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Նորագույն ժամանակների ամենաերկարատև ազգամիջյան 

հակամարտություններից մեկի՝ արաբա-իսրայելականի կարգավորման 

հարցում 20-րդ դ. երկրորդ կեսին և 21-րդ դարի սկզբին եղել են 

տարաբնույթ նախաձեռնություններ ՄԱԿ-ի, ԵՄ-ի, ինչպես նաև 

առանձին պետությունների կողմից: Կարգավորման տարաբնույթ 

առաջարկների շարքում  առանձնահատուկ տեղ ունի երկպետական, 

այն է՝ Պաղեստինում երկու առանձին՝ արաբական և հրեական 

պետությունների ստեղծման ձևափաչը, որը միշտ համարվել է 

հակամարտության կարգավորման ամենահավանական տարբերակ-

ներից մեկը: 

Բանալի բառեր. բրիտանական մանդատ, Պաղեստինի 

կարգավիճակ, մեծամասնության ծրագիր, 181(II) բանաձև, ՊԱԿ, 

Արևմտյան ափ, Գազա, Օսլոյի համաձայնագիր, ստատուս քվո: 

 

Նախաբան: Արաբա-իսրայելական հակամարտության նախադրյալ-

ները ի հայտ եկան Առաջին համաշխարհային պատերազմի տարիներին, 

երբ հրեաները Բալֆուրի հռչակագրով ազգային օջախի ստեղծման հույս 

ստացան Պաղեստինում [1, էջ 174], իսկ արաբական համայնքին 

երաշխավորվեց իրավասությունների պահպանում [1, էջ 175]: 

Հռչակագրի ընդունման պահին Պաղեստինի բնակչության 91% կազմում 

էին արաբները, իսկ 9%՝ հրեաները: Հռչակագիրը ուղղակի 

հակասության մեջ էր Մեքքայի շերիֆ Հուսեյնի և անգլիական զորքերի 

հրամանատար Մակմահոնի միջև 1915թ. հոկտեմբերի 24-ին կնքված 

պայմանագրի հետ [2, էջ 649], ըստ որի՝ Անգլիան պարտավորվում էր 

ճանաչել արաբական անկախ թագավորությունը՝ ներառյալ Պաղեստինը: 

2 0 2 2   № 2 
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Իրականում բրիտանական երկդիմի քաղաքականության արդյունքում 

1920թ. Պաղեստինում հաստատվեց Մեծ Բրիտանիայի մանդատը, և 

միայն  ՄԱԿ-ի ԳԱ 1947թ. նոյեմբերի 29-ի որոշումով [3] Պաղեստինը 

բաժանվեց հրեաների և արաբների միջև, սակայն արաբա-իսրայելական 

պատերազմի և արաբական երկրների հակադիր դիրքորոշումների 

պատճառով պաղեստինյան արաբական պետություն չստեղծվեց:  

Նպատակ և արդիականություն: Ներկայացնել Պաղեստինում երկու 

պետությունների ստեղծման ձևաչափի պատմական ընթացքը՝ 

բացահայտելով նպաստող և խոչընդոտող գործոնները: Հակամար-

տությունը դեռևս հեռու է համապարփակ լուծումից, սակայն այս 

ձևաչափը շարունակում է մնալ արդիական վերջնական խաղաղության 

հասնելու հարցում: 

Հիմնախնդրի ուսումնասիրվածության աստիճանը: Խնդրո            

առարկա թեմայով զբաղվել են հայ արաբագետներ Ե. Աբգարյանը,                                    

Ն. Հովհաննիսյանը, Ռ. Կարապետյանը, Հ. Գրիգորյանը,                              

Շ. Կարամանուկյանը, իսկ օտար հեղինակներից՝ Ե. Պրիմակովը, 

Օվչիննիկովը, Զվյագելսկայան, Ջ. Ջեֆրին, Թ. Ուոլկերը,                                            

Խ. Մուհամմադը, Ռ. Սլաթերը, Վ. Խալիդին և այլք: 

