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بنیامین نتانیاهو به کمک عربستان سعودي می شتابد

نویسنده:

CYLVAIN CYPEL
عضو پیشین تحریریه لو موند و پیشتر مدیر تحریریه نشریه «کوریه
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برگردان:

شهباز نخعی

قمار مخاطره آمیز اسرائیل .در واشنگتن ،بنیامین نتانیاهو نیروها و امکانات اسرائیل را
براي دفاع از عربستان سعودي که ،از جمله توسط «سیا» ،متهم به قتل جمال خاشقجی
روزنامه نگار است ،بسیج کرد .با پذیرش این خطر ،همه برنامه راهبردي اسرائیل براي
اتحاد با پادشاهی سعودي علیه ایران با خطر روبرو می شود.
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در بدو ورود به نشست گروه  ٢٠در بوئنوس آیرس در  ٣٠نوامبر  ،٢٠١٨به محمد بن سلمان اطالع
داده شد که به درخواست سازمان غیردولتی «دیدبان حقوق بشر» یک قاضی آرژانتینی به تحقیق
درباره مسئولیت او در قتل مخالف رژیم سعودي ،جمال خاشقجی و دیگر زندانیان در عربستان
سعودي و نیز جنایات جنگی انجام شده توسط نیروهاي سعودي در یمن پرداخته است .این کار
اساسا جنبه نمادین داشت زیرا هیچ کس تصور نمی کرد که دادگستري آرژانتین بتواند در دو روز
تحقیق خود را به نتیجه برساند و شاهزاده سعودي را براي بازپرسی احضار کند .ولی ،انجام این کار
چندان بی خاصیت هم نبود .محمد بن سلمان و دو حامی او دونالد ترامپ و بنیامین نتانیاهو روي
این داو گذاشته اند که گذشت زمان به تدریج ماجراي خاشقجی را از یادها خواهد برد .آنها این را
نیز می دانند که – دستکم براي مدتی – روابط فیمابین به وجود آمده در دوسال گذشته نمی تواند
دقیقا چنان که پیشتر بود ادامه یابد.

نتانیاهو نخستین کسی است که می داند یک عملیات محرمانه منجر به شکست ،همیشه هزینه
سیاسی دارد .درسال  ،١٩٩٧نخست وزیر وقت که همین نتانیاهو بود ،به موساد دستور داده بود که
خالد مشعل رئیس سازمان حماس را در اردن به قتل برساند ،بدون آن که این امر را به مقامات
اردن هاشمی اطالع داده باشد (اسرائیل امکان اقدام در اردن را داشت ولی براي این کار می بایست
از پیش موضوع را به دستگاه هاي محلی اطالع می داد) .این عملیات به طرز فاجعه باري با شکست
روبرو شد .حسین پادشاه اردن خواستار این شد که اسرائیل گروه پزشکی خود را براي نجات جان
رهبر اسالمی مسموم شده بفرستد و اسرائیل ناگزیر از انجام این کار شد .عالوه براین ،پادشاه اردن
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از اسرائیل خواست که رهبر معنوي حماس  ،شیخ یاسین که در آن زمان در اسرائیل زندانی بود را
آزاد کند( .شیخ یاسین هفت سال بعد توسط اسرائیل کشته شد) .بنابراین ،نتانیاهو می داند که
محمد بن سلمان باید بهایی سیاسی بپردازد و این بها عواقبی براي اتحادي که تارهاي آن را با او
تنیده خواهد داشت.

مثلث راهبردي

پرسش مطرح از جانب اسرائیل این است که قتل خاشقجی تا کجا بر مثلث راهبردي اي که نتانیاهو
مدافع پرشور آن بوده و شامل ایاالت متحده و دو متحد عمده منطقه اي آن اسرائیل و عربستان
سعودي است (اگر امارات متحده عربی نیز به آن اضافه شود ضلع چهارمی نیز پیدا می کند) اثر می
گذارد .در ذهن نتانیاهو ،این اتحاد باید همه ژئوپولیتیک منطقه خاورنزدیک به نفع  ٤متحد و زیان
ایران و به طور حاشیه اي فلسطینی ها ،که اکنون روي نقشه منطقه نقشی حاشیه اي دارند ،را از نو
شکل دهد.

