رئیس جمهورهای آمریکا و منازعه اسراییلی -فلسطینی:
مطالعه موردی ریاست جمهوری باراک اوباما

چکیده

محمد

سلطانینژاد1

جایگاه منازعه اسراییلی -فلسطینی در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا از سال  1948به بعد با فرراز و

نشیبهایی همراه بوده است .با این حال ،برخی عوامل ثبات بخش مانند اتحاد آمریکا و اسراییل در دوران
جنگ سرد ،حضور البی اسراییل در آمریکا و گره خوردن منافع اسراییل با امنیرت ملری آمریکرا بعرد از

حوادث  11سپتامبر ،موقعیتی مشخص به اهمیت منازعه فلسطین و اسرراییل در سیاسرت خرارجی آمریکرا
بخشیده و اولویت آن را در میان سلسله ترجیحات آمریکا در خاورمیانه تثبیت کرده است .بر این اسرا ،

مقاله پیشرو در پاسخ به این پرسش اصلی که تغییر در رئیسجمهورهای آمریکا چه تاثیری بر سیاست و
رویکرد این کشور در قبال منازعه اسراییلی -فلسطینی داشته است؟ این فرضیه را به آزمون گذاشته که این

مسأله در سیاست خارجی ایاالت متحده آمریکا از تغییر رئیسجمهورهای این کشور چندان تاثیر نپذیرفتره
است .به عنوان مطالعه موردی ،جایگاه مسأله فلسطین در سیاست خارجی آمریکا در دوران باراک اوباما را
مورد بررسی قرار داده و این گونه نتیجه گرفته است که با وجود تالشهای اولیه برای حرل ایرن مسرأله،

مجموعه عواملی از جمله انعطاف ناپذیری اسراییل ،تحوالت سوریه و یمن و توافق هستهای با ایران ،موجب

شده است اوباما نیز همچون رئیسجمهورهای قبلی آمریکا ،نتواند برای حل منازعره فلسرطینی -اسرراییلی

گامی به جلو بردارد.

واژگان کلیدی :فلسطین ،ایاالت متحده آمریکا ،باراک اوباما ،اسراییل ،شهرکسازی.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 -1عضو هیأت علمی دانشگاه تهرانSoltaninejad@ut.ac.ir :
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مقدمه
یکی از مسائل مطرح در سیاست خارجی ایاالت متحده در دوران بعد از جنگ سرد ،منازعه اعراب و
اسراییل است .با شکلگیری اسراییل در سال  ،1948ایاالت متحده آمریکا به عنووان رهرور جهوان
غرب در جهان دوقطری در حال ظهور ،به صورت غیر رسمی ،حمایت از اسراییل را به عنوان متحود
این کشور در خاورمیانه بر عهده گرفت .ایون وضوعیت باعو شود توا سیاسوت خوارجی آمریکوا در
خاورمیانه ،با مسأله اعراب و اسراییل گره بخورد .با گذشت زمان و مصالحه برخی دولتهای عربوی
به ویژه مصر و اردن با اسراییل و همچنین شوکلگیری جریانهوای مقاوموت فلسوطینی در قالو
سازمان آزادیبخش فلسطین در مرحله نخست و سپس جنرش مقاومت اسوممی(حماس) ،برخوورد
ایاالت متحده با این مسأله از قال تمش برای پیشررد صلح بین اعراب و اسراییل ،به سوی تمش
برای مدیریت منازعه فلسطین و اسراییل حرکت کرد .در کنار این الگوی تواریخی حواکم بور نگواه
آمریکا به مسأله فلسطین ،یکی از مسایل مطرح این است که تغییر در رئیسجمهورهای آمریکا چوه
تأثیری بر سیاست و رویکرد این کشور در قرال این مسأله داشته است؟.
در پاسخ به این پرسش ،نویسنده با مطالعه نوع برخورد هر کدام از رئیسجمهورهای آمریکا بوا
مسأله فلسطین ،این فرضیه را به آزمون میگذارد که مسأله فلسطین -اسراییل در سیاست خوارجی
ایاالت متحده آمریکا از تغییر رئیسجمهورهای این کشور چندان تاثیر نپذیرفته است .این مقاله بوه
عنوان مطالعه موردی ،جایگاه این متغیر را در سیاست خارجی آمریکوا در دوران ریاسوت جمهووری
باراک اوباما بررسی کرده است و اینگونه نتیجه میگیرد که با وجود تمشهای اولیه برای حل این
منازعه ،مجموعه عواملی از جملوه انعطوا ناپوذیری اسوراییل ،تحووالت سووریه و یمون و توافو
هستهای با ایران ،موج شده است اوباما نیز همچون رئیسجمهورهای قرلی آمریکوا نتوانود بورای
حل این منازعه گامی به جلو بردارد .از دید نویسنده ،با وجود تأکید خاص بر حل منازعه فلسوطین و
اسراییل در ابتدای ریاست جمهوری ،باراک اوباما در نتیجه مجموعه تحوالتی کوه بوه ویوژه در دور
دوم ریاسووت جمهوووری وی در خاورمیانووه ر داد ،مجرووور بووه دادن وزنووی مشووابه بووا دیگوور
رئیسجمهورهای آمریکا به مسأله فلسطین شد.
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رئیس جمهورهای آمریکا و منازعه اسراییلی -فلسطینی
از ابتدای طرح مسأله فلسطین و اشغالگری اسراییل ،تمام رئیسجمهورهای آمریکوا بوه نحووی بوا
منازعه فلسطین و اسراییل درگیر بودهاند .میتوان گفت در ورای منافع و سیاستهای اعمالی آمریکا
که همواره به صورت متحد و حامی اسراییل ظاهر شده است ،تقریرا تمام رئیسجمهورهای آمریکوا
یک سیاست اعممی مشخص در قرال آنچه روند صلح خاورمیانه خوانده میشود ،دارند« :حمایت از
ح فلسطینیها در رسیدن به برخی آمال ملی خود در کنار تضمین امنیوت بلنود مودت اسوراییل».
آنچه مشخص است ،همگی آنها در ایجاد مصالحه بین این دو هد متناقض با مشکل مواجه بوده
و در عمل ،حمایت از سیاستها و اقدامات اسراییل ،وجه غالو سیاسوت خوارجی آمریکوا را داشوته
است .شاید بتوان گفت ،در مواردی که تحوالتی در نوع رابطه اسراییل و اعراب نیوز ر داده اسوت،
این تحوالت بیش از آنکه متاثر از ابتکار ایاالت متحده باشد ،نتیجه تصومیم رهروران عورب بووده
است .در این میان میتوان به اقدام انور سادات در سال  1977برای آغاز فرایند مصالحه با اسوراییل
اشاره داشت که نهایتا به امضای قرارداد کمپ دیوید در سال  1979منجر شد.
اولین رویارویی رئیسجمهورهای آمریکا با مسأله فلسطین ،به دوران ریاست جمهوری تورومن

