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 مقدمه 

( در چارچوب 1398تیر  11) 2020روز اول جوالی  بود وزیر رژیم صهیونیستی، بنانخست « بنیامین نتانیاهو»با تصمیم و پافشاری 

به  اما در همان روزاراضی اشغالی آغاز شود؛ دره رود اردن به و هایی از کرانه باختری بخش، رسماً عملیات الحاق «معامله قرن»طرح 

 . طرح به تعویق افتاد اینیکباره اجرای 

هایاز حیث ویژگیهم از نظر موقعیت جغرافیایی و هم ، کرانه باختری هم از نظر وسععععت 

 بر نوار غزه است.بسیار زیاد و برتری محسوس اهمیت  ، دارایاستراتژیک

 شغالی طرح نتانیاهو با اجرای ضی ا شهرکالحاق کرانه باختری به ارا صد دارد تمامی  های ق

رار ق« بحرالمیت»نشین کرانه باختری و تمامی دره اردن را که در امتداد دریاچه صهیونیست

 لحق کند.م 1948های اشغالی به سرزمین، دردا

شععرق  مخصععوصععاً، کرانه باختری های شععورای امنیتو قطعنامه یالمللن بینیانوبه موجب ق

شغالی تلقی می المقدس، قلمرویبیت شهرکا ستی در شود؛ از این رو،  صهیونی سازی رژیم 

المللی، منشعععور سعععازمان مل  متحد و نقض آشعععکار قوانین بینآن و همچنین الحاق آن، 

 شود.محسوب می متحد مل  سازمان امنیت شورایهای قطعنامه

ر د «المقدسبیت» توان به واقع شععدنهای اسععتراتژیک کرانه باختری میترین ویژگیاز مهم

نزد  اشاره کرد که «قبه الصخره»و  «مسجد الخلی » همچون مقدسیهایمکان واین منطقه 

 اسالم، مسیحیت و یهود، محترم و حساس هستند. یعنی همه ادیان ابراهیمی

 مشععترک هایمرزها دارای اهمیت ویژه کرده، برای صععهیونیسععتآنچه که کرانه باختری را 

امنیتی و سیاسی حساس  طقامنو مجاورت کرانه باختری با  های اشغالیبا سرزمین طوالنی

 است. «دیمونا» ایهستهتأسیسات خصوص به رژیم صهیونیستی

 مردود دانسعععتن طرح الحاق از سعععوی ملت و جریانات جهادی فلسعععطینی، کشعععورهای

جزو اصول مسلّم و  ،منطقههای مسلمان ملت های عضو محور مقاومت ومقاومت، گروهمحور

های جدی از سعععوی جریانات کامالً بدیهی اسعععت؛ اما آنچه قاب  تأم  اسعععت، ابراز مخال ت

کار، متحدین یا کشععورهای دوسععت رژیم صععهیونیسععتی، کشععورهای مرتجع عرب، سععاز 

سازمانالمللی به ظاهر مدافع های بینسازمان شر،  صطالحاً حقوق ب سالمیهای ا یا حامی  ا

ست که البته  ستی ا صهیونی شین رژیم  سمی فعلی یا پی سطینیان و حتی مقامات ر حقوق فل

 است. گرفتههای متمایزی صورت مبتنی بر اهداف، رویکردها و استدالل
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درصد از اراضی کرانه  30تا  یافتندمیها مجوز ، صهیونیست«معامله قرن»موسوم به  به اصطالح صلح دولت ترامپ مطابق طرح

 عنوانهب اراضی اشغالی،هایی از کرانه باختری به پروژه الحاق بخش ،اساساین  بر ؛باختری و دره رود اردن را تحت سیطره خود بگیرند

در صورت گ ت عزم آن دارد تا بود؛ او همواره می مطرح انتخاباتی مبارزاتدر دوران  نتانیاهو یتبلیغات شعارهایترین یکی از مهم

 19۶۷در کرانه باختری و دره رود اردن را که اسرائی  از سال یهودی نشین شهرک  130بیش از  ،رهبری دولت به رسیدن دوباره

ن نقض آشکار قوانیچنین تصمیمی،  ترین اعتنا به اینکهبدون کمهای اشغالی ملحق کند؛ سرزمینبه ، تحت اشغال خود درآورده

 است. متحد مل  سازمان امنیت شورایهای المللی، منشور سازمان مل  متحد و قطعنامهبین

طرح الحاق متضمن چه تغییراتی است و اجرای آن های کرانه باختری و دره رود اردن و اهمیت استراتژیک آنها چیست؟ ویژگیاما 

؟ موضع آمریکا، کشورهای اروپایی، متحدین و حامیان رژیم صهیونیستی در ها ایجاد خواهد کردبرای فلسطینی هاییمحدودیتچه 

ها پاسخ خواهیم داد و در قسمت دوم نیز ضمن قبال این تصمیم چه بوده است؟ در قسمت نخست پژوهش حاضر به این پرسش

های های سازمانان آشکار و نهان رژیم صهیونیستی و همچنین مواضع و بیانیههای کشورهای سازشکار عرب و دوستمرور واکنش

ه هایی از کرانه باختری به اراضی اشغالی بستآیا پرونده الحاق بخشالمللی در این زمینه، به دو سؤال پاسخ خواهیم گ ت که اوالً بین

 چه عل  و عواملی مانع از اجرای طرح الحاق شدند؟شده است؟ ثانیاً 

های کارشناسان و ها، مصاحبهمقاالت، تحلی های پیشین، پژوهشاین پژوهش به رو  اسنادی تهیه شده و اطالعات آن برگرفته از 

 های خبری تحلیلی معتبر است.های رسمی و پایگاههای مندرج در روزنامهگزار 

 

 
 

 نگاهي اجمالي به موقعيت کرانه باختري 

 بسیار زیاد و برتریاهمیت  ، دارایشرایط استراتژیک به لحاظهم از نظر موقعیت جغرافیایی و هم ، کرانه باختری هم از نظر وسعت

 بحر»های و تا کرانه شودمیاز مرزهای شمالی کرانه باختری با اردن آغاز که مهم و راهبردی  حوزهاین محسوس بر نوار غزه است. 

