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Significant questions | why no peace?
By A.. In Joshua
Tags: Peace Process
Earth on Facebook - Join Now>

Illustration: Moran Barak

Ostensibly this question should refer to an
Orientalist or political science expert, or even to
Foreign professional historian, and the super
imagination is his expertise. However, since the
question
 Is real and hurts everyone in the region, will be
his nationality may be, I will try to offer
 Answer.

This is a serious question and disturbing for two
reasons: First, the Israeli - Palestinian conflict is
 One of the most protracted conflicts that exist in
modern times. If we note the start
 The beginning of Zionist settlement in Eretz
Israel, in the 80s of the 19th century, this is
Active conflict, blood and fire, has been about
130 years.

Secondly, it is a remote conflict godforsaken
place, but constantly in conflict Center
 International consciousness. Hence this is one
of the most invested in existing conflicts
World. Only 45 years is the conflict between
Palestinians and Israelis efforts
Real serious of many governments and
international organizations and dignitaries.
Presidents of the United
States tried to mediate between the parties
personally. Prime ministers from around the
world gave
Continue to give their opinion on it, high-ranking
envoys come to the mediation to try their
strength
Compromise. And all this other than an tired
initiatives of organizations and individuals
symposia
Meetings of goodwill on both sides. Studies,
books and - end papers
 Written and written all the time. Despite the
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לכאורה שאלה זו צריך להפנות אל מזרחן או אל מומחה 

למדע המדינה או אפילו אל 
היסטוריון מקצועי זר, ולא אל סופר שדמיונו היא 

מומחיותו. אולם כיוון שהשאלה
 היא אמיתית, וגם כואבת לכל אדם באזור, תהיה 

לאומיותו אשר תהיה, אנסה להציע
 תשובה.

זו שאלה רצינית ומטרידה בגלל שתי סיבות: ראשית, 
הסכסוך הישראלי-פלסטיני הוא

 אחד הסכסוכים הממושכים ביותר שקיימים בתקופה 
המודרנית. אם נציין את תחילתו

 מראשית ההתיישבות הציונית בארץ ישראל, בשנות ה-
80 של המאה ה-19, הרי זהו 

סכסוך פעיל, בדם ובאש, כבר כ-130 שנה.

שנית, אין זה סכסוך נידח במקום שכוח אל, אלא סכסוך 
שנמצא באופן מתמיד במרכז

 התודעה הבינלאומית. ומכאן שזהו אחד הסכסוכים 
המושקעים ביותר שקיימים 

בעולם. רק ב-45 השנים האחרונות זוכה הסכסוך בין 
הפלסטינים לישראלים למאמצי 

תיווך רציניים של ממשלות רבות ושל ארגונים בינלאומיים 
נכבדים. נשיאי ארצות 

הברית ניסו לתווך אישית בין הצדדים. ראשי ממשלות מכל 
קצוות תבל נתנו 

וממשיכים לתת דעתם עליו, שליחים רמי מעלה באים 
לאזור לנסות את כוחם בתיווך 

ובפשרה. וכל זאת מלבד יוזמות בלתי נלאות של ארגונים 
ויחידים בסימפוזיונים 

ובמפגשים בעלי רצון טוב של שני הצדדים. מחקרים, 
ספרים ואין-סוף ניירות עמדה

 נכתבו ונכתבים כל הזמן. ולמרות שכבר נעשו הסכמים 
חלקיים בין הצדדים, 

בשיחות ישירות, סודיות וגלויות. ולמרות שהנוסחאות 
לפתרון נראות בעת האחרונה

 ברורות ומקובלות, ועל אף העובדה שמדובר כאן בשני 
עמים קטנים שנתונים 

לכאורה לתכתיבים בינלאומיים, עדיין קיים בסכסוך הזה 
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partial agreements already concluded between
the parties,
Direct talks, confidentiality and postcards.
Solving formulas appear despite recent
 Clear and accepted, and despite the fact that
this is in two small peoples data
Alleged international dictates, this dispute still
exists inner core insists on not
Surrender for peace.

Although errors near misses by both sides over
the years are aplenty. Since
This conflict is not linear but a spiral, which
means time is not a necessary factor to
Solution, but peace is coming away from the past
and future historical crossroads, it tastes
Wonder what is special about this conflict
compared to other conflicts that preserves
himself so zealously.
I do not pretend that my answer is exclusive, but
I'll try to try it out.

Israeli - Palestinian conflict will not get resolved
because it was no longer conflict
Likewise the history of mankind. There is no
precedent for this, that, had lost its sovereignty
two thousand
 Year since then was scattered among the
nations, decides to force internal and external
circumstances
Return to gather the ancient homeland and to
establish it again its sovereignty. Therefore, if all
Consider the modern return to Zion a unique
event in human history - from here
 That the Palestinian people or the Israeli Arabs
had in the past and are forced to deal with the
present
 A unique phenomenon, even with the world
faced with.

Early 19th century there were about 5,000 Jews
in Israel only against about a thousand -300-250
Local Arabs, and when the Balfour Declaration in
1917 were in Israel some 50 thousand Jews
Against 550 thousand Palestinians (the numbers
are taken from the Hebrew Encyclopedia.) And in
1948
 Were about 600 thousand Jews with a million
and 300 thousand Palestinian Arabs. So quickly
Gathered from around the world the Jewish
people who wanted to expel the Palestinians,
and certainly not
Destroy them, but not implement them in it as did
other peoples residents
 Local. Moreover, there was also no attempt to
impose a colonial regime, since

גרעין פנימי שמתעקש לא 
להיכנע לשלום.