1

و زمانی برمیگردد که وی اسراییل را به عنوان یک دولت به رسمیت شناخت در حوالیکوه ایواالت
متحده آمریکا نقش کوانونی در ایجواد اسوراییل نداشت(صوادقی .)834 :1387 ،حتوی بوه رسومیت
شناختن اسراییل را نیز برخی در آمریکا نادرست دانسته و آن را مغایر با منافع این کشور در منطقوه
ارزیابی میکردند .از مهمترین مخالفان به رسمیت شناختن اسوراییل ،میتووان بوه جورا مارشوال،

2

مردع طرح معرو مارشال برای کمک اقتصادی به اروپا اشواره کورد( .)Jeffrey, 2015در دوران
دوایت آیزنهاور( )1961-19533ایاالت متحوده ،تمشهوایی را بورای میوانجیگری بوین گروههوای
فلسطینی و اسراییل «الرته نه بر مرنای اشغالگری یکی و ح طلری دیگری ،بلکه بر اساس گفت و

1- Harry S. Truman
2- George Marshall
3- Dwight D. Eisenhower
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شنود دو جمعیتی که در کنار هم زیست کرده ،با هوم اخوتم داشوته و از حقووا برابور برخووردار
هستند»(دهشیار )145 :1380 ،انجام داد .اما تمشهای آیزنهاور نتیجوهای در بور نداشوت .در ایون
دوران ،مهمترین تحول در مداخله آمریکا در مسایل مربوط به اسراییل و اعراب ،به حمله انگلستان،
فرانسه و اسراییل به مصر در جریان بحران کانال سوئز در سوال  1956بور میگوردد .در حوالیکوه
ایاالت متحده در حال بنیانگذاری نظم جدیود جهوانی در جهوان «بعود از اروپوا» بوود ،ایون اقودام
انگلستان ،فرانسه و اسراییل در ناهماهنگی با واقعیتهای در حال ظهور جهانی و موقعیوت رهروری
آمریکا در جهان غرب تلقی میشد .عموه بر این ،این اقدام همزمان با سرکوب اعتراضوات مردموی
در مجارستان از سوی شوروی و آزمایش ماهواره توسط شوروی صورت گرفته و توجه افکار عمومی
جهان را از مسأله شوروی به یک مسأله فرعی در خاورمیانه معطو میداشت .از این رو ،آیزنهاور با
این اقدام مخالفت کرده و بریتانیا ،فرانسه و نهایتا اسراییل را وادار به توقف حمله به مصور کورد .بوا
فشووارهای دولووت آیزنهوواور ،دولتهووای متجوواوز مجرووور بووه پووذیرش آتووش بووس سووازمان ملوول
شدند(.)McDermott, 2001: 107
در دوران ریاسووت جمهوووری لینوودون جانسووون( ،)1969-19641جنووگ شووش روزه اعووراب و
اسراییل در سال  1967ر داد .در این جنگ که اسراییل ،اعراب را به سرعت شکسوت داد ،ایواالت
متحده جان اسراییل را گرفته و دوران بعد از جنگ ،جای فرانسه را به عنوان مهمترین تأمینکننده
تسلیحات نظامی اسراییل از آن خود کرد )Ben-Zvi, 2004(.در دوران ریاست جمهووری ریچوارد
نیکسون( ،)1968 -19742جنگ  1973میان اعراب و اسوراییل ر داد و در نتیجوه ،ایواالت متحوده
مسأله منازعه اعراب و اسراییل را جدیتر از از هر زمان پی گرفت .در این دوره ،هنری کیسینجر به
عنوان مشاور رئیسجمهور آمریکا ،نقشی مهم در هدایت سیاست خارجی این کشور در قرال مسوأله
اعراب و اسراییل داشت .میانجیگریهای گام به گام آمریکا بعد از پیروزی نسری اعوراب ،در تغییور
فضای مناسرات اعراب و اسراییل در این دوره اثرگذار بود .الرتوه ممحظوات آمریکوا در ایون دوران
1- Lyndon B. Johnson
2- Richard Nixon
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بیش از هر چیز به رقابت میان دو ابرقدرت در جریان جنوگ سورد مربووط میشود و هود اصولی
آمریکا بیش از آنکه حل منازعه فلسطینیها و اسراییل باشد ،جلوگیری از افزایش نفوذ شووروی در
خاورمیانه با استفاده از فضای منازعهآمیز روابط اعراب و اسراییل بود .این دوران از سیاسوت آمریکوا
در قرال مسأله فلسطین ،با شکلگیری جریان مقاومت فلسطین نیز همراه بود .بنابرآن ،فلسوطینیها
با دست زدن به برخی اقدامات مسلحانه بر ضد یهودیان ،توجه جهانی را به مسوأله فلسوطین جلو
کردند .از این تاریخ به بعد ،مسأله فلسطین برای دولتهوای غربوی ابعواد وسویعتری پیودا کورده و
اهمیت آن از حدود رقابتهای ژئواستراتژیک میان ابرقدرتها یا مسائل حقووا بشوری و وضوعیت
آوارگان فراتر رفت.
در زمان ریاست جمهوری جرالد فورد( ،)1977-19741ایاالت متحده فشارهایی را بوه اسوراییل
وارد آورد تا آن را وادار به دادن امتیازهایی در قال فرایند صلح به فلسطین کند .معاون وزیور اموور
خارجه آمریکا ،هارولد ساندرز 2،بیانیهای مشهور را در برابر کمیته امور خارجی کنگره آمریکوا قرائوت
کرده و در آن اینگونه بیان کرد که فلسطینیان باید در مرکز منازعه اعراب و اسراییل قرار بگیرنود.
فورد و کسینجر نیز غیرمنعطف بودن سیاستمداران اسراییلی را مورد انتقاد قرار دادند و آن را عواملی
برای تجدید نظر در سیاست آمریکا در قرال مسأله اعراب و اسراییل دانستند .با ایون حوال ،کنگوره
ایاالت متحده در این دوران به شدت از نوع سیاست موجود آمریکا در قرال اسوراییل دفواع کورده و
دولت عمم در برابور مخالفتهوای کنگوره ،بورای تغییور در رویکورد آمریکوا نسورت بوه اسوراییل،
عق نشینی کرد(.)Norton, 2010, 60
در دوران ریاست جمهور جیمی کوارتر( ،)1981-19773مهمتورین رخوداد در مسوأله اعوراب و
اسراییل ،امضای پیمان کمپ دیوید بود .در ارتراط با مسأله فلسطین ،پس از صلح مصر و اسوراییل،
کارتر سعی کرد به دولت اسراییل برای متوقف کردن شهرکسازیها در کرانوه بواختری فشوار وارد
آورد .با این حال ،این سیاست کارتر ناموف بوده و اسوراییل بوه سواخت شوهرکهای مسوکونی در
1- Gerald Ford
2- Harold H. Saunders
3- Jimmy Carter
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سرزمینهای فلسطینی ادامه داد و ایاالت متحده عمم نتوانست گامی در راستای ایجاد فضوا بورای
صلح فلسطینیان و اسراییل بردارد .اما در جریان حمله اسراییل بوه جنووب لرنوان ،دولوت کوارتر در
کاستن از شدت رویکرد تهاجمی اسراییل قدری موف عمل کرد .بوا اصورار کوارتر در سوال ،1979
اسراییل از تعداد نیروهای خود در جنوب لرنان کاست .این اقدام اسوراییل توا حودی در واکونش بوه
تهدید آمریکا به قطع کمکهای نظامی به اسراییل در صورت ادامه استفاده از ایون سومحها بورای
اهدا تهاجمی در لرنان بود .عموه بر این ،کارتر ،اسراییل را تهدید کرد در صوورت اداموه تهواجم،
پیشنویس قطعنامهای را برای محکومیت اسراییل به شورای امنیت سازمان ملل خواهد فرستاد .بوا
این حال ،فشارهای آمریکا بر اسراییل این بار نیز موفقیتهای محدودی را به بار آورده و نیروهوای
نظامی اسراییل بارها به لرنان تعرض کورده و قطعناموه  425شوورای امنیوت سوازمان ملول را کوه
خواهان عق نشینی اسراییل از لرنان بود ،نقض کردند(.)Norton, 2010:61
در دوران ریاست جمهوری رونالد ریگوان( ،)1989-19811دوموین حملوه بوزر اسوراییل بوه
جنوب لرنان ر داد .هد این حمله اسراییل به صورت اعمموی ،بیورون رانودن اعضوای سوازمان
آزادیبخش فلسطین از لرنان و ایجاد یک منطقه حائل در جنوب لرنان بوود .بوا ایون وجوود ،هود
اعمالی اسراییل و آنچه آن را در عمل پی میگرفت ،تصر لرنوان و گماشوتن یوک رژیوم حوامی
اسراییل در این کشور و انعقاد یک پیمان صلح با لرنان بود .اقدامات اسراییل بوه ویوژه وزیور دفواع
وقت ،آریل شارون ،ایاالت متحده را به این نتیجه رساند که نتیجه حمله مجدد اسراییل بوه جنووب
لرنان بی ثراتی هر چه بیشتر در منطقه است .با وجود اینکه نیروهای مرارز فلسطینی لرنان را تورک
کردند ،باز هم اسراییل دست از تجاوزگری خود برنداشت .در این میان ،کشته شدن بشیر گمایول2از
سران شره نظامی مارونی که اسراییل بر روی وی به عنوان عامل پیاده کوردن اهودافش در لرنوان
سرمایهگذاری زیادی کرده بود ،برنامههای آریل شارون را با اخمل جدی مواجه کرد .به این ترتی ،
این بار نیز ایاالت متحده به عنوان یک نیروی متقاعد کننده اسراییل به کواهش تجواوزگری عمول
نکرد و این تغییرات میدانی و اقدامات نیروهای مقاومت بود که اسراییل را از ادامه برنامههای خوود
1- Ronald Reagan
2- Bachir Gemayel
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در لرنان باز داشت .در واکنش به کشته شدن بشیر گمایل ،اسراییل نیز دست به کشتار فلسطینیان و
لرنانیها در اردوگاههای صررا و شتیم زد .در اینجا نیز ایاالت متحده نه تنهوا نظوارهگر بوود ،بلکوه
همکاریهای خود را با اسراییل بیشتر کرد .در این دوران ،بر میزان حمایتهای آمریکوا از اسوراییل
افووزوده شوود و دو طوور  ،مجموعووهای از تواف و نامووههای اسووتراتژیک را بووا یکوودیگر بووه امضووا
رساندند(.)1982 Reagan Plan, 2008
بعد از حمله اسراییل به لرنان در سال  ،1982تصور آمریکا این بود کوه سوازمان آزادیبخوش
فلسطین کامم شکست خورده است .اما این تصور اشتراه بود .در اواخر سال  ،1987انتفاضه نخست
فلسطین بر ضد اشغالگری اسراییل به وقوع پیوست .به این ترتی  ،جنرش مقاومت فلسطین ثابوت
کرد که به راحتی به حاشیه رانده نمیشود .در سال  ،1988سازمان آزادیبخش فلسطین به رهروری
یاسر عرفات ،رویکرد خود را تغییر داده و مشی مصالحهجویانهای را با اسراییل در پیش گرفت .ایون
سازمان ،ح اسراییل برای بقا را به رسمیت شناخته و استفاده از خشونت علیه اسوراییل را محکووم
کرد .این تحول در مواضع سازمان آزادیبخش فلسطین ،ایاالت متحده را بوه تومش بورای آنچوه
ایجاد صلح در خاورمیانه خوانده میشود ،بیش از پیش ترغی کرد .دونالد ریگان ،در ماههوای آخور
ریاست جمهوری خود ،جرا شولتز را مسئول مذاکره با طر های فلسطینی و اسراییلی کرد .وی در
یک کنفرانس خرری اعمم کرد« :روشن است که اگر شما به دنرال یوک راه حول مسوالمتآمیز در
خاورمیانه باشید ،باید فلسطینیها را از ابتدا تا انتها وارد فرایند صلح کنیدNew York Times, (».