 .1نظامی استمراکز شاورزی، اماکن حساس امنیتی و های کدارای منابع آبی، زمین امتداد دارد، «المیت

                                                           
 (25/4/1399). روزنامه کیهان؛ 1
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لومتر یک 834 نیز« دره رود اردن» منطقهمساحت است، کیلومتر مربع  5۶00این منطقه بیش از  مساحت وسعت کرانه باختری: -الف

درصد از  1۶شرقی . مساحت کرانه باختری و قدس 2کیلومتر مربع مساحت دارد 3۶0تنها  که نوار غزهقیاس با در ؛ 1استمربع 

  ت.مساحت ک  فلسطین اس

های نشینشهرک 4درصد 14و  3فلسطینیآنها درصد  8۶کنند که سه میلیون ن ر زندگی میدر کرانه باختری مجموعاً  جمعیت: -ب

و جمعیت فلسطینیان ساکن دره  ۶کنندزندگی مینشین شهرک انهزار ن ر از یهودی 10حدود  در دره رود اردن، .5هستند اسرائیلی

 .  ۷کنترل دارند تحتدرصد و فلسطینیان تنها شش درصد مساحت این دره را  8۶نشینان اما شهرکهزار ن ر است؛  ۶۶رود اردن نیز 

 .8کنندنیز در نوار غزه زندگی می فلسطینیهزار  899یک میلیون و بد نیست بدانیم 

می از کتنها است و اطراف آن را عمدتاً رژیم صهیونیستی در اختیار دارد و  ایبرخالف غزه که منطقه بسته :موقعیت جغرافیایی -ج

های کیلومتر با سرزمین 330 و است مرتبطو  متص به مناطق حساس  کیلومتر( با مصر مرتبط است، کرانه باختری 38مرزهای آن )

 220ها در کنار و جنگ  خیزحاص  های زراعیمراتع چشم نواز دائمی، زمین د.دار مشترک کیلومتر با اردن مرز 148اشغالی و 

 .9نیز از منابع غنی کرانه باختری است «بحر المیت»کیلومتر مربع از 

  استراتژیک: اهمیت -د

ی هم باختراست که به کرانه در این منطقه  «المقدسبیت» اولین ویژگی و اهمیت استراتژیک کرانه باختری در واقع شدن -1

ای هترین مکانمهم، «مسجداالقصی»ها جایگاه و ارز  ویژه بخشیده است؛ عالوه بر یفلسطینها و هم برای برای صهیونیست

برای همه ادیان  که و قدس شرقی قرار دارند باختری در کرانهنیز  «قبه الصخره»و  «مسجد الخلی »یعنی  مقدس فلسطین

 یهود، محترم و حساس هستند.اسالم، مسیحیت و  یعنی ابراهیمی

از  ،های یهودی نشین در شمال شرقی و شمال کرانه باختری و همچنین اطراف شهر قدسشهرکتعداد بسیار زیاد تمرکز  -2

 .ها اهمیت استراتژیک بخشیده استهای کرانه باختری است که به این منطقه نزد صهیونیستدیگر ویژگی

                                                           
 رصد ک  کرانه باختری است.د 15 این مساحت برابر . 1
 (18/5/1393. خبرگزاری مشرق؛ )2
 هزار ن ر 580. تقریباً دو میلیون و 3
 هزار ن ر 420. حدود 4
 (18/11/1398بی.بی.سی؛ ) .5
 (11/4/1399. خبرگزاری ایرنا؛ )۶
 ( 15/4/1391؛ خبرگزاری آوا )افغانستان(؛ )«آکس ام»سازمان غیردولتی گزار  . ۷

 
 (11/4/1399خبرگزاری ایرنا؛ ). 8
 (11/4/1399. خبرگزاری ایرنا؛ )9

وسعت کرانه -الف
باختری

استراتژیکاهمیت-دموقعیت جغرافیایی-ججمعیت-ب
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است که در صورت لزوم، به  کرانه باختریهای استراتژیک ، از دیگر ویژگیهای اشغالیبا سرزمین طوالنی مشترک هایمرز -3

 دهد.ها را در تیررس نیروهای مقاومت قرار میراحتی تقریباً تمام شهرهای مهم صهیونیست

أسیسات در شمال منطقه ت :بدین صورت که ؛امنیتی و سیاسی رژیم صهیونیستی مرتبط استمهم  باختری به دو منطقه کرانه -4

 د.قرار دار «وآویت »و  «حی ا»و در جنوب و شرق منطقه سیاسی رژیم صهیونیستی یعنی  «دیمونا»اتمی 

 بندي کرانه باختريتوافق اسلو و تقسيم 

 : تقسیم شد C و A ،  Bکرانه باختری به سه بخش  به امضا رسید، 1993اواخر تابستان که بر اساس توافق اسلو، 

کیلومتر  802هزار و  پنجحدود وسعتی را با  باختری های کرانهدرصد سرزمین 18شام  مراکز جمعیتی اصلی است که  A نطقهم

 فلسطین است. امنیتی و اداری تشکیالت خودگردان تسلطگیرد و تحت مربع در بر می

و تحت نظارت مشترک  گیرددر بر میختری را درصد مساحت کرانه با 21 ت؛های اطراف شهرها اسشام  روستاها و شهرک B نطقهم

نظارت مدنی و اداری آن بر عهده تشکیالت خودگردان و از حیث امنیتی، بدین ترتیب که  ؛شودها اداره میها و اسرائیلیفلسطینی

 رایبری ثؤگیری متصمیمقدرت ، هیچ اختیار یا هاتجربه ثابت کرده رویه ذاتی صهیونیستها است. تحت سیطره صهیونیست

 قائ  نیست.ها فلسطینی

به دهد و درصد مساحت کرانه را به خود اختصاص می ۶1و به هم متص  و در سرتاسر کرانه باختری گسترده شده  کامالً C نطقهم

 ت.تحت سیطره اداری و امنیتی رژیم صهیونیستی اس طور صد درصدی

 سراسرهای واهی امنیتی در به بهانه ،کرانه باختری ساکن انمنازل فلسطینی ،های پس از توافقسالتمام طی  اما واقعیت این است که

 .است قرار گرفتهتخریب مورد این منطقه 

 طرح الحاق کرانه باختري به اراضي اشغالي 

های خود دست بردارد و حاکمیت اسرائی  بر خاک خود را به ، فلسطین باید از تمام آرمان«معامله قرن»ای ص حه 181در طرح 

 دیگری های بسیارشود و بخشعنوان پایتخت رژیم صهیونیستی شناخته میقدس بهطبق یک بخش از این طرح، رسمیت بشناسد. 

