ن

گاه نتانیاهو ،شیفته ترامپ

اوباما رفت ،نتانیاهو نفس راحت کشید
 8سال پر تنش روابط واشنگتن  -تلآویو در سه اپیزود

ندا نظری /هرقدر روابط بنیامین نتانیاهو با باراک
اوبامــا پــر تنش بــود و هــر از گاهی رئیــس جمهوری
ســیاه پوســت ایاالت متحده را از تیغ تیــز انتقادهای
خــود بینصیــب نمیگذاشــت ،روابــط او بــا دونالد
ترامپ مبتنی بر شــیفتگی و احترام است .پیامهای
او و رئیس جمهوری تاجر امریکا به یکدیگر گواه این
امر است.
پیــام تبریــک بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســتوزیر
رژیم صهیونیستی به دونالد ترامپ ،ئیسجمهوری
امریــکا« :دوســت من ،رئیــس جمهــوری منتخب،
تبریــک میگویــم کــه بهعنــوان رئیسجمهــوری
امریکا انتخاب شــدید .شما دوســت بزرگ اسرائیل
هســتید و سالهاســت حمایــت خــود [از اســرائیل]
را مــدام اعــام میکنیــد .من عمیقــاً سپاســگزارم.
منتظر همکاری با شــما برای توســعه امنیت ،صلح
و موفقیــت هســتم .خداونــد اســرائیل را حفظ کند،
خداونــد امریــکا را حفظ کند ،خداونــد اتحاد دیرینه
ما را حفظ کند».
نتانیاهــو در دیــدار بــا خاخامهــای یهــودی التــرا
اُرتودکــس« :یــک معجــزه بــزرگ رخ داد کــه روزگار
سخت ما در امریکا به سر رسید .حاال رئیس جمهوری
جدید [ترامپ] انتخاب شــده و ما بایــد دعا کنیم که او

اپیــزود اول؛ اوبامــا کــه حــل مناقشــه رژیــم صهیونیســتی -
فلســطین را یکــی از اولویتهــای دولــت خــود قــرار داده بــود و
بالفاصلــه پــس از ورود بــه کاخ ســفید در صدد ایجــاد صلح بین
دو طــرف بــر آمــد ،از همــان ابتــدا نتانیاهــو را ترغیــب میکــرد،

برای یهودیها و اسرائیلیها خوب باشد».
نتانیاهــو در واکنــش بــه تصمیــم ترامپ مبنی
بر کشــیدن دیــوار در مــرز مکزیک و امریــکا« :رئیس
جمهوری ترامپ تصمیم درســتی گرفته است .من
یک دیوار در طول مرز جنوبی اســرائیل کشیدم و این
کار تمــام مهاجرتهای غیر قانونــی را متوقف کرد.
این یک موفقیت بزرگ اســت .ایــن یک ایده بزرگ
است».
پاسخ ترامپ به ابراز ارادتهای نتانیاهو
ترامپ در ماه ســپتامبر در دیداری کــه با نتانیاهو
در نیویــورک داشــت« :بیتالمقــدس را بهعنــوان
پایتخــت غیرقابــل تفکیــک اســرائیل بــه رســمیت
میشناسیم».
ترامپ دو روز پس از اینکه رســماً وارد کاخ ســفید
شــد ،بــا نتانیاهــو به صــورت تلفنــی گفتوگــو و این
گفتوگــوی تلفنی را «بســیار خــوب» توصیف کرد.
همچنین بهنظر میرســد بیانیه سیاســی ترامپ که
قبل از انتخابات امریکا منتشــر شــد ،توسط شخص
نتانیاهو نوشــته شده باشــد زیرا در این بیانیه اجرای
راه حــل دو کشــور «غیر ممکن» تلقی شــده ،رهبری
فلســطین تروریسم معرفی شــده و ادعا شده است
که رهبری فلســطین به کــودکان «تنفر از اســرائیل و
یهودیهــا» را آموزش میدهد .در ایــن بیانیه آمده
اســت«عبارت اسرائیل اشــغالگر است؛ غلط است
و باید رد شود».