)1988
مهمترین رخداد در دوران نخست ریاست جمهوری جرا هربورت واکور بووش(،)1993-19891
فروپاشی اتحاد شوروی بود .این رخداد بزر تاریخی باعو شود توجوه ایواالت متحوده از مسوائل
خاورمیانه منحر شود .با این حال ،این وضعیت چندان به درازا نینجامید و حمله عراا بوه کویوت،
باردیگر توجه آمریکا را به خاورمیانه و مسائل آن بازگرداند .در این دوران ،اولین دخالوت آمریکوا در
مسأله منازعه فلسطین و اسراییل ،برگزاری کنفرانس صلح مادرید در سال  1991بود .جرا بوش در
1- George H. W. Bush
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این کنفرانس در مورد منازعه فلسطین و اسراییل و لزوم حل آن این گونه موضع گرفت که «موا در
جستجوی صلح هستیم ،یک صلح واقعی و الزمه این صلح ،سازش در مورد سورزمینهای اشوغالی
است( ».اسدی )267 :1381 ،در این کنفرانس ،اسراییل از مذاکره کردن به صورت رسمی با سازمان
آزادیبخش فلسطین و عرفات خودداری کرد و نمایندههای این سازمان ،در قال هیوأت اردنوی در
کنفرانس حضور پیدا کردند .در دوران جرا بوش ،آمریکا همچنین با تقاضوای وام دولوت شوامیر در
اسراییل که بخشی از آن مقرر بود صر شهرکسازی در مناط اشغالی برای اسکان یهودیانی که
از شوروی به اسراییل آمده بوند شود ،مخالفت کورد( .)House of the Historian, 1991ایون
اقدام بوش را میتوان یکی از موارد اعمال فشوار آمریکوا بور اسوراییل بورای توقوف شهرکسوازی
دانست .با این حال در این دوران نیز تحولی در نوع برخورد آمریکا بوا مسوأله فلسوطین ر نوداد و
آنچه فشار به اسراییل خوانده میشود ،به صورت حداقلی ر داده و در نهایت نیز نتیجوه عملوی در
بر نداشت.
هر چند در دوران ریاست جمهوری بیل کلینتون( ،)1993-2001تاکید بر اقتصاد ایاالت متحده
بوده و از اینرو آمریکا خود را از مسائل خاورمیانه دور نگاه میداشت ،یکی از مهمترین رخودادها در
مناسرات اسراییل و فلسطین به وقوع پیوست .روی کار آمدن رابین1به عنوان نخست وزیر اسراییل،
زمینه را برای مذاکرات مستقیم میان سازمان آزادیبخش فلسطین و اسراییل فراهم آورد .عموه بر
این ،قدرت گرفتن حماس در این دوره ،سازمان آزادیبخش و عرفات را به گزینههایی که میتووان
با آنها بر سر میز مذاکره نشست برای اسراییل تردیل کرده بود .در حالیکه ایواالت متحوده چنودان
خود را درگیر مسایل خاوریانه نمیکرد ،تمشهای دیپلماتیک نروژ به قرارداد اسولو میوان سوازمان
آزادیبخش فلسطین و اسراییل منجر شد( .)Rudoren, 2015با این حال ،ترور رابوین بوه دسوت
یک صهیونیست افراطی و جایگزین شدن دولت او با دولت دست راستی و افراطی بنیامین نتانیاهو،