 30، ن، مربوط به کرانه باختری است. طبق این طرحاز بندهای مهم معامله قر دیگر یکید. خواهد ش منضمبه اراضی اشغالی  نیز

ابتدا  قصد دارددهد که اظهارات نتانیاهو نشان می اما .2شوداشغالی ملحق می از اراضی کرانه باختری و غور اردن به اراضی 1درصد

درصد اراضی که  30بعد  جمعیت است؛هزار  400و بیش از  شهرک 132که شام   کندسه درصد اراضی کرانه باختری را ملحق 

است به اراضی اشغالی ملحق خواهند شد.  «غور اردن»ترامپ به اسرائی  اختصاص یافته و بیشتر آن در  «معامله قرن»طرح طبق 

 .3صورت خواهد گرفت صهیونیستی -ها توسط تیم آمریکایی این اقدام بعد از پایان ترسیم نقشه

شود؛ از این اشغالی تلقی می المقدس، قلمرویشرق بیت مخصوصاًالمل ، کرانه باختری این در حالی است که به موجب قانون بین

ه گویند کبیشتر کشورهای عضو سازمان مل  می. سازی رژیم صهیونیستی در آن و همچنین الحاق آن، غیرقانونی استرو، شهرک

                                                           
با  رسد علت این ت اوت این باشد کهدرصد عنوان شده است. به نظر می ۶0( این رقم 1399تیر  11. باید خاطر نشان کرد در برخی منابع )خبرگزاری مهر؛ 1

 نخست اجرای طرح در گامالمللی، ممکن است رژیم صهیونیستی طرح الحاق کرانه باختری را در چندین مرحله اجرا کند و توجه به فشارهای گسترده بین

  (9/4/1399خواهد شد. خبرگزاری ایرنا؛ )لحق ماشغال تحت های درصد از خاک کرانه باختری به سرزمین 30بیش از است که 
 (25/4/1399کیهان؛ ) . روزنامه2

 ( 19/3/1399پایگاه خبری تحلیلی عصر ایران؛ ). 3



 

۶ 

 

، دونالد 2019در ماه نوامبر سال اما  های اشغالی هستندالمللی حاکم بر سرزمینن ناقض قوانین بیناند، چوها غیرقانونیاین شهرک

 .1دآورالمللی به شمار نمیها را مغایر قوانین بینترامپ اعالم کرد که آمریکا دیگر این شهرک

 هاي طرح الحاق براي فلسطينيانآسيب 

؛ آنگاه 2شونداشغالی ملحق می هایسرزمیناردن به دره رود درصد از اراضی کرانه باختری و  30اگر این طرح ظالمانه اجرایی شود،

؛ به عبارت دیگر، ارتباط فلسطینیان کرانه باختری با چهار میلیون نخواهد داشت «بحرالمیت»مرزی با رود اردن و  دیگر کرانه باختری

که آن را به اردن متص   خواهد بودطی کرانه باختری با دنیای بیرون دو پلی تنها راه ارتباقطع خواهد شد و  3فلسطینی ساکن اردن

سترسی د «آویوت » در« گورینبن»کند و از مناطق اشغالی خواهد گذشت. همچنین ساکنان فلسطینی کرانه باختری به فرودگاه می

طبق آمار  .5محروم خواهند شد نیز و منابع آبی به ویژه در منطقه دره اردن خیزحاص های کشاورزی از زمینو  4نخواهند داشت

درصد زمین کشاورزی است و رژیم صهیونیستی قصد دارد مناطقی  43غرب رود اردن دارای  زخیمنطقه حاص  ،«نامه جهاناطالعات»

با توجه به قرار  نیزقدس شریف  .۶بشناسد خیز را در بر دارد تحت حاکمیت خود به رسمیتهای حاص که بیش از نیمی از زمین

ام و سرانج د.و محاصره خواهد ش ابه طور کام  از مناطق فلسطینی جد تقریباً ،نشین در اطراف آنهای صهیونیستگرفتن شهرک

درصد اراضی کرانه  40بر  اجرای این طرح تیر خالصی خواهد بود به توافق اسلو که بر اساس آن تشکیالت خودگردان تقریباًاینکه 
 د.ماهیت وجودی تشکیالت خودگردان را به طور کام  از بین خواهد بر ،به معنای دیگر اجرای طرح الحاق کرانه باختری ؛۷باختری کنترل دارد

 المللي با طرح الحاقي داخلي و بينهامخالفت 

الحاق کرانه باختری به اراضی اشغالی را کلید خواهد زد، موجی از پس از انتشار این خبر که نتانیاهو از روز اول جوالی، عملیات 

المللی به راه افتاد. ردّ قاطعانه این طرح از سوی ملت و جریانات جهادی فلسطینی، کشورهای های داخلی و بینها و محکومیتمخال ت

مسلّم و کامالً بدیهی است؛ اما آنچه قاب  تأم  جزو اصول  ،منطقههای مسلمان ملت های عضو محور مقاومت وزنجیره مقاومت، گروه

کار، متحدین یا کشورهای دوست رژیم صهیونیستی، کشورهای مرتجع عرب، های جدی از سوی جریانات ساز است، ابراز مخال ت

مقامات رسمی های اصطالحاً اسالمی یا حامی حقوق فلسطینیان و حتی المللی به ظاهر مدافع حقوق بشر، سازمانهای بینسازمان

 شود:هایی از آنها اشاره میفعلی یا پیشین رژیم صهیونیستی است که به نمونه

 