אמנם טעויות והחמצות של שני הצדדים לאורך כל השנים 
מצויות למכביר. וכיוון 

שהסכסוך הזה אינו לינארי אלא ספירלי, הווה אומר 
שהזמן אינו מקדם הכרחי אל 

פתרונו, אלא השלום מתקרב ומתרחק בצמתים היסטוריים 
בעבר ובעתיד, הרי יש טעם 

לתהות מה מיוחד בסכסוך הזה לעומת סכסוכים אחרים 
שמשמר את עצמו בקנאות כזו. 

אינני מתיימר שתשובתי היא בלעדית, אבל אנסה להעמיד 
אותה למבחן.

הסכסוך הישראלי-פלסטיני מסרב להגיע לפתרונו בגלל 
שזה סכסוך שלא היה עוד 

כמותו בתולדות האנושות. אין תקדים לכך, שעם, שאיבד 
את ריבונותו לפני אלפיים

 שנה ומאז היה מפוזר בין העמים, מחליט בתוקף נסיבות 
פנימיות וחיצוניות 

לחזור ולהתקבץ במולדתו העתיקה ולכונן בה שוב את 
ריבונותו. לפיכך, אם כולם 

מחשיבים את שיבת ציון המודרנית כאירוע יחיד במינו 
בהיסטוריה האנושית - מכאן

 שגם העם הפלסטיני או ערביי ארץ ישראל נאלצו בעבר 
ונאלצים בהווה להתמודד עם

 תופעה ייחודית, שאף עם בעולם לא התמודד איתה.

בתחילת המאה ה-19 היו בארץ ישראל כ-5,000 יהודים 
בלבד כנגד כ-300-250 אלף 

ערבים מקומיים, ובעת הצהרת בלפור ב-1917 היו בארץ 
ישראל כ-50 אלף יהודים 

כנגד 550 אלף פלסטינים (המספרים לקוחים 
מהאנציקלופדיה העברית). וכבר ב-1948

 עמדו כ-600 אלף יהודים מול מיליון ו-300 אלף ערבים 
פלסטינים. כך ובמהירות 

נקבץ מכל קצוות תבל העם היהודי שלא ביקש לגרש את 
הפלסטינים, ובוודאי לא 

להשמיד אותם, אבל גם לא להטמיע אותם בתוכו כשם 
שעשו זאת עמים אחרים בתושבים

 המקומיים. יתרה מזו גם לא היה כאן שום ניסיון להשליט 
משטר קולוניאלי, שהרי

 ליהודים לא היתה שום מדינת אם ששלחה אותם 
לכיבושים קולוניאליים בנוסח 

אנגליה או צרפת. כאן התרחש משהו מקורי וייחודי 
בהיסטוריה האנושית - עם הגיע

 למולדתו של עם אחר כדי להחליף את זהותה בזהות 
עתיקה-חדשה.

לכן, בעומק הסכסוך הישראלי-פלסטיני לא עומדת בעצם 
השאלה הטריטוריאלית כפי 

שהיא עומדת בסכסוכים היסטוריים רבים בין עמים, אלא 
עומד, משני הצדדים, מאבק

 על זהותה הלאומית של המולדת כולה, על כל אבן ופינה 
שבתוכה, כאשר לשני 

הצדדים, ובעיקר לפלסטינים, לא ברור גודלו של העם 
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 Jews had no state if she sent them along the
lines of colonial conquests
England or France. Here happened something
original and unique in human history - with it
 Homeland of another people to replace the old
identity identity - new.

Therefore, deep Israeli - Palestinian conflict is
not territorial as in fact the question
It stands many historical disputes between
nations, but is, on both sides, a struggle
 The country's national identity, the whole of
every stone and corner which, when two
Parties, especially the Palestinians, it is unclear
the size of the people standing against them, if
only these
Israeli Jews or the entire Jewish Diaspora, and
with the Israelis is only the people
Palestinian or Arab nation as a whole. That is the
demographic boundaries of both sides
 Are unclear. Consequently, this fundamental
conflict constantly creates distrust
Initial deep between the two peoples, thus
preventing a possible solution.

Can I still get to resolve the conflict without end
into the trap
A bi - national? My answer is yes, but since it
was a question not asked, not answer
Her now.
Other articles that may interest you
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העומד נגדם, אם אלו רק 
הישראלים היהודים או הפזורה היהודית כולה, ואם מול 

הישראלים עומד רק העם 
הפלסטיני או האומה הערבית כולה. כלומר גם הגבולות 

הדמוגרפיים של שני הצדדים
 אינם ברורים. לכן אפוא, זהו קונפליקט יסוד שיוצר באופן 

מתמיד אי אמון 
ראשוני ועמוק בין שני העמים, ומונע לפיכך פתרון אפשרי.

האם ניתן עדיין להגיע לפתרון הסכסוך בלא להיכנס בסופו 
של דבר למלכודת של 

מדינה דו-לאומית? תשובתי חיובית, אבל כיוון שזאת 
שאלה שלא נשאלתי, לא אענה 

עליה עכשיו.
כתבות נוספות שעשויות לעניין אותך
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