orient XXI.
نشريه اينترنتي درباره سياست ،فرهنگ ،اجتماع ،اقتصاد ،ديپلوماسي دسامبر ٢٠٢٠

يك گام به پيش ،دوگام به پس باراك أوباما در خاورميانه:
تﻼش براي تحوﻻت بزرگ و عقب نشيني بدليل شرائط
نويسنده :بدوئن لوس
روزنامه نگار در بروكسل
مترجم :اسماعيل كرم نژاد

رئيس جمهور اسبق آمريكا ،بخش نخست خاطرات خود را منتشر كرده است .فصلي كه به
جهان عرب ،اسرائيل و فلسطين مي پردازد ،منعكس كننده ترديدها و دودلي هاي اوست .گزينه
هاي بحث برانگيز وانتخاب هاي مردد مردي كه اميد بسياري به او مي رفت ،به نتيجه اي
متفاوت و چه بسا متضاد با اهداف او ختم شد.

درست است ،باراك اوباما رداي نويسنده به تن كرده .افراد چنداني از اين موضوع متعجب نخواهند شد.
سخنراني هاي او كه از لحني بليغ برخوردار هستند ،پيش تر قلوب مخاطبين بسياري را در سرتاسر جهان و
نيز در داخل اياﻻت متحده از آن خود كرده بود .در كتاب » سرزمين موعود« ،جلد نخست خاطرات طوﻻني
اش ،رئيس جمهور پيشين امريكا تﻼش كرده خود را فردي سنجيده و در عين حال دورانديش در سرزميني
موعود معرفي كند كه مشتاق ايجاد اصﻼحات عادﻻنه و تغييرات ضروري است .حتي اگر فعاليت هاي او در
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خاور ميانه بخش اصلي كتاب نباشد ،ولي به فهم بلند پروازي هاي او و همچنين محدوديت هاي موجود
براي جامه عمل پوشاندن به آنها كمك مي كند.
همانطور كه مي دانيم ،باراك اوباما جايزه صلح نوبل را در  ٩اكتبر  ،٢٠٠٩تنها چند ماه پس از ورود به كاخ
سفيد دريافت كرد .اين امتياز ويژه ،دست كم به دليل سرعت شگفت انگيزش ]در دريافت جايزه نوبل[،
مديون سخنراني معروف وي در قاهره بود كه در  ٤ژوئن  ٢٠٠٩ايراد شد؛ زماني كه او اصوﻻً قصد داشت
لحن جديدي را به گوش ديگران برساند :موضوع در واقع مربوط مي شود به بي تفاوتي اياﻻت متحده
نسبت به فساد و سركوب در ]حكومت هاي[ منطقه و همدستي ما در طول جنگ سرد در ماجراي سرنگوني
دولت منتخب ايران كه به صورت دموكراتيك انتخاب شده بود] كودتاي ٢٨مرداد[ و همچنين به رسميت
شناختن آزار تلخ و درد آور فلسطيني هاي ساكن در سرزمين هاي اشغالي .من فكر مي كردم كه شنيدن اين
واقعيت هاي تاريخي از زبان رياست جمهوري آمريكا بسياري را متعجب و آرام خواهد كرد].[...

در حقيقت اوباما در آن روز و حتي در ميان اعضاء آكادمي صلح نوبل ،اميد بسياري را در قلب ها زنده
كرد ...ولي خيلي زود واقعيت چهره خود را نمايان كرد و او نيز به آن تن داد .به عنوان نمونه ،در موضوع
افغانستان همانطور كه خودش متذكر شده ،ضرورت اتخاذ تصميمي فوري موجب دلسردي او گرديد »:اكتبر
 ٢٠٠٩مي توانست مرگبارترين ماه براي سربازان ما از زمان آغاز جنگ در افغانستان ،يعني هشت سال پيش
باشد و من آگاه بودم كه در موقعيتي دور از هر چشم اندازي براي صلح ،من مجبور مي شدم كه سربازان
جديدي را به خط مقدم جبهه اعزام كنم« .اقدامي كه در نهايت به آن تن داد.