                                                           
 (18/11/1398بی.بی.سی؛ ) .1
ارسال  «محمود عباس»پیامی به  «نتانیاهو»به نق  از یک مقام فلسطینی اعالم کرد که  تلویزیون رژیم صهیونیستی،« 12»کانال   ششم تیرروز جمعه . البته 2

 (8/4/1399جوان آنالین؛ )منبع:  در آن گ ته شده طرح الحاق کرانه باختری شام  غور اردن )دره اردن( نخواهد بود. وکرده 
 (28/2/1398. خبرگزاری تسنیم؛ )3
 (8/4/1399جوان آنالین؛ ). 4
 (13/4/1399. پایگاه خبری تحلیلی راهبرد معاصر؛ )5
 (11/4/1399. خبرگزاری ایرنا؛ )۶
 (9/4/1399ایرنا؛ ). خبرگزاری ۷

مقامات، سیاستمداران و دانشگاهیان رژیم صهیونیستی-الف

کشورهای اروپایی، حامیان و شرکای تجاری رژیم صهیونیستی-ب



 

۷ 

 

 مقامات، سیاستمداران و دانشگاهیان رژیم صهیونیستی -الف

، موافقت «ملک عبداهلل»پس از اعالم مخال ت ، «آبی و س ید»وزیر چرخشی رژیم صهیونیستی رهبر حزب نخست، «بنی گانتس» -1

او همچنین در مورد تاریخ اول جوالی، زمان آغاز اجرای طرح  .1الحاق را منوط به موافقت پادشاه اردن اعالم کرد طرح اجرای با

 .2" ...نیست« فوری»و « مقدس»تاریخ یکم ژوئیه  و اسرائی  با بحران ویروس کرونا مواجه است"الحاق، گ ته بود: 

 تهده است؛ وی گ ستی با طرح بنیامین نتانیاهو برای الحاق دره اردن مخال ت کریصهیون، وزیر خارجه رژیم «گابی اشکنازی» -2

با دولت  باید با هماهنگی کام  و مسئوالنه این اقدام؛ اما شودیید میأت، ها شودتواند منجر به جدایی از فلسطینیکه میرا هایی گام"

 که اشکنازی در نشستی پشت هگزار  داد «کان»شبکه صهیونیستی  . اما"واشنگتن و گ تگو با کشورهای همسایه صورت گیرد

 .3"دداننبه احتمال زیاد طرح الحاق شام  دره اردن نخواهد شد و همه این را می" هگ ت ،درهای بسته

 مصاحبه با خبرگزاریدر  نظامی وزارت دفاع اسرائی  - رئیس اسبق دپارتمان امور سیاسیو ، کارشناس امنیتی «آموس گیالد» -2

و آن را تصمیمی  دادن به اشغال بخشی از کرانه باختری رود اردن توسط دولت نتانیاهو هشدار داد رسمیتدویچه وله، در مورد 

 .4خواند "ضرور خطرناک و غیر"

اعالم مخال ت صریح خود با اجرای طرح الحاق کرانه باختری، آن را  ضمنوزیر خارجه پیشین رژیم صهیونیستی « تزیپی لیونی» -3

 5."بازگشت استبه معنای عبور اسرائی  از نقطه بیای خواند که جانبهیکو اقدام ضد منافع اسرائی  ، خطای بزرگ تاریخی"

ه طرح با هرگون"که  هکرد اعالم «یش عتید»رهبر حزب مرکزگرای  و اپوزیسیون رژیم صهیونیستیجناح رئیس  «یائیر الپید» -4

نامه امضا شده میان دو طرف لطمه اعمال حاکمیت اسرائی  بر غور اردن که به توافق"نسبت به ؛ او "است مخالف الحاق جانبهیک

ه و گ ت هنشینان متهم کردنتانیاهو را به ترجیح دادن مسائ  سیاسی به امنیتی برای راضی نگه داشتن شهرکه، زند، هشدار دادمی

 .۶"داما باید دیوار بزرگی بین این دو کشور ایجاد شو ،دهدکه راهکار تشکی  دو کشور را ترجیح می است

آویو را برای الحاق ای تصمیم ت شخصیت دانشگاهی یهودی با امضاء بیانیه 400بیش از  «جروزالم پست»روزنامه به نوشته  -5

جنایت "لی الملاشکال تبعیض نژادی محکوم و اعالم کردند این اقدام بر اساس قوانین بین عنوان یکی ازاز کرانه باختری به یهایبخش

 .۷خواهد بود "علیه بشریت

 و شرکای تجاری رژیم صهیونیستی حامیانکشورهای اروپایی،  -ب

 کشورهای اروپایی 

های از تال  رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش یمشترک کشورهای اروپایی عضو شورای امنیت سازمان مل  متحد در بیانیه -1

و تأکید کردند که این اقدام پیامدهای من ی برای امنیت  ندالمللی خواندکرانه باختری به اراضی تحت اشغال خود را نقض قوانین بین

حاضر عضو دائم یا غیردائم که در حال ، در بیانیه مشترک کشورهای آلمان، بلژیک، استونی، فرانسه و ایرلندت؛ منطقه خواهد داش

به معنای  - کوچک از آن ولو یک بخش - هایی از کرانه باختریتأکید شده که اجرایی شدن طرح الحاق بخش، شورای امنیت هستند

 .8دبوخواهد  متحد مل  سازمان امنیت شورای  هایالمللی، منشور سازمان مل  متحد و قطعنامهنقض آشکار قوانین بین

                                                           
 (4/4/1399؛ )«نیویورک تایمز». روزنامه ایران به نق  از 1
 (13/4/1399. پایگاه خبری تحلیلی راهبرد معاصر؛ )2
 (5/4/1399خبرگزاری ایسنا؛ ) .3

 25.06.2020دویچه وله؛ . 4

 (9/4/1399. خبرگزاری ایرنا؛ )5
 (20/3/1399. خبرگزاری ایسنا؛ )۶
 (24/3/1399سیما؛ ). خبرگزاری صدا و ۷
 (۷/4/1399. خبرگزاری تسنیم؛ )8
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برای الحاق کرانه باختری، اساس روابط خود  صهیونیستیاند که در صورت اجرای تصمیم رژیم ای اروپایی تهدید کردههبرخی کشور