Պաղեստինը բաժանելու գաղափարը ծագեց բրիտանական 

մանդատի ժամանակաշրջանում՝ 1936-1939թթ. արաբական 

ապստամբության ընթացքում, և բրիտանական կառավարության 

հատուկ հանձնաժողովը լորդ Ռ. Փիլի գլխավորությամբ տեղում 

իրավիճակը ուսումնասիրելուց հետո խորհուրդ տվեց Պաղեստինը 

բաժանել 2 պետություների [4,  էջ 272]ֈ 1937թ. սեպտեմբերին Ազգերի 

լիգայի խորհուրդը, քննարկելով այս հարցը, առաջարկեց բրիտանական 

մանդատային իշխանություններին շարունակել «Պաղեստինի 

կարգավիճակի ուսումնասիրությունը՝ կենտրոնանալով տարածքի 

բաժանման տարբերակի վրա» [4, էջ 277]:  

Երկրորդ աշխարհամարտը ձգձգեց գործընթացը, որից հետո 1946թ. 

ապրիլին ստեղծվեց Պաղեստինի հարցերով զբաղվող անգլո-ամերիկյան 

կոմիտե, որը որպես հարցի լուծման ուղի առաջարկում էր անգլիական 

մանդատի շարունակման փոխարեն իրագործել տարածքը ՄԱԿ-ի 

հովանավորության տակ դնելը, մինչև անհանդուրժողականությունը 

արաբների և հրեաների միջև վերանա [5]: Սակայն 1946թ. հոկտեմբերին 

Տրումենը առաջարկեց Պաղեստինը բաժանել արաբական և հրեական 

ինքնուրույն պետությունների [6, էջ 523]:  1946թ. Պաղեստինում ապրում 
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էր 1,972,560 մարդ, որից 1,203,780-ը արաբներ էին, 145,060-ը՝ 

քրիստոնյաներ, 15,490-ը՝ դրուզներ և 608,230-ը՝ հրեաներ [7, էջ 696]: 

Իր հերթին ՄԱԿ-ի պաղեստինյան հարցերով հատուկ 

հանձնաժողովը առաջ քաշեց երկու ծրագիր՝ «մեծամասնության  

ծրագիրը» [3], որը նախատեսում էր Պաղեստինը տնտեսական 

միասնության պահպանման հիմքի վրա բաժանել արաբական և 

հրեական ինքնուրույն պետությունների՝ Երուսաղեմը թողնելով 

միջազգային հսկողության տակ, և երկրորդ ծրագիրը՝ «փոքրամաս-

նության ծագիր» [3], նախատեսում էր ստեղծել միասնական 

պաղեստինյան պետություն՝ կազմված 2 ինքնավար մասերից՝ 

Երուսաղեմ   մայրաքաղաքով:  

1947թ. ՄԱԿ-ի ԳԱ II նստաշրջանում ձայների մեծամասնությամբ 

ընդունվեց 181 (II) բանաձևը, որը նախատեսում էր Պաղեստինի 

բաժանում արաբական (Պաղեստինի 42,9%-ը) և հրեական (տարածքի 

56,5%-ը) պետությունների [7, էջ 710]: Երուսաղեմը՝ որպես հատուկ 

տարածքային միավորում՝ corpus separatum, ստանում էր միջազգային 

կարգավիճակ: 1948թ. սեպտեմբերի 11-ին ՄԱԿ-ի 194-րդ բանաձևը 

կրկին հաստատեց Երուսաղեմի միջազգային կարգվիճակը [8, էջ 125]: 

Առաջարկվող արաբական պետության մեջ ապրում էին 811.000 արաբ և 

10.000 հրեա, իսկ հրեական պետության մեջ՝  499.000 հրեա և 435.000 

արաբ [7, էջ 711]: Բանաձևը ընդունելու պահին Պաղեստինի հողային 

տարածքների 93 տոկոսը պատկանում էր արաբներին, և միայն 7 

տոկոսը՝ հրեաներին [1, էջ 843]: Հարկ է նշել, որ Պաղեստինի առաջին 

բաժանումը փաստացի եղավ 1922թ., երբ Անգլիան առանձնացրեց 

Անդրհորդանանը [9, էջ 447]: Ուստի զարմանալի չէ, որ ժամանակին 

Իսրայելի շատ ազդեցիկ ուժեր 1947թ. բաժանումն անվանեցին որոշում 

Արևմտյան Պաղեստինի բաժանման մասին՝ հայտարարելով, «թե արդեն 

գոյություն ունի Պաղեստինյան արաբական պետություն, որպիսին է 

Հորդանանը» [8, էջ 124]:  