وضعيت اسرائيل و فلسطين روي لبه تيغ
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متناسب با مقوله ]مناقشه اسرائيلي -فلسطيني[ ،نويسنده يك فصل مهم از كتاب را به پرونده اسرائيل-
فلسطين اختصاص داده است ،آن هم با عنوان »:روي لبه تيغ« .مسئله اي كه به نظراو از الويت برخوردار
است  ،حتي اگر اين فصل در انتهاي كتاب قرار داشته باشد .او همواره در صدد اين است كه همچون ديگر
موارد ،موضوعات مورد اختﻼف را براي افراد غيرآشنا با مسائل اين درگيري قابل فهم نمايد .اين امر
موجب مي شود او به ميانبرها و براوردهائي متوصل شود كه بي ترديد چندان خوشايند برخي نباشد .با اين
حال اوباما ،بدون اين كه به تناقض فرساينده ديپلماسي آمريكائي در منطقه اشاره بكند ،سعي دارد دليل
دخالتش را براي برقراري صلح توجيه كند :تقريباً همه كشورهاي جهان متفق القول بودند كه اسرائيل با
اشغال سرزمين هاي فلسطيني ،در حال نقض حقوق بين الملل است و ديپلمات هاي ما مجبور شدند براي
دفاع از اسرائيل ،علي رغم ميل شان وارد معركه شده و از چيزي دفاع كنند كه ما خودمان هم با آن
مخالفيم .آن ها همچنين بايد توضيح مي دادند كه ما چگونه مي توانيم بر سر حقوق اساسي ،چين و ايران را
زير فشار قرار دهيم ،در حالي كه اين گونه به نظر مي رسيد كه در خصوص فلسطينيان چندان دغدغه
خاطري نداريم .در حاليكه  ،اشغالگري اسرائيلي ها جامعه عربي را به سمت شورش بيشتر پيش مي برد و
احساسات ضد آمريكائي را در سراسر جهان دامن مي زد.

باراك اوباما در جاي جاي كتاب خود ،تفاوت هاي ظريف ،دوگانگي ها و ترديدهايش را بر مﻼ مي سازد .در
اين پرونده بخصوص ،وي رويكرد اوليه خود را اين گونه توصيف مي كند :من اطمينان داشتم كه بين
تجربيات سياه پوستان و يهوديان پيوند اساسي وجود دارد -داستاني متشكل از مهاجرت و رنج ،كه سرانجام
با همان عطش عدالت طلبي ،جلب دلسوزي عميق تر و افزايش همبستگي اقليتي ،مي تواند به بازسازي
جمعيتشان منتهي گردد .به همه اين دﻻيل ،من به شدت از حق يهوديان براي داشتن كشور مستقل دفاع
كردم ،حتي اگر ارزشهاي مشتركي كه داريم ،مزاح ماجرا اينجاست ،مانع از آن شوند كه شرايطي را كه
فلسطينيان مجبور به تحمل آن ها در سرزمين هاي اشغالي هستند را ،ناديده بگيرم.
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درك او از معادله موجود مناقشه اسرئيلي فلسطيني ،او را وا مي دارد تا دست به نگارش خطوطي نه چندان
معمولي از جايگاه يك رئيس جمهور سابق اياﻻت متحده بزند .بنابراين ،براي توضيح اينكه چرا او از نتانياهو
اسرائيلي بيش از عباس فلسطيني توقع همكاري دارد ،مي نويسد»[...] :با توجه به اختﻼف قدرت)نظامي( بين
اسرائيل و فليسطيني ها  -اساساً محمود عباس چيز چنداني در چنته نداشت كه قبﻼً كسب كرده باشد و
بخواهد از آن بگذرد ،-منطقي تر ديدم كه از طرف قوي بخواهم تا گام بزرگتري به سمت صلح بردارد«.

موانعي به نام نتانياهو و آيپك
هرگز روابط خدشه ناپذير دولت هاي اسرائيل و اياﻻت متحده ،تا اين اندازه زير سوآل نرفته بود و يا انتقادي
چندان جدي به سياست اسرائيل وجود نداشته است؛ انتقادي از جنس سخنان رئيس جمهور اسبق آمريكا
جيمي كارتر كه به خود اجازه داد از واژه »آپارتايد« استفاده كند) البته  ٢٧سال پس از ترك كرسي رياست
جمهوري(.