2

به ناکام ماندن تمشها برای ادامه و پیشررد مصالحه انجامید و شهرکسازی در مناط اشغالی بوار

1- Yitzhak Rabin
2- Benjamin Netanyahu
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دیگر از سرگرفته شد .هر چند کلینتون نیز با نتانیاهو چندان روابطی مثرت نداشت ،اما همانند جورا
بوش ،وی نیز بر اسراییل برای توقف شهرکسازی در مناط اشغالی فشار چنودانی وارد نیواورد .بوا
این حال ،موافقتنامه اسلو ،ایون معنوا را بورای دولوت کلینتوون داشوت کوه صولح بوین اسوراییل و
فلسطینیان ممکون و در دسوترس اسوت .از ایون رو کلینتوون ،در اواخور دوران ریاسوت جمهووری
خود نیز سعی کرد فلسطینیان و طر اسراییلی را به ادامه مذاکره تا رسیدن به یوک قورارداد صولح
متقاعد کند .با این حال ،تمشهای وی برای رسیدن به صلح بر مرنوای مفواد قورارداد اسولو ناکوام
ماند(.)Gale Students Resources in Context, 2011
با بازگشت قدرت به اردوگاه محافظهکاران با ریاسوت جهووری جورا بووش(،)2001 – 2009
تمش ایاالت متحده برای رسیدن به نوعی مصالحه میان فلسطینیان و اسراییل بار دیگور فوروکش
کرد .معاون وزیر امور خارجه آمریکا ریچارد آرمیتاژ 1،دیدگاه غال در دولت بوش نسورت بوه فراینود
صلح فلسطین و اسراییل را این گونه بیان کرد« :شوما نمیتوانیود بویش از آنچوه دو دولوت صولح
میخواهند ،صلحخواه باشید ...آقای کلینتون در چه فکری بود زمانی که بدون هیچ نتیجهای ،آخرین
روزهای ریاست جمهوری خود را در کمپ دیوید میگذرانود؟ )Haaretz, 2001(».بوا ایون حوال،
همانند رئیسجمهورهای پیشین ،جرا بوش نیز پس از اندکی مجرور به درگیر ساختن مجدد آمریکا
در مسأله فلسطین شد .با ر دادن حوادث  11سپتامرر ،پرداختن به مسأله فلسطین بار دیگر اهمیت
زیادی پیدا کرد؛ چرا که مسأله فلسطین با امنیت ملی آمریکا بار دیگر گره خورد .اسامه بون الدن و
سران القاعده ،یکی از دالیول حملوه بوه آمریکوا را سیاسوتهای ایون کشوور در قروال فلسوطین و
حمایتهای آن از اسراییل میدانستند .از اینرو جرا بوش بار دیگر خوود را مجروور بوه دخالوت در
مسأله فلسطین و انجام مانورهایی برای نشان دادن تمایل آمریکا به ایجاد صولح میوان اسوراییل و
فلسطینیان دید .وی در سخنرانی خود در مجمع عمومی سوازمان ملول در سوال  ،2001بوه عنووان
اولین رییس جمهور آمریکا ،حمایت خود را از ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی اعمم کرد( CNN,