شهرکســازیها در کرانــه باختــری را متوقــف کنــد و بهجــای
فعالیت در بخش شهرکسازیها ،در مسیر راه حل دو کشور گام
بردارد.
اوبامــا در مــاه مــه  2009در کنفرانــس خبــری مشــترکی کــه با
نتانیاهو در واشــنگتن داشــت ،تأکید کرد« :شــهرک سازیها باید
متوقــف شــود تا بتوانیــم اقدام های مؤثــر انجام دهیــم .این یک
مسأله دشــوار است .من درک میکنم اما توقف شهرک سازیها
مهم است و باید اجرایی شود».
وی در آن زمــان همچنیــن تأکیــد کرد« :حل این مناقشــه یک
«فرصــت تاریخی» بــرای جایگاه نتانیاهو بهعنوان نخســت وزیر
اســرائیل اســت و نتانیاهو باید در این زمینه اقدامی جدی داشته
باشد».
نتانیاهو در آن زمان پاســخ داد :ما آماده هستیم به سهم خود
بــه مذاکرات کمک کنیــم و امیدواریــم فلســطینیها هم بخوبی
سهم خود را ایفا کنند.
اصرارهــای اوبامــا بــرای توقــف شــهرک ســازیها در نهایت
نتانیاهــو را وادار کرد یک وقفه  10ماهه در شهرکســازیها ایجاد
کنند .در واقع بیشــتر یک ژست سیاسی بود و پس از پایان دوره 10
ماهه ،او حاضر به تمدید توقف شــهرک ســازیها نشــد .درحالی
که هم دولت اوباما و هم فلســطینیها خواســتار ادامه دار شــدن
توقف شهرک سازیها بودند.
در ســال  2011بــار دیگــر نتانیاهــو در کاخ ســفید بــا اوبامــا
دیــدار کــرد تــا دربــاره مذاکــرات صلــح بــا او بحــث و تبــادل نظر
کنــد .ایــن دیــدار درحالی انجام شــده بود کــه نخســتوزیر رژیم
صهیونیســتی از قبل تصمیم خود را دربــاره برهم زدن مذاکرات