اما اوباما نمي تواند جلوي خود را بگيرد و خاطر نشان نكند كه تنها يك حامي وفادار در واشنگتن براي
اسرائيل كفايت نمي كند ،همانطور كه اين سطورتاحدودي سرخورده ،گواهي مي دهند »:ما همواره رهبران
انجمن هاي يهودي و يا نمايندگان پارلمان آنها را به كاخ سفيد دعوت مي كنيم تا به آنها در خصوص تعهد
بي چون چراي خود در حفظ امنيت اسرائيل و اتحاد با اياﻻت متحده اطمينان دهيم .واقعيت ها خود سخن
مي گويند :علي رغم اختﻼف نظرم با نتانياهو به دليل بن بست مذاكرات ،شخصاً به قول هاي خود احترام
گذاشته و همكاري هايمان را تعميق بخشيدم ،براي مقابله با تهديدات ايران كم نگذاشتم و در تأمين مالي
سيستم دفاعي گنبد آهنين ،تﻼش بي وقفه اي داشتم ،كه اسرائيل را قادرمي ساخت تا موشك هاي ساخت
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سوريه را كه از سمت غزه و يا مواضع حزب اﷲ در لبنان شليك مي شوند ،سرنگون كند .ولي هياهوي
هماهنگ شده از جانب نتانياهو ،موجب تنزل موقعيت ،اتﻼف بيهوده وقت و قرار دادن ما در يك وضعيت
دفاعي گرديد ،و اين اوضاع به من يادآوري نمود كه اختﻼف نظر طبيعي با يك نخست وزير اسرائيلي -حتي
در راس يك دولت ائتﻼفي شكننده  -داراي بهاي سياسي است كه هيچ همتا و همترازي در ارتباط با
انگلستان ،آلمان ،فرانسه ،ژاپن و يا كانادا و يا هر متحد نزديك ديگري ندارد«.

نتانياهو كه اوباما او را با سه ويژگي »زيرك ،خبره ،سرسخت« مورد خطاب قرار مي دهد ،مي رفت كه نگراني
بزرگي براي او ايجاد نمايد .خيلي زود دريافت كه روياروئي ها رو به افزايش گذاشته است [...] :تصويري
كه او]نتانياهو[ از خودش داشت ،يك مدافع تمام عيار قوم يهود در برابر همه بﻼيا ،وي را قادر ساخته بود
كه تقريباً به هر چيزي متشبث شود تا در مقام خود باقي بماند ،و با شناختي كه از سياستمدار و رسانه هاي
آمريكايي داشت  ،متقاعد شده بود كه مي تواند در برابر همه فشارهاي يك دولت دموكرات ،شبيه دولت
من ،مقاومت كند.

اين امر تا جائي پيش مي رود كه در مستاجر سابق كاخ سفيد به خود اجازه مي دهد سخناني درباره متحد
سرسخت نخست وزير اسرائيل ،يعني ﻻبي طرفدار اسرائيل در كنگره به زبان بياورد ،موردي كامﻼً نادر ،آن
هم در جمﻼت كشنده اي اين چنيني[...] :اعضاي هر دو حزب ترجيح دادند از شﻼق خشم كميته روابط
عمومي آمريكا و اسرائيل ) - (Aipacهمان ﻻبي ميان حزبي قدرتمند كه تضمين مي نمايد كه اياﻻت
متحده ،به حمايت بي قيد و شرط خود از اسرائيل ادامه دهد -دوري كنند .آيپك اين توانائي را داشت كه
تقريباً بر تمامي مناطق كشور اعمال نفوذ كند ،و تمامي سياست مداران واشنگتن -از جمله خود من -از
پشتيباني و حمايت مالي اين ﻻبي سود مي برند (...).آيپك حتي زماني كه سياست هاي دولت اسرائيل با
سياست هاي دولت آمريكا در تضاد قرار داشت ،اقدام به تقويت اتحاد بين اين دو دولت نموده بود.
نمايندگاني كه لحن انتقادي شان از اسرائيل كمي سختگيرانه مي نمود ،در معرض خطر الصاق برچسب ضد
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اسرائلي) و احتماﻻً ضد يهودي( قرار مي گرفتند و در انتخابات بعدي با رقيبي مواجه مي شدند كه بودجه
كﻼني ]براي تبليغات[ در اختيار داشت.

حتي اگر اظهارات انتقادي به نتانياهو در اواخر كتاب خاطرات اوباما چند برابر شده است  ،باز هم او با
خودداري از بي نتيجه بودن تﻼش هايش بين ژانويه  ٢٠٠٩تا مه  ٢٠١١در مناقشه اسرائيل و فلسطين،
صحبت مي كند :من همواره به همه كودكان ،در غزه ،در شهرك هاي اسرائيلي يا در خيابان هاي قاهره يا
عمان فكر كرده ام ،كه در ميان خشونت ،سركوب ،ترس و نفرت بزرگ خواهند شد ،زيرا هيچ يك از سران
كشورهايي كه تازه مﻼقات كرده ام ،از ته دل ،به احتمال آينده اي متفاوت اعتقاد نداشتند.