.)2001
1- Richard Armitage
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مهمترین اقدامات آمریکا در این دوران نسرت به مسأله فلسطین ،تمش برای ایجاد تغییور در
رهرری فلسطین و جایگزین کردن یاسر عرفات با شخصیتی جدید بود .محمود عراس ،رییس کنونی
تشکیمت خودگردان که بعد از مر عرفات در سال  2004به قدرت رسوید ،بویش از هور کوس از
تمشهای آمریکا در این زمینه بهره برد .هر چند در مقام سوخن ،دولوت بووش از ایوده دو دولتوی
حمایت میکرد ،اما در عمل ،اقدامی برنداشت که خم مصالح مطلقه اسراییل و نوعی گوام بورای
متوازن ساختن نیروها به عنوان پیش شرط مذاکرههای سازنده میان دو طر باشد .به عنوان نمونه،
هر چند زمانی که اسراییل در سال  ،2002پستهای انتظامیای را که حکومت خوودگردان بنوا بور
قرارداد اسلو ح تاسیس آنها را یافته بود از میان برداشت ،دولت بوش خواستار توقف ایون عملیوات
شد ،در نهایت و با بی توجهی اسراییل به این درخواست ،از موضع خود عق نشوینی کورد .در سوال
 2005نیز اسراییل بهرغم عق کشیدن نیروهوای خوود از نووار غوزه بوه دلیول حمومت نیروهوای
مقاومت ،مواضع خود را در کرانه باختری تقویت کرده و تعداد ایست و بازرسیها و موانع آمد و شود
در برابر فلسطینیان را افزایش داد .در همین زمان ،اسراییل با کشیدن دیوار حائول در سورزمینهای
فلسطینیان پیشروی کرده و بخشهای مهمی از نوار غزه را نیز تصر کرد (.)Parry, 2003
نکته جال توجه در مراودات آمریکا با جریانهای فلسوطینی در ایون دوران ،انتخابوات سوال
 2006در سرزمینهای اشغالی است .این انتخابات در شرایطی برگزار میشد که جنرش فتح به دلیل
ناتوان بودن از حل مسوایل اقتصوادی و شکسوت در احقواا حقووا فلسوطینیان از راه موذاکره ،در
موقعیت سیاسی شکنندهای قرار داشت .این در حالی بود کوه حمواس در میوان موردم از مطلووبیتی
بیشتر برخوردار شده بود .در این شرایط ،محمود عراس با درک شرایط سعی داشت انتخابوات را بوه
تعوی بیندازد .این تمش او از سوی اسراییل نیز پشتیرانی میشد .با این حال ،دولت بوش بر انجام
انتخابات در زمان مقرر تاکید کرد .در کمال ناباوری تیم سیاسوت خوارجی آمریکوا ،حمواس در ایون
انتخابات ،پیروزی قاطع را به دست آورد .این پیروزی ،دولت آمریکا را در شرایطی دشوار قرار داد .در
نهایت نیز آمریکا تمام تمش خود را به کار برد تا حماس و نوار غزه در محاصره کامل قرار گرفته و
این گروه در نهایت با شکست ،عرصه سیاسی را ترک کند .به مووازت آن ،دولوت بووش و شوخص
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کاندولیزا رایس ،وزیر وقت امور خارجه ،تمش زیادی را صر برگزاری کنفرانس آناپولیس با دعوت
از  40رهرر جهان برای احیای طرح دو دولتی کردند .اما این کنفرانس و تمشهای پوس از آن کوه
هشت سفر کاندولیزا رایس به منطقه را شوامل میشود ،در نهایوت در ایجواد مصوالحه فلسوطین و
اسراییل با شکست مواجه شد .ریاست جمهوری جرا بوش با حمله سال  2008اسراییل به نوار غزه
به پایان رسید .در جریان این جنگ ،اسراییل حممت شودیدی را بوه فلسوطین انجوام داده و 1300
شهروند فلسطینی را به قتل رساند ( .)CNN, 2008این اقدام اسراییل ،مورد تایید آمریکوا و حتوی
برخی دولتهای عربی از جمله مصر و عربستان قرار گرفت.
باراک اوباما و منازعه اسراییلی -فلسطینی :دور نخست ریاست جمهوری
زمانی که باراک اوباما به عنوان چهل و چهارمین رییس جمهور آمریکا در ژانویه  2009انتخاب شد،
تنها سه روز از آتشبس غیر رسمی و ناپایدار بین حماس و اسراییل میگذشت .برای سوه هفتوه ،از
ابتدای دسامرر  ،2008اسراییل مجموعهای از حممت را به مناط مسکونی غزه انجام داده و عموه
بر تحمیل خسارتهای سنگین به زیرساختهای غزه 1300 ،تن از مردم عادی شامل  300کوودک
را به قتل رسانده بود .یکی از اولویتهایی که باراک اوباما برای سیاست خارجی خاورمیانهای ایاالت
متحده در ابتدای رسیدن به ریاست جمهوری بیان کورد ،پورداختن بوه مسوأله منازعوه فلسوطین و
اسراییل بود .بر خم دولتهای کلینتون و جرح بوش که در ابتدا به آنچه روند صلح در خاورمیانه
خوانده میشود بی اعتنا بودند ،باراک اوباما از روز نخست ،مسأله منازعه فلسوطین و اسوراییل را در
کووانون فعالیتهووای سیاسووت خووارجی خاورمیانووهای آمریکووا قوورار داد .در یکووی از مهمتوورین
موضعگیریهای خود در قرال مسأله فلسطین ،باراک اوباما بیان داشت« :اسوراییلیها بایود بپذیرنود
درست به همان صورت که نمیتوان ح موجودیت اسراییل را انکار کرد ،به همان قیاس نمیتووان
ح موجودیت فلسطین را انکار کرد )The White House, 2009(».اولین تماس تلفنی بواراک
اوباما بعد از ورود به کا سفید ،با محمود عراس ،رییس تشوکیمت خوودگردان فلسوطین بوود .بوه
همین ترتی  ،باراک اوباما در روز دوم حضور خود در کا سفید ،جرا میشل را که بوا موفقیتهوای
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خود در روند صلح ایرلند شمالی شناخته میشود ،به عنوان فرستاده ویژه خاورمیانهای خوود برگزیود
(.)The Guardian, 2009
به همین ترتی  ،اولین سوفرهای بواراک اوباموا در دوران نخسوت ریاسوت جمهووری وی بوه
کشورهای ترکیه ،مصر و سپس عربستان سعودی بود و به نوعی ،تمش برای متوازن ساختن موضع
آمریکا نسرت به جهان اسمم در برابر اسراییل نیز به شمار میرفت .اوباما در ابتدا بر ایون بواور بوود
روابط آمریکا و اسراییل در دوران بوش بیش از اندازه نزدیک شده و بهرود روابط بوا جهوان اسومم
باع ایجاد توازن در موقعیت آمریکا در مسائل خاورمیانه به ویژه مسأله منازعه فلسطین و اسراییل
خواهد شد ( .)Gilboa, 2013:20اوباما همچنین نسرت به رئیسجمهورهای قرلی آمریکا ،لحنوی
واقع بینانهتر را در مورد تلآویو به کار برد .این تغییر در لحن را برخی در راستای ایجاد نوعی موازنه
در موضع آمریکا به سود فلسطین تعریر کردند .در واقع از لحون اوباموا ایون گونوه بور میآمود کوه