Իսրայել պետությունը հռչակվեց 1948 թ. մայիսի 14-ին, իսկ         

1948-49 թթ. պատերազմի, արաբական երկրների եսասիրական շահերի, 

ինչպես նաև ՊԱԿ-ի կողմից Իսրայելի՝ որպես հրեաների ազգային 

միավորման գոյության իրավունքի մերժումը խանգարեցին արաբական 

պետության ստեղծումը: 1967թ. պատերազմից հետո ՄԱԿ-ի ԱԽ 

ընդունած 242-րդ բանաձևը Գրիգորյանի կարծիքով «երկրաշրջանի 

բոլոր պետություններին կոչ էր անում ճանաչել 1948-49թթ. պատերազմի 

հետևանքով ձևավորված սահմաննները, առաջ չէր քաշում անկախ 
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պաղեստինյան արաբական պետության ստեղծման հարցը և հակասում 

էր 1947թ. նոյեմբերի 29-ի բանաձևին, որը նախատեսում էր արաբական 

պետության ստեղծում Պաղեստինում» [10, էջ 47]: Հարկ ենք համարում 

նշել, որ և՛ 242-րդ, և՛ 1973թ. հոկտեմբերի 22-ին ընդունված ՄԱԿ-ի ԱԽ   

338-րդ բանաձևերը երկու պետությունների ստեղծման առումով որևէ 

հստակություն չունեին [11, էջ 73]:  

ՄԱԿ-ի ԳԱ  29-րդ նստաշրջանին, որի քննարկման արդյունքը 

եղավ 1974թ. նոյեմբերին 3236 (XXIX) բանաձևի ընդունումը, պարզապես 

ՊԱԿ-ին շնորհեց դիտորդի կարգավիճակ ՄԱԿ-ում և ճանաչեց 

պաղեստինցի արաբների ինքնորոշման իրավունքը [12, էջ 186-187]:                

Յ. Արաֆաթը հայտարարեց իր պատրաստակամությունը՝ բարձրաց-

նելու Պաղեստինի դրոշը, թեկուզ միայն Արևմտյան ափին գտնվող 

Երիքով քաղաքում կամ պաղեստինյան տարածքի որևէ մասում, 

նույնիսկ եթե դրա լայնությունը 5 կմ-ից ոչ ավելի է [12, էջ 278]:  

1981թ. սեպտեմբերի 1-ին ԱՄՆ-ի նախագահ Ռեյգանի առաջարկած 

մերձավորարևելյան կարգավորման ծրագիրը, ըստ էության, մերժում էր 

2 պետությունների հայեցակարգը, բայց ճանաչում էր պաղեստինցիների 

ինքնավարությունը Հորդանանի հետ նրանց ասոցիացիայի որոշակի 

ձևերի պայմաններում,  Իսրայելի կողմից զորքերի որոշակի հետքաշման 

և միասնական Երուսաղեմի պահպանման պայմաններում [13, էջ 730]:  

Մերձավորարևելյան կարգավորման երկրորդ ծրագիրը առաջ էին 

քաշել արաբական երկրները, որը մոտ էր երրորդ՝ «Բրեժնևի Ծրագրին» 

[8, էջ 360]: Առաջարկվում էր իսրայելական զորքերի դուրսբերում 1967թ. 