 .1آویو را تغییر خواهند دادبا ت 

د، چاپ شرژیم صهیونیستی  «جروزالم پست»ل سیاست خارجی اتحادیه اروپا در یادداشتی که در نشریه ئومس «بورل جوزف» -2

اعضای اتحادیه ": هکید کردأت ؛ او"تح  دو دولت اس الحاق کرانه باختری توسط رژیم صهیونیستی، به معنای پایان راه"نوشته است: 

 .2"تالمل  اسنقض قوانین بین ،اروپا بر این باور هستند که الحاق

های الحاق بخشی از سرزمین و های فلسطینیان انتقادسازی اسرائی  در سرزمینهای شهرکدولت آلمان به صراحت از سیاست -3

تل نی  صدر اعظم آلمان در تماسی« آنگال مرک »ت. المللی ارزیابی کرده اسکرانه باختری به خاک اسرائی  را نقض صریح قوانین بین

وسط غالی تهای اشهایی از کرانه باختری به سرزمیننسبت به طرح غیرقانونی الحاق بخش، نخست وزیر انگلیس« بوریس جانسون»با 

 خودگردان تشکیالت رئیس« عباس محمود» با تل نی گ تگوی همچنین در «مرک »خانم ؛ 3دناهرژیم صهیونیستی ابراز نگرانی کرد

 مسئله در المللیبین کشور و پایبندی به قوانین دو ح  راه اساس بر صلح برقراری از حمایت بر مبنی کشور  موضع بر فلسطین،

 .4ه استکرد تأکید فلسطین

های صادقانه و نگرانی"به صراحت  ،س ر کرده بود اراضی اشغالیکه به رغم بحران کرونا به وزیر امور خارجه آلمان  «هایکو ماس»

آلمان و اتحادیه اروپا بر این " :رساند. او اظهار داشت رژیم صهیونیستیهای الحاق به گو  سیاستمداران خود را درباره برنامه "جدی

 5."دالمللی مطابقت ندارحاق اراضی فلسطینی با حقوق بیناعتقاد هستند که ال

ب ای به تصویقطعنامه ء،اکثریت آرابا رژیم صهیونیستی از سوی علیه طرح اشغال کرانه باختری  تیرماه، 11روز  نیزپارلمان آلمان 

، در جریان نشست پارلمان «هایکو ماس»ه است. پارلمان آلمان به شدت مخال ت خود را با این طرح دولت اسرائی  اعالم کرد .۶رساند

 .۷"دجانبه محقق کرتوان صلح را با اقدامات یکنمی": زمینه گ ته استکشور  در این 

 هو گ ت هالمللی خواندنقض قوانین بین"مجلس عوام طرح نتانیاهو را  طی سخنرانی در، نخست وزیر بریتانیا «بوریس جانسون» -4

 .8"دکه به راه ح  دو کشور اعتقاد دار

ز های بزرگی ابخش الحاقگیری علیه طرح ، ضمن موضع«یدیعوت آحارونوت»طی یادداشتی در نشریه  همچنین« بوریس جانسون»

ها داشته، نیستاشاره به سابقه ارتباطی که از گذشته با صهیو با وی ابتداآویو خواست تا این طرح را اجرا نکند. کرانه باختری، از ت 

هد وزیر هستم، تعمن مدافع جدی اسرائی  هستم... انگلیس همواره در کنار اسرائی  ایستاده است... تا زمانی که من نخست"نوشت: 

شغال اراضی فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی، ا در ادامه با ابراز ناخرسندی از ارائه طرحاما  ؛"ناپذیر استما به امنیت اسرائی  تزلزل

 مین امنیت مرزهایأهایی در رسیدن به هدف تعنوان یک دوست و حامی قدیمی اسرائی ، نگرانم که چنین طرحیبه"تصریح کرد: 

 جرا نشدن طرحبا ابراز امیدواری برای ا جانسون ."مدت اسرائی  هستنداسرائی  شکست خواهند خورد و در تناقض با اهداف طوالنی

شناسد، مگر اینکه بین را به رسمیت نمی 19۶۷اگر چنین شود، انگلیس هیچ تغییری در مرزهای »کید کرد: أاشغال کرانه باختری، ت

 9." دو طرف توافق شده باشد...

                                                           
 (22/3/1399سیما؛ ) خبرگزاری صدا و .1
 (12/4/1399. خبرگزاری ایرنا؛ )2
 (8/4/1399. خبرگزاری ایرنا؛ )3
 (20/4/1399. خبرگزاری مهر؛ )4
 18.06.2020 دویچه وله؛. 5
 (11/4/1399. شبکه خبری العالم؛ )۶
 (21/4/1399). خبرگزاری مهر؛ ۷
 18.06.2020 . دویچه وله؛8
 (11/4/1399. روزنامه کیهان؛ )9
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نین اشغالی را خالف قوا های، رئیس جمهور فرانسه در تماس تل نی با نتانیاهو، الحاق کرانه باختری به سرزمین«امانوئ  مکرون» -5

 .1داین طرح را کنار بگذار اجرای که المللی خواند و از وی خواستو مقررات بین

تصریح  و هستدانالمللی قوانین بینکام  و آشکار نقض  را طرح الحاق کرانه باخترینیز وزیر امور خارجه فرانسه « ژان ایو لودریان»

عضو شورای امنیت  15از ؛ او "تواند بدون واکنش باقی بماندتوسط اسرائی  نمیچنین اقدامی در صورت عملی شدن " ه کهکرد

های آمریکا که مانع تال  جانبهاز فشار علیه اقدامات یک"تا  هچنین آنتونیو گوتر ، دبیرک  سازمان مل  خواستسازمان مل  و هم

 .2"ددست نکشند و از آن حمایت کنن ست،هاها و فلسطینیدیپلماتیک برای احیای مذاکرات بین اسرائیلی

با غیرقانونی دانستن الحاق اراضی کرانه باختری به رژیم صهیونیستی باره نویس طرح ارائه شده درپارلمان هلند با اکثریت آرا پیش -۶