حمایتهای بی قید و شرط از اسراییل و ادامه اشوغالگری و توسوعه شهرکسوازی ،دیگور در افو
سیاست خارجی آمریکا نیست و آمریکا اینگونه جانروداری را در راسوتای منوافع خوود نمیبینود .از
همینرو بود که در همان سال نخست ریاست جمهوری ،باراک اوباما در صدد اعمال فشار به دولوت
بنیامین نتانیاهو برای کنار گذاشتن شهرکسازیهای غیر قانونی برآمد .در نتیجه ،روابط میان وی و
بنیامین نتانیاهو در همان سال اول به سطح نازلی رسید (.)Bettiza and Phillips, 2010
پیش از آن نیز میتوان گفت در جریان انتخابات فوریه  ،2009نتانیاهو گزینه مرجح اوباما نرود.
اوباما شاید ترجح میداد لیونی به عنوان رییس حزب میانهگرای کادیما برنوده انتخابوات شوود .اموا
نتانیاهو رهرر حزب دست راستی لیکود ،برنده انتخابات شد و توانست یوک دولوت ائتمفوی قووی را
شکل دهد .اوباما و نتانیاهو از دو پس زمینه سیاسی متفاوت هستند .اوباما یوک چوپگورای لیرورال
دموکرات است در حالیکه نتانیاهو یک محافظه کار دست راستی است .اوباما در اولین دیدار خود بوا
بنیامین نتانیاهو در  18می  ،2009حمایت از موضع اسراییل در قرال ایران را به مواضع اسوراییل در
مسأله حل منازعوه بوا فلسوطینیان گوره زد .در ایون دیودار ،اوباموا تاکیود کورد تموام فعالیتهوای
شهرکسازی باید متوقف شود .هر چند اسراییل با این خواست ایاالت متحوده موافقوت نکورد ،اموا
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نتانیاهو اقدام به برچیدن پستهای ایست و بازرسی غیرقانونی در سرزمینهای اشغالی کرد .چند ماه
بعد ،در نوامرر  2009نیز نتانیاهو تحت فشار دولت اوباما ،شهرکسازی را به صورت موقوت و بورای
یک دوره  10ماهه متوقف کرد هر چند این اقدام از آنجا که بیتالمقدس شرقی را شوامل نمیشود
باز هم یک حرکت نمایشی و نه اقودامی واقعوی در جهوت مهیوا کوردن شورایط موذاکره از سووی
فلسطینیان تلقی شد (.)NBC, 2009
در حالیکه دولت بوش ،مسأله صلح فلسطین و اسراییل را نادیده گرفته بود ،دولوت اوباموا بوا
تصور اینکه میتواند در این زمینه پیشرفت کرده و از اینرو کارنامهای قابل قرول را برای سیاسوت
خارجی خود بر جای بگذارد ،ایجاد صلح میان فلسطینیان و اسراییل را به عنوان یکی از اولویتهای
سیاست خارجی خود معرفی کرد .در نقطه مقابل موضع کامم حمایتی بوش نسرت به اسوراییل کوه
بنا بر آن هرگونه مذاکره مستقیم میان اسراییل و فلسطین را مشروط به توقوف آنچوه فعالیتهوای
تروریستی میخواند کرده بود ،دولت اوباما ورا را برگردانده و از سرگیری مذاکرات مستقیم را منوط
به توقف شهرکسازی اسراییلیها کرد .تمش اوباما برای برگرداندن نوعی تعادل به سیاست آمریکا
در قرال مسأله فلسطین و اسراییل ،با متشنج شدن روابط بوین آمریکوا و اسوراییل هموراه شود بوه
گونهای که سفیر اسراییل در واشنگتن ،این دوران را بدترین بحران در روابوط اسوراییل و آمریکوا از
سال  1975به بعد دانست ( .)Sky News, 2010نمونهای از موارد ایجاد تنش در روابط آمریکا و
اسراییل در دوران نخست ریاست جمهوری باراک اوباما را باید در جریان سفر جوز بایدن ،معواون
نخست وزیر آمریکا به اسراییل و اعمم عمومی تصمیم دولت اسراییل در ساخت  1600خانه جدیود
در بیتالمقدس شرقی توسط وزیر کشور اسراییل الیاهو ییشای دانست .این اقدام اسراییل در دولوت
آمریکا نوعی توهین مستقیم به معاون رییس جمهور و شخص رئویس جمهوور تلقوی شود و موورد
اعتراض قرار گرفت (.)Macintyre, 2010
با وجود تمام موارد پیش گفته ،باراک اوباما توانست مذاکرات میان اسراییل و فلسطینیان را بار
دیگر احیا کند .با این حال این گفتگو میان اسراییل و فلسطینیها کوه اولوین دور گفتگوهوا بعود از
کنارهگیری اولمرت از نخست وزیری اسراییل در سپتامرر  2008بود ،از ابتدا دو مانع را در برابر خوود
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دیده و در نهایت به نتیجه نرسید .از یک سوو اتحادیوه عورب ،بوه عق نشوینی اسوراییل از برخوی
بخشهای اشغالی برای شروع مذاکرات تاکید داشت و از سوی دیگر ،طر اسراییلی تصمیم داشت
در اولین فرصت ممکن ،شهرکسازیها را از سر بگیرد .در این شرایط ،حملوه اسوراییل بوه کشوتی
حامل کمکهای بشردوستانه ترکیه به فلسطین (مرمره آبی) ،چالشی جدیود را پویشروی گفتگوهوا
قرار داد .اینها همه در شرایطی بود که محاصره غزه نیز اداموه داشوته و اسوراییل ،شورایط را بورای
زندگی ساکنان غزه به صورتی غیرقابل تحمل درآورده بوود .در ایون شورایط ،آمریکوا از یوک سوو
تمشهایی را برای راضی کردن اسراییل به انجام تحقی در مورد حادثه کشتی ترکیهای انجوام داد
و از سوی دیگر سعی کرد کانالهای ارتراطی با محمود عراس را نیز به عنوان اقدامی اعتمادساز باز
نگه دارد .با این حال ،وضعیت نوار غزه و ادامه محاصره اسراییل و اعمال فشار بر حماس به عنووان
مانع بزر موفقیت گفتگوها عمل کرده و نهایتا آن را به شکست کشانید.
باراک اوباما و منازعه اسراییلی -فلسطینی :دور دوم ریاست جمهوری
اوباما هر دو دوره ریاست جمهوری خود را در سالهای  2009و  2013با سوفر بوه خاورمیانوه آغواز
کرد .با این وجود ،این سفرها با معانی سیاسی متفاوتی همراه بود .در دور نخست ریاست جمهووری،
باراک اوباما در اولین سفر خود به منطقه ،تنها از ترکیه و سوپس مصور بازدیود کورده و اسوراییل را
مقصد دیدار خود قرار نداد .این اقدام در کنار مجموعه سوخنرانیها و سیاسوتهای اعمموی دولوت
اوباما -از جمله سخنرانی در قاهره در سال  -2009که در آنها از لزوم توجه بوه دغدغوههای موردم
خاورمیانه سخن به میان میآمد ،نشان از آن دارد که در اولین دور ریاست جمهووری بواراک اوباموا،
توجه به جهان اسمم و اثرگذاری بر افکار عمومی مسلمانان ،بر سیاست خارجی خاورمیانهای اوباموا
حاکم بود .گرایش به درک دغدغههای مسلمانان در ابتدای ریاست جمهوری اوباما تا انودازهای بوود
که منتقدان وی در ایاالت متحده ،سفر او به خاورمیانه را «تور عوذرخواهی» خواندنودSterling, (.