ندا آکیش /بنیامین نتانیاهو ،نخستوزیر رژیم صهیونیستی ،از
معدود مقاماتی بود که پس از انتخابات ریاست جمهوری  8نوامبر
 2016امریــکا و پیــروزی دونالد ترامــپ در این انتخابــات ،برخالف
اکثــر قریب به اتفاق رهبران جهان ،ابراز خوشــحالی کــرد و از اینکه
دوره ریاســت جمهــوری بــاراک اوباما به پایان رســیده بــود ،نفس
راحتــی کشــید .اگرچه رژیــم صهیونیســتی یکی از متحــدان دیرینه
و مهم امریکا اســت .اما در دوره ریاســت جمهــوری اوباما بویژه در
ســالها و ماههــای اخیر روابــط نتانیاهــو و اوباما به ســردی گراییده
بود و واشــنگتن و تل آویو اگرچه در ظاهر میکوشــیدند وانمود کنند
ط شــان مانند گذشــته خوب اســت اما نه اوباما و نه نتانیاهو
که رواب 
قادر به مخفی کردن مکنونات قلبی خود نســبت به یکدیگر نبودند
و هرازگاهــی اختالفات این دو علنی میشــد .نقطه عطف اختالف
نظرهــای اوبامــا و نتانیاهو در واقــع اختالف نظــر ایدئولوژیک آنها
بر ســر مســائلی نظیر حل مناقشه رژیم صهیونیســتی  -فلسطین،
توافق هستهای ایران و شهرکسازیها بود.
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صلــح گرفتــه بــود و پــس از دیــدار بــا اوبامــا در نشســت خبــری
مشــترکی کــه بــا او در واشــنگتن داشــت ،رســماً بــا بــه کار بــردن
عبــارت «صلح بر مبنــای توهمات» همچنین بــا بیان این جمله
کــه «اجــازه بازگشــت آوارگان فلســطینی را بــه ســرزمینهای
اشــغالی نمیدهــم» ،میــخ آخــر را بــر تابــوت مذاکــرات
صلح زد.
او در این کنفرانس خبری مشترک گفت« :همه میدانند ،این
اتفاق [صلح] رخ نخواهد داد و االن زمان آن رسیده تا صراحتاً به
فلسطینیها بگویم «صلح »در کار نخواهد بود».
ظاهــراً دیــدار و گفتوگــوی اوبامــا و نتانیاهــو پرتنــش شــده
بــود زیــرا در ایــن کنفرانــس خبــری هــم اوبامــا و هــم نتانیاهــو
آشــکارا نشــان دادنــد کــه اختــاف نظرهــای جــدی دارنــد و
صحبتهایشــان دربــاره صلــح بــه بنبســت رســیده اســت زیرا
اوبامــا هــم گفــت« :بدیهی اســت که اختــاف نظرهایــی بین ما
هــم در رفتــار و هم در گفتار وجــود دارد و این اتفاق بین دوســتان
میافتد».
اپیزود دوم؛ پس از آن ،دولت اوباما اعالم کرد ،حاضر است بر
سر مسائل هستهای در قالب گروه  5+1با ایران مذاکرات مستقیم
داشــته باشد .این مذاکرات دو ســاله در نهایت به توافق هستهای
بیــن ایــران و  6کشــور
قدرتمنــد جهــان انجامید
در دوره ریاست
اما نتانیاهو بشدت مخالف
جمهوریاوباما
توافــق هســتهای بــا ایــران
واشنگتن و تل آویو
بــود و پیشــتر گفتــه بــود:
اگرچه در ظاهر
«بدتریــن خطری کــه با آن
میکوشیدندوانمود
روبهرو هســتیم ،این اســت
کــه ایــران ظرفیتهــای
ط شان
کنند که رواب 
نظامــی هســتهای خــود را
مانندگذشتهخوب
افزایــش دهــد ».پــس از
است اما نه اوباما و نه
توافق هستهای نیز نتانیاهو
نتانیاهوقادربه
این توافــق را «یک اشــتباه
مخفیکردن
تاریخــی» خواند و درســال
خود
قلبی
مکنونات
 2015در نشســتی کــه بــا
اعضــای کنگــره امریــکا در
نسبتبهیکدیگر
صحــن کنگــره داشــت و
نبودند
البتــه یــک نشســت بــدون
هماهنگــی بــا کاخ ســفید
بود ،رســماً از اوباما بهخاطر توافق هســتهای با ایــران انتقاد کرد و
گفت« :این یک توافق بد است ،یک توافق خیلی بد».
اپیــزود ســوم؛ اگرچــه توافــق هســتهای امریکا بــا ایــران و توقف
مذاکــرات صلــح خاورمیانــه آنقــدر حائز اهمیــت بودند کــه روابط
اوبامــا – نتانیاهــو را بــه پایینترین ســطح برســانند اما اوبامــا که به
نظــر میرســید ،در  8ســال دوره ریاســت جمهــوری خود بــه خاطر
سیاســتهای کلی و تغییرناپذیر امریکا ،در قبــال عملکرد نتانیاهو
ســعه صــدر به خــرج داده و خویشــتنداری کرده اســت ،در واپســین
روزهــای حضــورش در کاخ ســفید آخرین ضربــه را بــه دولت رژیم
صهیونیستی زد و در جلسه شورای امنیت سازمان ملل به قطعنامه
علیــه شهرکســازیهای رژیــم صهیونیســتی در کرانــه باختری در
اقدامی سنتشــکنانه بهجای آنکه از حق وتو خود استفاده کند ،رأی
ممتنــع داد و قطعنامــه با  14رأی موافق و یــک رأی ممتنع امریکا به
تصویب رســید .ب ه موجــب این قطعنامــه رژیم صهیونیســتی باید
«بالفاصلــه و بــ ه طــور تمــام و کمــال شهرکســازیها را در اراضــی
اشغالی فلسطین متوقف کند ».همچنین در این قطعنامه ساخت
و ســازهای اســرائیل در قلمرو فلســطینیان «نقض آشــکار» قوانین
بینالملــل قلمــداد شــده اســت .نتانیاهــو کــه از ایــن اقــدام امریکا
خشــمگین شــده بود ،وعده داد که به مفاد قطعنامه عمل نمیکند
و دولــت اوباما را متهم کرد ،بر خالف سیاســت امریکا در خاورمیانه
تصویب این قطعنامه را مهندســی کرده اســت .البتــه دولت اوباما
چنیــن اتهامی را نپذیرفت و ســخنگوی وقــت وزارت خارجه امریکا
گفت« :این ادعا درســت نیســت .ایــن اظهارات کــه قطعنامه علیه
اسرائیل از پیش طراحی شده بوده ،درست نیست».