արաբա-իսրայելական պատերազմի ժամանակ գրաված տարածքներից, 

«Հորդանան գետի արևմտյան ափում և Ղազայում պաղեստինյան 

արաբական պետության ստեղծում, պաղեստինցի փախստականների 

վերադարձ»: Այս բոլոր ծրագրերը մոռացության էին մատնում               

1948-49թթ. պատերազմի արդյունքում Իսրայելի զավթած տարածքների 

ճակատագիրը: Պաղեստինի Ազգային խորհրդի 19-րդ նստաշրջանում 

(1988թ. նոյեմբեր, Ալժիր), միակողմանիորեն հռչակվեց Պաղեստին 

պետությունը Հորդանանի Արևմտյան ափում, Գազայի հատվածում և 

Երուսաղեմի արաբական մասում (Ալ-Քուդս) [14]ֈ Մադրիդյան 

խաղաղության կոնֆերանսը (1991թ. հոկտեմբեր) խաղաղության և 

Իսրայելի ճանաչման դիմաց առաջարկեց 1967թ. պատերազմի 

ժամանակ Իսրայելի կողմից օկուպացված տարածքների փոխանակում: 

Պրիմակովի կարծիքով «Արաբական պետությունների և ՊԱԿ-ի 

համաձայնությունը Մադրիդյան բանաձևին նշանակում էր 1948-1949թթ. 
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առաջին արաբա-իսրայելական պատերազմի արդյունքների ճանաչում, 

որի արդյունքում ընդլայնվեց Իսրայելի տարածքը» [15]ֈ 

1992-1993թթ. Օսլոյի Խաղաղության գործընթացի նպատակը, 

ինչպես նշված է 1993թ. սեպտեմբերին [16] ստորագրված Սկզբունքների 

հռչակագրի I հոդվածում, ՄԱԿ ԱԽ 242 և 338 բանաձևերի հիման վրա 

վերջնական կարգավորման հասնելն էրֈ Համաձայնագիրը կրում էր 

հետևյալ վերնագիրը. «Հռչակագիր ժամանակավոր ինքնավարության 

սկզբունքների մասին» [17], որի նախաբանում ասվում էր. «Իսրայելի 

կառավարությունը և ՊԱԿ-ը համաձայն են ճանաչել միմյանց 

քաղաքական իրավունքները՝ հասնելու համար վերջնական և 

համապարփակ խաղաղության պայմանագրի կնքման» [18]:  

Համաձայնագիրը նախատեսում էր առավելագույնը հնգամյա 

անցումային փուլ՝ ազատ ընտրությունների արդյունքում ձևավորված 

պաղեստինյան ինքնակառավարվող իշխանությամբ, որի ավարտին 

ՄԱԿ-ի ԱԽ-ի 242 և 338-րդ բանաձևերի վրա պետք է ձևավորվեր 

պաղեստինյան անկախ պետությունը: Պաղեստինյան ազգային խորհրդի 

ընտրությունները նշանակվեցին 1996թ. հունվարին և նշված ժամկետում  

էլ տեղի ունեցան: 1999թ. ժամկետը լրանալուց հետո Պաղեստինյան 

պետություն չստեղծվեց, և նոր  նախաձեռնություն՝ կապված 2 

պետությունների սկզբունքի հետ, բանակցային ձևաչափով տեղի 

ունեցավ 2000թ. ԱՄՆ-ի, ԵՄ-ի, ՄԱԿ-ի և Ռուսաստանի 

նախաձեռնությամբ: Առաջարկվող «Ճանապարհային քարտեզը» 

սահմանում էր քայլ առ քայլ անկախ Պաղեստինի պետության ստեղծում: 

Խաղաղության բանակցությունները վերսկսվեցին 2007թ. 

Աննապոլիսում, սակայն արևմտյան ափի հրեական բնակավայրերի 

առկայությունն ու աճը դարձան գլխավոր բանակցային խոչընդոտը: 

Պաշտոնապես իսրայելական բնակավայրերը զբաղեցնում են Հորդանան 

գետի Արևմտյան ափի տարածքի ընդամենը 1,7%-ը, սակայն 

բնակավայրերի շուրջ մունիցիպալ գոտիներով, անվտանգության 

գոտիներով և բնակավայրերը կապող ճանապարհներով, իսրայելական 

ենթակառուցվածքները, ըստ ՄԱԿ-ի, զբաղեցնում են գրեթե 40%-ըֈ 

Դրանով արևմտյան ափի պաղեստինյան բնակչությունը բաժանված է մի 

քանի մեկուսացված կանտոնների՝ խմբավորված պաղեստինյան 

գլխավոր քաղաքների շուրջը և շրջապատված անցակետերով: Իսրայելը 

վերահսկողություն է պահպանում Գազայի և Արևմտյան ափի միջև 

մարդկանց և ապրանքների տեղաշարժի վրաֈ Մյուս կողմից՝ 

ինքնավարության հաստատումից հետո մոտ 2 տասնամյակ 
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պաղեստինցիները չկարողացան պետականության լուրջ հիմքեր 