 )2012با این حال ،شکست در مسأله فلسطین و ناامید شدن از پیشررد برنامه صلح میان دو طر
درگیر ،باع شد توجه وی در دور دوم ریاست جمهوری بار دیگر به اسراییل معطو شده و ایاالت
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متحده بار دیگر اسراییل را در کانون توجه سیاستهای خاورمیانهای خود قرار دهود .از ایون رو ،دور
دوم ریاست جمهوری اوباما با سفر به اسراییل آغاز شد.
نشانه دیگر تغییر در مشی اوباما در دور دوم ریاست جمهوری را میتوان در تمش دولوت وی
برای نزدیک شدن بیشتر به جریانهایی در جهان عورب دیود کوه از موذاکره بوا اسوراییل حمایوت
میکنند .به عنوان نمونه ،اوباما با محمود عراس ،رییس تشوکیمت خوودگردان فلسوطین ،در رام ه لال
عردال در اردن رفت .مهمترین هد این دیدارها آن بود کوه
دیدار کرد و پس از آن به دیدار ملک ه ل
حمایت آمریکا را از جریانهایی که حاضر به تعامل با اسراییل هستند ،نشان داده و شرایط را بورای
شروع مجدد مذاکرات بین فلسطین و اسراییل مهیا کند .اوباما حمایت خود را بوار دیگور از ایوده دو
دولتی اعمم و با اعمال تک جانره مخالفت کرد .از طر فلسطینی نیوز خواسوت توا تقاضوای خوود
برای توقف شهرکسازی به عنوان پیش شرط مذاکرات را کنار بگذارد.
یکووی از مهمتوور ین عواموول ناکووامی اوبامووا در رسوویدن بووه پیشوورفتی قابوول توجووه در حوول
مسأله فلسطین و در نتیجه ،تغییر مشی اوباما در دور دوم ریاست جمهوری نسورت بوه ایون مسوأله،
سرسختی اسراییل در ادامه دادن به برنامههایی مانند شهرکسازی بود که در عمل ،سیاست آمریکا
را در قرال منازعه فلسطین و اسراییل به بن بست کشانید .دولت بنیامین نتانیاهو و بوه ویوژه وزارت
امور خارجه آن در زمان تصدی اویگدور لیررمن 1،یکی از تندروترین دولتهوای اسوراییل بوه شومار
میرفت که حاضر به کمترین مصالحه و امتیازدهی به فلسطینیان نرود .در این میوان ،بایود در نظور
گرفت شرایط خاصی که بر سیاست داخلی در فلسطین حاکم است نیز بوه شکسوت سیاسوت اوباموا
کمک کرد .شکا بین فتح و حماس در سالهای ریاست جمهوری اوباموا بسویار عمیو بوود و در
واقع ،طر فلسطینی را نه یک جریان ،بلکه دو جریان مخالف نمایندگی میکرد .اوباما هم در عمل
نتوانست بین گروههای فلسطینی نوعی مصالحه برقرار کند .این وضعیت تا جوایی پویش رفوت کوه
دولت اوباما در مورد نتیجه بخش بودن تشکیل «دولت فنسواالران مسوتقل »2ابوراز ناامیودی کورد
1- Avigdor Lieberman
2- Independent Technocrats
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(.)Pettengill and Ahmed, 2011:3
به این ترتی  ،با وجود اینکه اوباما حل منازعه فلسطین و اسراییل را در دستور کار خود قورار
داد ،اما در عمل حتی خود وی نیز حاضر نشد آنچه را که ایاالت متحده در دهههای گذشته انجوام
نداده بود ،انجام دهد .ایاالت متحده هیچگاه سعی نکرد که مشروعیت حماس را به صورت واقعی و
صریح به رسمیت بشناسد و از سوی دیگر ،هیچ فشار واقعی و عملوی بوه اسوراییل بورای تغییور در
رویکرد خود نسرت به فلسطینیها وارد نیاورد .هرچند با توصیه جرا میشل ،دولت اوباما بورای یوک
بار ،بح بر سر امکان برداشتن ضمانت نامههای وام برای اسراییل را مطرح کرد ،اما با روشن شدن
بی اثر بودن آن در وادار کردن اسراییل به توقف شهرکسازی ،از عملی کردن این برنامه صر نظر
کرد(.)Prusher, 2010
از سوی دیگر ،اهمیت پیدا کردن مسأله هستهای ایران در دور دوم ریاست جمهوری آمریکوا،
به نوعی مسأله فلسطین و اسراییل را در برنامههای خاورمیانهای آمریکا تحوت الشوعاع قورار داد .از
اینرو ،در دور دوم ریاست جمهوری اوباما ،موضوعی بسیار مهم بوه نوام برناموه هسوتهای ایوران و
تمش اوباما برای حل و فصل آن از راه غیرنظامی ،به برنامه مذاکراتی آمریکا و اسراییل اضافه شده
بود .در نتیجه ،بخشی از خواستههای آمریکا از اسراییل را تقاضا برای همراهی بوا آمریکوا در نحووه
برخورد با مسأله هستهای ایران تشکیل میداد .این وضعیت ،باع میشد در دستور کوار موذاکراتی
آمریکا و اسراییل ،مسائلی مانند شهرکسازی اهمیت خود را با برنامه هستهای ایران تقسویم کننود.
در نهایت ،باید به این واقعیت نیز اشاره داشت که تشدید بحران در سوریه و یمون نیوز بوه صوورت
طریعی از اهمیت مسأله فلسطین در سیاست خاورمیانهای آمریکا کاست.
در مجموع میتوان گفت ،مسأله فلسطین یکی از نقاط ضعف دولت اوباما بود .اوباما روند صلح
خاورمیانه را در مرکز سیاست خاورمیانهای خود قرار داد ،اما گذشت زموان ثابوت کورد کوه منازعوه
فلسووطین و اسووراییل ،موضوووعی اسووت کووه از برخ وی عواموول ثرووات بخووش ماننوود گووره خوووردن
سیاست خاورمیانهای آمریکا به حمایت از اسراییل و حضور گروههای فشار اسراییلی در آمریکا متاثر
بوده و از اینرو تغییر در نگاه رئیسجمهورهای آمریکا ،به تغییورات بنیوادین در مناسورات اعوراب و
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اسراییل منجر نخواهد شد .به عرارت دیگر ،مطالعه سیر نگاه رئیسجمهورهوای آمریکوا بوه مسوأله
فلسطین و اسراییل نشان از آن دارد که تقریرا در تمام دورههای ریاست جمهوری آمریکا ،به ویژه از
ابتدای دهه  ،1990نوعی ثرات بر نوع برخورد آمریکا با مسأله منازعه اعوراب و اسوراییل حکمفرموا
بوده است .به ترع ،رئیسجمهورهای آمریکا نیز مجرور به درگیر شدن بوه انودازهای معلووم در ایون
قضیه بودهاند .دولتمدارانی مانند جرا بوش که با نادیده گرفتن مسوأله اعوراب و اسوراییل ،ریاسوت
جمهوووری خووود را آغوواز کردنوود ،در ادامووه مجرووور شوودند آن را در دسووتور کووار خووود قوورار دهنوود.
رئیسجمهورهایی مانند باراک اوباما نیز که در ابتدا شدیدا خواهان حل مسوأله فلسوطین بودنود ،بوه
تدریج مجرور به عق نشینی به مرزهای شناخته شده سیاست خوارجی آمریکوا در مسوأله فلسوطین
شدند .از اینرو است که در نهایت میتوان این گونه نتیجه گرفوت کوه عامول توداوم بور تغییور در
سیاست خارجی ایاالت متحده نسرت به مسأله فلسطین در دوران ریاسوت جمهووری بواراک اوباموا
غال بوده است.
نتیجه
با شکلگیری اسراییل در سال  ،1948خاورمیانه با مسأله حاد به نام منازعه اعراب و اسراییل روبهرو
شد .رویارویی دولتهوا و ملتهوای عربوی در برابور اسوراییل در دهوههای اولیوه شوکلگیری آن،
خاورمیانه را بی ثرات ساخته و تأمین منافع آمریکا در منطقه را با مشکل مواجه میسواخت .منازعوه
اعراب و اسراییل ،پای شوروی را به معادالت منطقهای باز کرده و دارای اثراتی مهم بر موازنه قوای
جهانی میان آمریکا و شوروی بود .از این رو ،ایاالت متحده در کنار سیاست حمایت از اسوراییل بوه
عنوان متحد منطقهای آمریکا در خاورمیانه ،از آنچه با عنوان روند صلح خاورمیانوه میوان اعوراب و
اسراییل شناخته میشود ،نیز حمایت کرد .به تدریج ،با مصالحه برخی از مهمترین دولتهای عربوی
یعنی مصر و اردن با اسراییل ،پایین آمدن سطح خصوومت سوایر دولتهوای عربوی بوا اسوراییل و
شکلگیری جریانهای مقاومت فلسطینی در قال سازمان آزادیبخش فلسطین و جنرش مقاوموت
اسممی ،نوع برخورد آمریکا با بحران بزر خاورمیانه نیز از حالت حل منازعه اعراب و اسراییل بوه
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فصلنامه مطالعات فلسطین