فلسطینی، اروپا خواست در صورت الحاق اراضی  اتحادیه و کشور اینمجلس هلند با تصویب این طرح از دولت د. را تصویب کر

 .3دهایی را بر رژیم صهیونیستی اعمال کننمجازات

وص خص، وزیر خارجه این کشور در این «پترو پارولین». کاردینال ه استبر مخال ت خود با طرح الحاق تأکید کرد نیزواتیکان  -۷

نی وی همچنین ابراز نگرا؛ توانند منجر به پیچیده شدن وضعیت حساس خاورمیانه شوندجانبه اسرائی  میاقدامات یک گ ته است:

 هان،جهای رهبر کاتولیک« پاپ فرانسیس»د. گ تگوهای صلح فلسطین و اسرائی  را به خطر بینداز ،که اجرای طرح الحاق هکرد

المللی ین برای زندگی در صلح و امنیت در داخ  مرزهای به رسمیت شناخته شده بینای بر حق اسرائی  و فلسطدر بیانیهپیشتر 

 .4بود تأکید کرده

های اروپایی، مخال ت خود را با طرح دولت خطاب بهای نامه با امضای ،کشور اروپایی 25 ازنماینده  1080بیش از ، ژوئن 23 روز -8

ام که هر گونه اقد و تأکید کردندهای اشغالی اعالم اشغالگرانه رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری رود اردن به سرزمین

ار خواهد بود و در هایی از کرانه باختری رود اردن به اراضی اشغالی، برای طرح ساز  خاورمیانه، مرگباسرائی  برای الحاق بخش

 .5صورت لزوم باید با تدابیر متقاب  متوقف شود

بت به عواقب ای مشترک نسکشور اروپایی یعنی آلمان، فرانسه، انگلیس، بلژیک، ایرلند، استونی و نروژ در بیانیه ه تدر همین راستا، 

 .۶و پیامدهای ناگوار اجرای طرح الحاق کرانه باختری هشدار دادند

مصر و اردن اعالم کردند که الحاق کرانه غربی رود با  آلمان، فرانسه، در یک بیانیه مشترک هایکشوروزرای خارجه گ تنی است 

 .۷شناسندرا به رسمیت نمیو آن المللی است اردن به اسرائی  نقض حقوق بین

 سایر کشورها 

سخنگوی س ارت روسیه به اراضی اشغالی است. کرانه باختری  هایبخشخواستار اعالم انصراف از ایده الحاق برخی نیز روسیه  -1

داند که با قوانین جانبه میو روسیه آن را اقدامی یکاست  طرح الحاق اراضی موجب نگرانی مسکو" اعالم کرده: «آویوت »در 

اعالم  انتقاد از طرح دونالد ترامپ ی دوجانبه با مسئوالن رژیم صهیونیستی، ضمنهاروسیه در دیدار 8."استتعارض در المللی بین

                                                           
 (24/4/1399. دیپلماسی ایرانی؛ )1
 (۶/4/1399؛ )«24فرانس »خبرگزاری خبرگزاری ایسنا به نق  از . 2

 (۶/4/1399. خبرگزاری ایسنا؛ )3
 (21/4/1399. خبرگزاری مهر؛ )4
 (21/4/1399. خبرگزاری مهر؛ )5
 (۶/4/1399؛ )ایسنا خبرگزاری. ۶
 07.07.2020دویچه وله؛ . ۷
 (1۷/3/1399؛ )«الشرق االوسط»روزنامه . خبرگزاری صدا و سیما به نق  از 8
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تواند مصوبات معامله قرن نمیو است  19۶۷های سال ای یکی از شروط تشکی  کشور فلسطین در مرزپیوستگی منطقه"کرده: 

 1."دالمللی فرآیند صلح است، ملغی کنسازمان مل  را که تعیین کننده چارچوب بین

-یک، طرح الحاق را اقدامی ه و نماینده ویژه رئیس جمهور روسیه در امور خاورمیانهمعاون وزیر امور خارج «میخائی  بوگدانوف»

د. شومیع ثباتی بیشتر اوضا، بلکه منجر به بیکندمینه تنها به تقویت صلح، امنیت و آرامش در منطقه کمکی ن خوانده که ایجانبه

 به قمتعل هایسرزمین از دیگری بخش اشغال که کرده تأکید نیز مل  سازمان در روسیه دائم نماینده «نبنزیا واسیلی»همچنین 

 خواهد ن یم تأثیر خاورمیانه منطقه در کلی اوضاع روند بر هم و اسرائی  و فلسطین گ تگوهای سرگیری از امکان بر هم فلسطینیان،

 .2تذاشگ

رود اردن  کرانه باختری الحاق زمینه در  موضع کشورباره الی درؤدر پاسخ به سین ، سخنگوی وزارت خارجه چ«جنگ شوانگ» -2

 2234المللی و قطعنامه چرا که این کار نقض قوانین بین ،کندطرح اعالم میاین چین نگرانی خود را درباره "گ ت:  یبه اراضی اشغال

 وزیران سطح در که چین و کشورهای عربی مشترک هایهمکاری نشست نهمین پایان درعالوه به .3"شورای امنیت سازمان مل  است

 از خشیب الحاق برای صهیونیستی رژیم هایبرنامه ای،بیانیه صدور این کشورها با شد، برگزار کن رانس ویدئو طریق از خارجه امور

المللی، مصوبات سازمان مل  و نقض آشکار منشور این سازمان ایر با قوانین بینمغ را فلسطین اشغالی هایسرزمین به باختری کرانه

 .4دانستند

حاق های مربوط به الکانادا نگرانی و مخال ت خود با طرح"نخست وزیر کانادا در یک مصاحبه مطبوعاتی گ ت:  «جاستین ترودو» -3

 ."کنداعالم می، که مستقیماً از سوی نتانیاهو و گانتس مطرح شده است را کرانه باختری

ای از ترودو خواستند موضعی روشن علیه طرح الحاق کرانه دیپلمات بازنشسته و وزیر سابق کانادا با امضای نامه 50همچنین بیش از 

ز شما را به دفاع ا ،ها و مسئوالن سابق کاناداعنوان دیپلماتما به"ند: اهکید کردأمه خود تامضاکنندگان در نا باختری اتخاذ نماید.