ստեղծել: Պաղեստինի տնտեսության ներկայիս վիճակը շատ ավելի 

վատ է, քան 15-20 տարի առաջ, բյուջեի 30%-ը արտաքին օգնությունն է, 

իսկ ինքնավարության բոլոր կառույցներում կոռուպցիայի բարձր 

մակարդակը բացասաբար է անդրադառնում ողջ իրավիճակին [19]: 

Այժմ երկու պետությունների սկզբունքի իրականացման իրական 

պայմանների բացակայության պայմաններում պաղեստինցիները 

վերադառնում են հակամարտությունը մեկ պետության սկզբունքի 

հիման վրա լուծելու գաղափարինֈ Առաջարկներ են արվում 

Պաղեստինի ինքնավարության լուծարման և տարածքների կառավա-

րումը 1994թ. առաջ սխեմայով վերադարձնելու հնարավորության 

մասինֈ Նույնիսկ Պաղեստինյան ռազմավարական խումբը, գտնվելով 

Եվրոպայում և 2008թ. Մեծ Բրիտանիայում ներկայացնելով իր 

մանիֆեստը՝ երկու պետությունների սկզբունքի պաշտպանությամբ, այդ 

մոտեցումը դիտարկում է ավելի շուտ որպես զգուշացում, եթե Իսրայելը 

արգելափակի մի պետության ստեղծումըֈ Անշուշտ, տասնամյակների 

պայքարի արդյունքում պաղեստինցիների հակվածությունը մեկ 

պետության գաղափարին կարելի է որակել որպես ազգային 

ողբերգություն, եթե հաշվի առնենք, որ նրանք այդպես էլ չեն ուզում 

հաշտվել Իսրայելի գոյության հետ: Մյուս կողմից՝ ստատուս քվոյի 

պահպանումը և երկու պետությունների սկզբունքով բանակցային 

գործընթացի բացակայությունը Իսրայելին հանգեցնում է մեկ 

պետության կերտման իրականությանֈ 5-6 տարի հետո արաբները 

կկազմեն բնակչության մեծամասնությունը կամ առնվազն 40%-ից ոչ 

պակաս, որի արդյունքում Իսրայելը երկարաժամկետ հեռանկարում չի 

կարողանա պահպանել իրեն որպես հրեա ժողովրդի պետություն, 

որտեղ մեծամասնությունը պետք է լինեն հրեաներըֈ  

Իսրայելցի հայտնի պատմաբան և քաղաքագետ Ա. Սասերը այս 

կապակցությամբ նշել է. «Վերջացավ այն իդեալական իրավիճակը, որը 

մենք ժառանգեցինք 1967թ.-ից հետո, երբ, ինչպես մեզ թվում էր, այնքան 

ժամանակ ունեինք, որքան ուզում էինք ոչ մի որոշում չընդունելու 

համար» [20]: Վերջերս Մերձավոր Արևելքի փորձագիտական

շրջանակներում առաջարկվում է Հորդանանի հետ Արևմտյան ափի, իսկ 

Եգիպտոսի հետ՝ Գազայի հատվածի ինտեգրումը: Դա լուրջ չէ, քանի որ 

արաբական երկու երկրներն էլ պատրաստ չեն ստանձնել այդ 

պատասխանատվությունըֈ Եգիպտոսի համար, որը երկար 

տասնամյակներ շարունակ ներքին պայքար է մղում իսլամական 
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արմատական խմբավորումների՝ Մուսուլման եղբայրների դեմ, դա 

ռիսկային կարող է լինել: Հորդանանում, ի տարբերություն 1940-50-

ականների, երբ Հաշիմյան դինաստիան իրեն ողջ Պաղեստինի 

իրավատերն էր համարում, այժմ կա կոնսենսուս սեփական ազգային 

ինքնության վերաբերյալ՝ արտահայտված «Հորդանանը Հորդանանն է» 