در واقع اوباما پيشتر در ميان نوشته هايش اين مسئله را پذيرفته است :لجاجت بي امان نتانياهو و نفوذ بي
اندازه آيپك ،دو معضلي بودند كه ممكن بود موقعيت رياست جمهوري وي را تضعيف كنند.

»بهار«هائي كه شكوفا مي شوند و مايه نگراني اند
جنبش هاي »بهار عربي« يكي پس از ديگري سر بر مي آورند .باراك اوباما دوست داشت اين خيزش را
باور كند ،البته بدون هر گونه شك و دو دلي .سامانتا پاور ،مشاور جواني كه او براي خود برگزيده بود نيز در
اين امر با تمام وجود وي را همراهي مي كرد [...] »:او مرا ياد آرمانخواهي دوران جواني ام مي انداخت ،آن
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بخش از وجود من كه كماكان به بدبيني ،مآل انديشي و گونه اي از احتياط كه خود را در لباس خردمندي
پنهان مي كند ،آلوده نشده بود«.

به همين ترتيب ،برخﻼف توصيه هاي اكثريت ديپلمات هاي آمريكائي ،رئيس جمهور در سال  ٢٠١٠شروع
به تهيه برنامه اصﻼحاتي در ميان متحدان عرب خود نمود كه ،از نگاه وي بيش از حد خودكامه بودند .با
كمي تاخير :تونس ،در ماه دسامبر عليه ديكتاتور خود زين العابدين بن علي قيام كرد .وي خود اذعان دارد»:
زمان بندي ما بايد كمي بهتر مي بود« .سپس در  ٢٥ژانويه  ٢٠١١جمله اي را به سخنان خود در سخنراني
وضعيت كشور اضافه كرد» :امشب مي خواهم به صراحت بگويم :اياﻻت متحده آمريكا در كنار مردم تونس
است و از آرزوي دموكراسي همه مردم حمايت مي نمايد «.

جوانان مصري منتظر ]سخنان[ او نماندند و در همان روز و چند ساعت زودتر ،فوج فوج به سمت ميدان
التحرير سرازير شدند تا قيام خود را عليه رژيم حسني مبارك كليد بزنند .و همچنين براي بيان دوگانه
رهبري كه به دشواري در جستجوي تلفيق انرژي نوخاسته و احتياط وسواس گونه است ،مي نويسد[...]» :
ناگهان دولت آمريكا خود را ميان يك متحد اقتدارگرا اما ضعيف و جمعيتي كه در صدد ايجاد تغيير بودند،
مردد ديد ،جمعيتي كه آرمان هاي مردم ساﻻرانه اي كه ما خودمان مدعي آن ها بوديم را فرياد مي زد«.
نزديك ترين متحدين آمريكا وقتي متوجه شدند أوباما دارد پشت مبارك را خالي مي كند ،دچار وحشت
زيادي شدند .بنابراين ملك عبداﷲ پادشاه عربستان سعودي به اوباما يادآور شد كه چهار جناحي كه به
گفته وي اختيار عمل را در دست داشتند » ،اخوان المسلمين  ،حزب اﷲ  ،القاعده و حماس« بودند .تحليلي
كه ،رئيس جمهور سابق اضافه مي كند »:كه نمي تواند يك مسير مستقيم و بي دردسر را طي كند« .محمد
بن زايد ،وليعهد امارات متحده عربي ،چهره قدرتمند كشور و چه بسا » زيرك ترين حاكم خليج فارس« به
خود اجازه داد كه با صراحت به اوباما بگويد »:اياﻻت متحده يك شريك قابل اعتماد در دراز مدت نمي
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تواند باشد« .آنچه كه اوباما نيز به درستي درك كرد »:بي خيال مبارك ،نظم قديمي بدون جنگ و درگيري
تسليم نمي شود«.

بحران در بحرين در مارس  ،٢٠١١بخوبي نشان دهنده اين وضعيت مصيبت بار در حال پيشرفت بود ،چرا
كه سعودي ها و اماراتي ها سريعاً نيروهاي خود را براي ياري رساندن به خاندان حاكم به منامه رساندند،
بدون اينكه از متحد آمريكائي خود كه چندي قبل سقوط حكومت مصر را اعﻼم كرده بود ،تقاضاي كمكي
كرده باشند .بدون سربلندي  ،اوباما ترجيح مي دهد با مزاح شرائط را جمع بندي كند »:برايم غير ممكن شده
بود كه تناقضاتمان را با ظرافت توضيح دهم مگر با پذيرفتن اين امر كه جهان كيسه اي انباشته از گره بود«.