 .5"کنیمالمل  از طریق اتخاذ مواضع علنی و روشن در این خصوص دعوت میاعتبار کانادا در جامعه بین

های های رژیم صهیونیستی برای ضمیمه کردن کرانه باختری به دیگر بخشای تال وزارت امور خارجه ترکیه با صدور بیانیه -4

نشین در کرانه های صهیونیستتصمیم رژیم صهیونیستی برای الحاق شهرک"که و اعالم کرد فلسطین اشغالی را شدیداً محکوم 

 .۶"ک برای تصرف اراضی فلسطینیان استدهنده ذهنیت بسیار خطرناباختری، نشان

ست:  «ابراهیم کالین» سرائی  گ ته ا شی از کرانه باختری به ا ست جمهوری ترکیه نیز درباره طرح الحاق بخ شه "سخنگوی ریا نق

سرائی  در مورد الحاق کرانه باختری را رد  ای برای اخاذی است....الحاق یک طرح نامشروع، غیرقانونی و در واقع شیوه ترکیه طرح ا

 ۷."دکنهای فلسطین برداشته خواهد شد، حمایت میضد سیاست اشغال و الحاق خاک ی کههایاز تمامی گامو 

خواستار تحریم اسرائی  در صورت اجرایی شدن طرح  ،ایچهره سرشناس از کشورهای آمریکای التین با امضای نامه 320 -5

برنده جایزه صلح نوب ،  «اسکیول پرز آدل و» چونهم ، اسامیدر میان امضا کنندگان این نامهد؛ الحاق کرانه باختری شدن

                                                           
 (1۷/3/1399؛ ). خبرگزاری صدا و سیما1
 (۷/4/1399. خبرگزاری تسنیم؛ )2
 (11/2/1399. خبرگزاری موج؛ )3
 (1۷/4/1399. خبرگزاری ایرنا؛ )4
   (               14/3/1399؛ )«قدسنا»قدس المللی بینخبرگزاری . 5

 (5/2/1399. خبرگزاری فارس؛ )۶
 20.05.2020 (؛TRT) پایگاه اینترنتی رادیو و تلویزیون دولتی ترکیه .۷

https://www.mojnews.com/fa/tags/%DA%A9%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%87_%D8%A8%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D8%B1%DB%8C
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 جمهور رئیس «کوریا رافائ » برزی ، سابق جمهور رئیس «روسف دیلما» برزی ، اسبق جمهور رئیس «داسیلوا لوال ایناسیو لوئیز»

 .1شوندمی دیده برزی  اسبق خارجه وزیر «اموری سلسو» اکوادور و سابق

 آمریکا و طرح الحاق کرانه باختري 

از زمان تصدی ریاست جمهوری آمریکا، نشان از آن دارد که دولت او عزم خود را جزم کرده « دونالد ترامپ»مرور یک رشته اقدامات 

انتقال س ارت ساله منطقه را خاتمه دهد.  ۷0پرونده مناقشه  هاپوشی از تمام حقوق فلسطینیچشمجانبه و با تا به صورت کامالً یک

ر ها به آنروا، تعطی  کردن دفتر ساف دالمقدس، شناسایی قدس به پایتختی اسرائی ، دستور قطع کمکآویو به بیتآمریکا از ت 

اراضی اشغالی و دیگر موضوعات مبنایی در مسئله فلسطین، خبر از کنار رفتن نقاب واشنگتن، به رسمیت شناختن الحاق جوالن به 

 گری، در تمامیطرفی و نقاب میانجیاگر رؤسای جمهور قبلی آمریکا با ژست بیگرانه آمریکا در موضوع فلسطین دارد. میانجی

 ها را نادیده گرفته و در هیچ تصمیمجودیت فلسطینیکردند، ترامپ اساساً مومذاکرات ساز ، حق و حقوق فلسطینیان را پایمال می

 و توافقی حتی حضور فیزیکی آنها را هم الزم ندیده است.

های اصلی طرح به اصطالح صلح دونالد ترامپ، نیز، یکی از مؤل ه هایی از کرانه باختریبر بخش گستر  حاکمیت اسرائی طرح 

ها باشد؛ اگر هم در جانبه آمریکاییکامالً بدیهی است که اجرای طرح الحاق، در کنف حمایت همه است. «معامله قرن»یعنی پروژه 

رسد، قطعاً مربوط به ن س الحاق یا برای حمایت از حقوق فلسطینیان نیست، بلکه این میان صداهای ضعیف مخال ی به گو  می

 الحاق یا ناظر بر اهداف و مقاصد حزبی و سیاسی داخلی است. هایی درباره نامناسب بودن زمان اجرا و نحوهناشی از نگرانی

های جهانی نسبت به این تصمیم رژیم ها و محکومیتحدود یک ماه پیش، در آستانه اجرای طرح الحاق و زمانی که موج مخال ت

ا طرح ای در رابطه ببیانیهمشاور رئیس جمهور آمریکا اعالم کرد که ترامپ به زودی  «کلین کانوی»صهیونیستی شدت یافته بود، 

، وزیر امور «مایک پومپئو». البته هنوز این بیانیه صادر نشده است اما 2دکنرژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری صادر می

هایی از کرانه غربی رود اردن درباره اعمال حاکمیت ملی خود بر بخش ،که اسرائی  به تنهایی ه بوداعالم کرد پیشترخارجه آمریکا، 

 .3تتصمیم خواهد گرف

اول ر جانبه کرانه باختری دآمریکا با اقدام اسرائی  برای الحاق یک احتماالً "گذشته نوشته بود  هایه تهدر اسرائی   «تایمز»روزنامه 

آمریکا هنوز چراغ سبزی درباره اعمال " :نخست وزیر رژیم صهیونیستی فا  کردو در همین ایام  " د....موافقت نکنتیر( 11) ژوئیه

ها درباره مساحت اراضی تعیین شده، وجود اختالفاتی با آمریکاییت.... هایی از کرانه باختری نداده اسحاکمیت این رژیم بر بخش