բանաձևովֈ Հորդանանում արդեն ապրում է գրեթե 2 միլիոն 

պաղեստինցի՝ բնակչության մոտ մեկ երրորդըֈ Պետության մեջ 

լրացուցիչ միլիոնավոր պաղեստինցիների ընդգրկումն անխուսափե-

լիորեն վտանգում է Հորդանանի և նրա ազգային էլիտայի շահերը [21]: 

Բարաք Օբամայի նախագահության տարիներին՝ 2009-2017թթ., 

վերջինս, Կահիրեում դիմելով իսլամական աշխարհին, հայտարարեց, 

որ ԱՄՆ-ը շարունակում է կողմնակիցը լինել «երկու պետությունների 

հայեցակարգին» [22]: Հաջորդ նախագահ Դ. Թրամփի (2017-2020թթ.), 

առաջարկած «Դարի համաձայնագրով» առաջարկվում էր Պաղեստինում 

ստեղծել երկու անկախ պետություններ՝ փոխադարձ ճանաչման հիմքի 

վրա: [23] 

Եզրակացություն: Մեր կարծիքով երկու պետությունների 

ստեղծմանը խանգարում էին հետևյալ հանգամանքները. 

1. Պաղեստինցի արաբների մեծ մասի համար հակամարտությունը 

դեռևս ազգային-ազատագրական պայքար էր գաղութատերերի 

դեմ, ովքեր ապօրինաբար զավթել են պաղեստինյան հողերը: 

2. Պաղեստինցի արաբները, հատկապես իսլամ արմատականները, 

չեն ընդունում հրեաների՝ սեփական պետություն ունենալու 

իրավունքը, չեն ճանաչում Իսրայելի իրավասուբյեկտությունը: 

3. Հրեաների մի հատվածի համար բոլոր պաղեստինցիները 

ահաբեկիչների հանցակիցներ են, և հատկապես շեշտում են 

ծայրահեղ իսլամական խմբավորումների կողմից իրենց 

պետության համար սպառնացող վտանգը:  

4. Ընդունելով տարածքային զիջումների անհրաժեշտությունը՝ 

իսրայելական հասարակության մեծ մասը վախենում է 

ապագայում լինել մի պետության կողքին, որը ոչ միայն շատ ավելի 

թշնամական կլինի Իսրայելի նկատմամբ, քան տարածաշրջանի 

արաբական շատ այլ պետություններ, այլև չի հրաժարվի նրա 

ոչնչացման նպատակիցֈ 
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УРЕГУЛИРОВАНИЕ ПАЛЕСТИНСКОГО КОНФЛИКТА – МОДЕЛЬ 

«ДВА ГОСУДАРСТВА» 

Оганнисян А. Г. 

 

Во второй половине 20 века и в начале 21 века в вопросе 

урегулирования одного из самых затяжных межэтнических конфликтов 

современности – арабо-израильского – были различные инициативы со 

стороны ООН, ЕС и отдельных государств. Среди различных 

предложений по урегулированию «двухгосударственное» решения, а 

именно: создание двух отдельных – арабского  и еврейского – государств в 

Палестине всегда считалось одним из наиболее вероятных вариантов 

разрешения конфликта. 

Ключевые слова: Британский мандат, Статус Палестины, План 

большинства, Резолюция 181 (II), Западный берег, Газа, Соглашения Осло, 

Статус-кво, ООП. 

 

THE SETTLEMENT OF PALESTINIAN CONFLICT - "TWO STATES" 

MODEL 

Hovhannisyan A. H. 

 

In the second half of the 20th century and at the beginning of the 21st 

century, there were various initiatives from the UN, the EU and individual 

states in the issue of resolving one of the most protracted interethnic conflicts 

of our time, the Arab-Israeli one. 

Among the various proposals for a settlement, a "two-state" solution, 

namely the creation of two separate Arab and Jewish states in Palestine, has 

always been considered one of the most likely options for resolving the 

conflict. 

Keywords: British Mandate, Status of Palestine, Majority Plan, 

Resolution 181(II), West Bank, Gaza, Oslo Accords, Status Quo, PLO. 
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