سوی مدیریت منازعه فلسطین و اسراییل حرکت کرد.
مطالعه نوع برخورد هر کدام از رئیسجمهورهای آمریکا با بحران فلسطین نشان از آن دارد که
با وجود فراز و نشی  ،در تمام دورههای ریاست جمهووری آمریکوا ،وزن و جایگواه ایون بحوران در
سیاست خارجی این کشور تقریرا ثابت مانده است .آن دسته از رئیس جمهورهای آمریکا که در ابتدا
مسأله فلسطین را نادیده گرفتهاند ،در ادامه مجرور به پرداختن به آن شدهاند و آن دسته نیز کوه بوه
آن وزنی بیش از واقعیتهای تاریخی حاکم بر سیاست خارجی آمریکا در خاورمیانه و به ویژه روابوط
نزدیک اسراییل و آمریکا دادهاند ،نیز در انتها مجروور بوه متعوادل سواختن جایگواه ایون مسوأله در
برنامههای سیاست خارجی خود شدهاند .جرا هربرت واکر بوش ،در ابتدا متواثر از فروپاشوی اتحواد
شوروی ،روی خود را از خاورمیانه و مسایل آن برگرداند؛ اما اندکی بعد با حمله عراا به کویوت بوار
دیگر خاورمیانه و به ترع مسأله فلسطین -اسراییل را در اولویتهای سیاست خارجی آمریکا قرار داد.
بیل کلینتون نیز با اولویت دادن به اقتصاد ،مسایل خاورمیانه از جمله مسأله فلسطین را به فراموشی
سپرد؛ اما پس از اندک زمانی ،پیشرفتهای حاصل شده در اسلو با ابتکارهای دیپلماتیک نوروژ ،وی
را مجرور به پیگیری مصالحه میان فلسطینیان و اسراییل کرد .به همین ترتی  ،در دوران جرا واکر
بوش نیز ر دادن حوادث  11سپتامرر و پررنگ شدن ارتراط میان افراطیگری دینی با حمایتهوای
آمریکا از اسراییل ،به تمش وی در راستای ارایه تصویری از آمریکا به عنوان حامی احقاا برخی از
حقوا فلسطینیان انجامید.
به گونهای مشابه و الرته در جهت عکس دولتهای جرا بوش پودر و بیول کلینتوون ،بواراک
اوبامووا در سووال  ،2009بحووران فلسووطین -اسووراییل را یک وی از مهمتوورین اولویتهووای سیاسووت
خاورمیانهای خود قرار داد و شخصا مسأله مصالحه اسراییل و فلسطین را پی گرفت .وی برای جل
توجه افکار عمومی جهان اسمم در راستای بهرود مناسرات آمریکوا بوا کشوورهای اسوممی کوه در
دوران جنگ با تروریسم بوش به شدت خدشهدار شده بود ،سعی در حمایوت از برخوی خواسوتههای
طر فلسطینی کرد ،بر اسراییل برای توقف شهرکسازیها فشوار آورده و سوعی کورد مواضوع دو
طر درگیر را به یکدیگر نزدیک کند .با این حال ،واقعیتهوای حواکم بور نووع روابوط اسوراییل و
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آمریکا ،حضور قدرتمند البی اسراییلی در این کشور ،روی کار آمدن دولت دسوت راسوتی و افراطوی
بنیامین نتانیاهو ،اختمفات جدی میان فتح و حماس و در نهایت درگیور شودن آمریکوا بوا مسوائلی
مهمتر در خاورمیانه یعنی مسأله هستهای ایران و بحرانهای سووریه و یمون ،توقعوات اوباموا را در
مورد میزان فشاری که آمریکا میتواند بوه اسوراییل وارد آورد تعودیل کورد .در نتیجوه ،در دور دوم
ریاست جمهوری ،نوع تعامل آمریکا با مسأله فلسطین و مهمترین مشکمت پیش روی ایجاد دولت
فلسطینی از جمله شهرکسازیهای اسراییل نیز تغییر کرد .در ادامه این وضعیت ،دولوت اوباموا نوه
تنها از عضویت ناظر فلسطین در مجمع عمومی سازمان ملول حمایوت نکورد ،بلکوه در مقوام یوک
مخالف آن نیز درآمد .به این ترتی  ،ارزیابی نوع تعامل باراک اوباما با مسأله فلسطین ،حکایت از آن
دارد که در مجموع و در یک تصویر کلی ،جایگاه مسأله فلسطین در سیاست خارجی باراک اوباما در
مقایسه با پیشینیان وی تغییر چندانی نکرده است.
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