فرمان به اولين جنگ او
ولي آمريكا وقت نمي كند نفس تازه كند .يك شورش جديد ،اين بار در ليبي ،آمريكا را مجبور مي كند تا
براي فيصله دادن به قضيه وارد معركه شود .با اين تفاوت كه وقايع اين كشور با سرعتي سرسام اور به
روياروئي بين شورشيان و ارتش رژيم معمر قذافي تبديل مي شود ،كسي كه كشور را با »قساوتي جنون
آميز«اداره مي كرد .اوباما كه براي مداخله در ليبي از جانب برخي اطرافيانش تحت فشار قرار دارد ،مردد
مانده و به بن بست]سياسي[ نزديك مي شود :حد و مرز اين مداخله به چه ميزان خواهد رسيد؟ شاخص
هاي اين مداخله چه خواهند بود؟ دخالت نظامي امريكا در ليبي چه تعداد كشته بر جاي خواهد گذاشت و از
نيروهاي آمريكائي چند نفر در معرض خطر قرار خواهند گرفت؟ چرا ]دخالت[ در ليبي؟ چرا در كنگو
مداخله نكنيم كه سال ها در گير منازعه بوده و ميليون ها كشته از ميان غيرنظامين برجاي گذاشته است؟
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از نظر اوباما همه اتفاقات به گونه اي پيش مي رفت كه گوئي اروپائي ها ،به رهبري نيكﻼ ساركوزي ،تنها
نقشي ثانويه در سلسله حوادث منتهي به ورود غرب به جنگ عليه رژيم قذافي ،بر عهده گرفته اند .در
روايت موجود در كتاب ،از رئيس جمهور فرانسه به زحمت سه بار نام برده شده است .مورد دوم ،مربوط به
ابتكار فرانسه براي طرح مسئله ليبي در شوراي امنيت است كه اوباما دلخوري خود را از آن نشان مي دهد:
»من آزرده خاطر بودم كه توسط ساركوزي و كامرون ،كه تا حدي سعي در بهبود وجهه خود در كشورشان
داشتند ،در گوشه رينگ قرار بگيرم« .با اين حال اين آمريكائي در هيچ جائي از كتابش ،انگيزه ديگري كه مي
توانسته فرانسوي ها را در مقابل رئيس قدرقدرت ليبي به صف آرائي ترغيب كند ،ذكر نكرده است.

به گفته نويسنده ،ظاهراً استدﻻلي كه سرانجام وي را متقاعد ساخت از گزينه جنگ حمايت كند ،از جانب
سوزان رايس ،نماينده امريكا در سازمان ملل مطرح گرديد كه كابوس نسل كشي روآندا در سال ١٩٩٤و
»بي عملي ما ،همچنان او را آزار مي داد« .باقي قضايا را مي دانيم .ادامه ماجرا در كتاب » سرزمين موعود«
مطرح نمي شود و كتاب با شرح واقعه اي خاتمه مي يابد كه باراك اوباما آشكارا به آن افتخار مي كند:
كشتن اسامه بن ﻻدن در مخفيگاهي در پاكستان در  ٢مه  ٢٠١١توسط يك تيم ويژه از نيروهاي آمريكايي.
او به اين خاطر كه سربازانش رهبر القاعده را زنده براي محاكمه در خاك امريكا نياوردند ،اظهار پشيماني
نمي كند .آيا اين سربازان دستور داشتند او را بﻼفاصله سربه نيست كنند ؟

يك زندگينامه بنا بر تعريف نمي تواند پاسخگوي همه سوآﻻت باشد .با اين حال مي توان شرط بست كه
درجلد دوم خاطرات اولين رئيس جمهور سياه پوست آمريكا ،از قضاياي مربوط به ادامه »بهار عربي« و به
ويژه وقايع سوريه ،كه روحيه بﻼتكليف وي را در يادها باقي خواهد گذاشت ،به روشني سخني به ميان بيايد.
به همين ترتيب ،از نويسنده  ،انتظار پاسخ گوئي در مورد مديريت پرونده هاي ديگر وجود خواهد داشت
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مانند عدم توانايي او در بستن زندان گوانتانامو واقع در جزيره كوبا ،آن طور كه قولش را داده بود ،و يا تمايل
او به استفاده از پهپاد در مقابل دشمنان آمريكا ،كه بعضاً نتايج شرم آورجانبي اي را موجب شد .