 4 ."....دارد

ا که آمریکخبر دادند و رادیو اسرائی ، به نق  از یک منبع برجسته در اورشلیم  «نیوز24آی »شبکه تلویزیونی الزم به ذکر است که 

ا های تندی در مخال ت بکاخ س ید پیام ، چراکهاز نخست وزیر اسرائی  خواسته تا طرح الحاق اراضی کرانه باختری را متوقف کند

 «آوی برکوویتز» . در همین راستا5تویت، دریافت کرده اسپیمان با آمریکا همانند مصر، عربستان و کاین طرح از کشورهای عربی هم

 ۶."آمریکا باید شرکای بیشتری را برای حمایت از طرح الحاق با خود همراه کند" :کید کردهأنماینده ویژه دونالد ترامپ در روند صلح ت

 ها و اظهارات مخالف:آمریکا؛ برخی دیدگاه

                                                           
 (14/4/1399؛ )«ایست.ای میدل» به نق  ازخبرگزاری مهر . 1
 (۶/4/1399. خبرگزاری ایسنا؛ )2
 (5/4/1399). بی.بی.سی؛ 3
 (19/3/1399پایگاه خبری تحلیلی عصر ایران؛ ). 4
 03/06/2020 . خبرگزاری فرانسه؛5
 (۶/3/1399. خبرگزاری ایسنا؛ )۶
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ای بر ضرورت اعمال فشار بر رژیم صهیونیستی آمریکا در بیانیه 2020انتخابات ریاست جمهوری ها در ، نامزد دموکرات«جو بایدن» -1

متعهد شد د و کید کرأکه راه ح  تشکی  دو کشور را به نابودی خواهد کشاند، ت جانبهبه منظور بازداشتن این رژیم از اقدامات یک

شرقی را بازگشایی و برای بازگشایی دفتر نمایندگی سازمان  که در صورت پیروزی در انتخابات، کنسولگری کشور  در قدس

 : تگد. او همچنین های اقتصادی و امنیتی به طرف فلسطینی تال  کنبخش فلسطین در واشنگتن و ازسرگیری کمکآزادی

های اشغالی و به خطر انداختن های کرانه باختری به سرزمینکشور  بر اسرائی  برای منع الحاق منطقه اغوار، بحرالمیت و شهرک

 .1راه ح  دو کشوری فشار وارد خواهد کرد

اکثریت سناتورهای پس از آن که د؛ اننظر روشن و مخالف خود را با طرح نتانیاهو بیان کردهآمریکا سیاستمداران دموکرات  -2

ای نسبت به خطرات ناشی از برداشتن هر گامی در در نامه ،نیز نمایندگان دموکرات کنگره ،دموکرات در رد این طرح سخن گ تند

ها تن از اعضای حزب دموکرات کنگره آمریکا توصیه کردند، رویکرد کشورشان در حمایت در همین راستا، ده .2دنداین جهت هشدار دا

 به ریکاآم هایکمک و باشد داشته وجود پایبندی فلسطین ملت حق به از رژیم صهیونیستی در شورای امنیت متوقف شود،نامحدود 

 .3دشو گرفته سر از آنروا سازمان

های حامی ترین چهرهاز برجستهارشد حزب دموکرات که سه سناتور ، «بن کاردین»و « باب منندز»، «چاک شومر»گ تنی است 

 .4دانو با اجرای آن به مخال ت برخاسته طرح الحاق کرانه باختری انتقاد از ایبا صدور بیانیه ،هستند صهیونیستیرژیم 

اشتباهی سخت  الحاق"ه: انتخابات ریاست جمهوری آمریکا گ تدر  ، نامزد حزب دموکرات«جو بایدن»مشاور  «نیکالس برنز» -3

  5."داسرائی  لطمه بزناست و ممکن است به مناسبات آمریکا و 

از  ایدر نامه ،سابق حزب دموکرات آمریکا که سابقه فعالیت در بخش سیاست خارجی و امنیت ملی را دارند هنمایند 30بیش از  -4

 عهدت باختری، کرانه الحاق برای صهیونیستیم اند عالوه بر اعالم مواضع جدی علیه تصمیم رژیخواسته «کمیته ملی دموکرات»

ند که حزب دموکرات آمریکا باید حمایت خود را اهنمایندگان در نامه خود اعالم کردد. این ین نشان دهفلسط بشر حقوق به بیشتری

امضا کنندگان این نامه نماید.  اتخاذ تریمحکم موضع هافلسطینی ها و گرفتاریاز راه ح  دو دولتی ح ظ کند، اما در مورد شهرک

هر نوع ، سازیباید شام  مخال ت آشکار با اشغال مداوم، گستر  شهرک 2020ند که طرح اهد کردکیأ، ت2020با اشاره به طرح 

 .۶باشد طرفین سوی از خشونت با آشکار مخال ت همچنین و باختری کرانه در قلمرو جانبهالحاق یک

 بنديجمع 

عنوان حامی، دوست، متحد یا ذکر آنها رفت، همواره بهاند و هایی که به مخال ت با تصمیم نتانیاهو برخاستهغالب کشورها و گروه

این کشورها با طرح الحاق، هریک با رویکردها و  بدیهی است ابراز مخال تشوند. شریک تجاری رژیم صهیونیستی شناخته می

ستی رژیم صهیونی گرفته و شکی نیست که بسیاری از آنها حتی از سر نگرانی برای آینده و امنیتهای متمایزی صورت استدالل

یعنی روز آغاز اجرای طرح، تیر( 11)اند؛ اما به هر صورت، حداق  تا روز اول جوالی خواستار توقف یا تعویق اجرای طرح الحاق شده

 نتوانسته بودند نتانیاهو را از تصمیم خود منصرف سازند.

                                                           
 (18/2/1399خبرگزاری تحلیلی خبرآنالین به نق  از خبرگزاری ایسنا؛ ). 1
 18.06.2020. دویچه وله؛ 2
 (2۷/4/1399. خبرگزاری ایسنا؛ )3
 (1/4/1399)؛ خبرگزاری مهر. 4
 18.06.2020. دویچه وله؛ 5
 (1۷/2/1399. خبرگزاری مهر؛ )۶


