهه وضهوح
تشریح نشدهاند و برای این کار ناگزیر باید به این پرسز پاسخ داده شود که بهه منظهور حفه
حقوق مدنی و انسانی اسراییلیها و فلسطینیها چه موجودیتی میتواند جهایگزین دولهت -ملهت
یهودی شود .در مورد این گونه مسائل آشفتگی و ابههان بیشهتری نسهبت بهه تعینهات اردوگهاه
پساصهیونیسم وجود دارد .در همین راستا از واژه «پساصهیونیسم» استفاده میشود زیرا در ههر
حال این رهیافت از محدودیتهای ایدئولوژی صهیونیستی کامال آزاد نیست.
عامل دون تمایل طرف فلسطینی به مشارکت علنی بر یک مبنای دموکراتیک بهرای یهافتن
راه حل مشترک است .برخالف پساصهیونیسم که یک پدیده یهودی است ایهن امهر یهک فهاز
انتقالی خارج از صهیونیسم است .اما مقصد آن کااست؟ ظاهرا تعیین مقصهد نههایی آن بهدون
تعیین تمایالت فلسطینیها ممکن نیست .آیا یک حکومهت مهدنی و دموکراتیهک مهیتوانهد در
خدمت اهداف هر دو ملت اسراییل و فلسطین باشد؟ آیا اهداف هر دو ملت در چهارچوب سهاختار
حکومتی فدرال با حف هویت جداگانه هر دو ملت به بهترین نحو میتواند برآورده شود؟ یا اینکه
وجود دو دولت ضروری است؟ (اگهر مهورد اخیهر بهه گونههای معنهادار و هدفمنهد بها توجهه بهه
والعیتهای پ از توافق نامههای صلح اسلو میسر باشد).
عامل سون موضعی است که باید از سوی ایاالت متحده آمریکها و اروپها اتخهاذ شهود زیهرا
بدون اعمال فشار بهر اسهراییل امیهد کمهیبهرای تغییهر و تحهول از درون اسهراییل وجهود دارد.
ماازاتها یا تحریمها میتواند نتیاه معکوس داشته باشد و حتی ممکن است باعث ایااد یهک
رویکرد نئوصهیونیسم مستحکمتر شود؛ با این همه غرب ناگزیر از ارائه تعریف جدیهد از عوامهل
پیشرفت برلراری ابات و رفاه انسانها در منطقه خاورمیانه است .آمریکا و اروپا باید با تأکید بهر
الگوهای رفتاری «دیرپا و مستمر» از سال 1948ن تاکنون تصمیم نادرسهت خهارجی و داخلهی
اسراییل به عنوان «تنها دموکراسی خاورمیانهه» را زیهر سهؤال ببرنهد .توصهیف مهداون غهرب از
اسراییل به عنوان یک جزیره دموکراتیک غربی در میان بدویان عرب یکی از موانع عمهده سهر
راه کسانی است که در اسراییل برای استقرار یک جامعه مدنی و انسانی بهه نفهع کلیهه سهاکنان
اسراییلی و فلسطینی تالش میکند (ایالن .)141 1382
در کنار سه عامل فوق میتوان به عامل جدید دیگری هم اشاره کرد که البته در دهه مهورد
بررسی در این پژوهز کمتر مطرح بوده اما امروز احتمال رخداد آن متصور میباشهد .نگرانهی از
ظهور لدرت منطقهای بنان ایران که جنگ سوریه و عراق را به سراناان رساند و پدیدهای به نان
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داعز را از بین برد ترس عمیق اعراب به رهبری عربستان و رژیم اسراییل را به وجود آورد که
باعث نزدیکی بیز از پیز آنان علیه دشمن مشترک گردید .لذا این احتمال متصهور اسهت کهه
برای جنگ علیه ایران اعراب و اسراییل اختالفات خود (حدالل به صورت مولت) را کنار گذاشته
و لدرت خود را متمرکز کنند برای جنگ علیه ایران
در هر حال به نظر میرسد در دوره پسا صهیونیسم اگر صلح با اعراب محقق شود اسراییل
برای توجیه موجودیت خودش نه دیگر نیازی به بحثهای توراتی و تلمودی دارد و نه نیاز اسهت
که این اندازه به نژاد خود تأکید کند چون عالوه بر این که از نظر بینالمللی به رسمیت شناخت
شده در منطقه نیز مشروعیت پیدا خواهد کرد .بنهابراین و بهه دالیلهی چنهد نهاگزیر اسهت لیهد
یهودیت را رها کرده و اعالن کند که یک دولت دموکراتیک است که در آن صهورت دیگهر بهین
شهروند عرب و یهودی تفاوتی نمیتواند لائل شود و به ایهن ترتیهب در والهع صهیونیسهم ههم
عمرش به سر رسیده و تبدیل به دولتی با اکثریت یهودی میشود .همانطور که دولهتههائی بها
اکثریت مسلمان داریم و عنصر تبعیض نژادی و مذهبی در ماهیت دولت وجود ندارد .این چیهزی
است که برای آینده اسراییل پیزبینی میشود.
البته به نظر نگارنده با وجود احزاب لدرتمند مذهبی بعید است این اتفاق در آینده نزدیک رخ
دهد .گرچه در لالب بررسی در مکتب سازه انگاری نگرش و باور بایهد از "صهیونیسهم مهذهبی
سیاسی" به هویت "اکثریت یهودی" چرخز کامال موار و آشکار داشته باشد .بهدین معنها کهه
احزاب مختلف بدون گرو نگه داشتن وابستگیهای اعتقادی ارزشیِ جامعه مخاطب خود با نگاه
صرفا سیاسی به پای میز مذاکره آمده و در خصوص صلح خاورمیانه تصمیم سازی نمایند.
از این رو مادامیکه احزاب و جریانات سیاسی اسهراییل از ایهدئولوژی باورهها انگهاره هها و
هناارهها تبعیت میکنند روند صلح خاورمیانه همچون گذشته به نتیاهه نخواههد رسهید (البتهه
همانطور که لبال اشاره کردیم اسهراییل بها نقشهه راه مناسهب منهافع خهود را از پرونهده صهلح
خاورمیانه به خوبی به دست آورده است ).لذا هنگامی فرآیند صلح خاورمیانه به بار خواهد نشست
که طرف اسراییلی بدون وابستگیهای ارزش محوری خود بر سر میز مذاکره حاضر شود.
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