به محض آن که ماجراي خاشقجی برمال شد ،نتانیاهو کوشید آن را بی اهمیت جلوه دهد و همه
نیروهایش در ایاالت متحده از جمله سفیر اسرائیل در واشنگتن و «کمیته امور عمومی آمریکا –
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اسرائیل» ( – Aipacالبی نزدیک به اسرائیل در کنگره) را در خدمت ولیعهد عربستان سعودي به
کار گرفت .رون درنر ،سفیر اسرائیل به رغم خواست خود وقت زیادي صرف این کار کرد و در
حزب جمهوري خواه هم با مقاومت هایی شدید روبرو شد .چنان که نماینده روزنامه هاآرتض در
ایاالت متحده می گوید« :نتانیاهو داوطلبانه نقش سپر ترامپ دربرابر درخواست هاي مکرر
دموکرات ها و جمهوري خواهان که خواستار مجازات ولیعهد و حکومت عربستان بودند را در
ماجراي قتل خاشقجی بازي کرد» .این عملیات موثر واقع شد .پس از مدتی تردید ،ترامپ علنا به
حمایت از رژیم سعودي پرداخت و آن را بر مبناي ضرورت «تامین منافع ما در آن کشور و اسرائیل
و متحدان دیگرمان در منطقه» توجیه کرد.

مسیحیان انجیلی در ریاض

به محض آن که ماجراي قتل خاشقجی رسما اعالم شد ،نتانیاهو موضع خود را آشکار کرد .البته،
این قتل «دهشتناک» بود ،اما «براي ثبات دنیا و منطقه بسیار مهم بود که عربستان سعودي باثبات
بماند» .از آن زمان به بعد ،نخست وزیر اسرائیل هرگز انکار نکرد که با اصرار رئیس جمهوري
آمریکا را مجاب کرده که ولیعهد سعودي را رها نکند .بی تردید ،براي انجام این کار او نیاز به
تالش زیادي نداشته ولی متقاعد کردن ترامپ براي رفتار طبق نظر نتانیاهو دو روز طول کشید .در
این حین ،یک هیئت نمایندگی بزرگ از مسیحیان انجیلی براي دیدار با خانواده سلطنتی سعودي به
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ریاض رفت .سازمان دهنده این سفر یک اسرائیلی بود و روزنامه هاآرتض دراین باره نوشت« :این
امر یک تصادف نیست» (.)١

چرا اسرائیل چنین بی پروا از محمد بن سلمان حمایت می کند؟ محاسبه نتانیاهو تقریبا فی البداهه
بود – و با مخالفت اندکی در اپوزیسیون داخلی (و در ائتالف دولتی و ارتش یا نیروهاي امنیتی) –
روبرو شد .ترامپ به نوبه خود ،عالوه بر حفظ قراردادهاي تسلیحاتی ،دریافت که با طرح منافع
اسرائیل در ماجراي قتل خاشقجی به جذب بخشی از پایگاه انتخاباتی خود که مسیحیان انجیلی
هستند نیز نایل می شود .این حمایتی بود که او براي رویارویی با سنگ اندازي رهبران مهم
جمهوري خواه مانند سناتورها لیندزي گراهام و باب کورکر ،که مبلغ فکر اِعمال مجازات علیه ریاض
بودند نیاز داشت .دلیل این امر این بود که در میان حزب جمهوري خواه صداهایی علیه آینده
داشتن روابط با پادشاهی وهابی بلند شده بود .این صداها اعتراض داشتند که عربستان سعودي در
مبارزه علیه «سازمان حکومت اسالمی» (داعش) در سوریه کامال غایب بوده و مبلغ کمی در «مبارزه
علیه تروریسم» سرمایه گذاري می کند یا همچنان به طور فعال با طالبان در افغانستان همکاري می
کند .در آن زمان ،اسرائیل همه شبکه هاي خود در ایاالت متحده را به کار گرفت تا کاخ سفید را
مجاب کند که خط مشی خود مبنی بر سخت گیري نسبت به ایران و گذشت دربرابر دیگران را
تغییر ندهد.

با انجام این کار ،نتانیاهو البته پیوندهاي خود با دولت ترامپ را بهبود بخشید ،اما به انزواي اسرائیل
– به طور کلی به ویژه در افکار عمومی یهودیان آمریکا  -نیز افزود .یکی از نویسندگان واشنگتن
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پست نوشت« :مانند دموکرات ها ،بسیاري از جمهوري خواهان نیز از این که رهبر اسرائیل به البی
گري در حمایت از یک شاهزاده عرب که مرتکب قتل شده پرداخته ،احساس انزجار می کنند» (.)٢
نتانیاهو خطر را به جان می خرد :در بدترین سناریو ،حتی با آن که احتمال آن امروز ضعیف به نظر
می رسد ،اگر ماجراي خاشقجی برضد محمد بن سلمان عمل کند و سیاستی که ترامپ تعقیب کرده
بیش از پیش مغشوش و خطا از کاردرآید ،همه راهبرد منطقه اي او از یک دهه پیش برباد می رود.
شمی شابو ،نماینده هاآرتض در ایاالت متحده می نویسد« :اگر وضعیت از کنترل خارج شود ،عملکرد
نتانیاهو غیرقابل انکار خواهد بود و نامش در زمینه حمایت از عربستان سعودي مانند نقش بر سنگ
حک خواهد شد».

از عمان تا چاد

تا به حال ،فهرست «موفقیت هاي» نتانیاهو درمورد کشورهاي مسلمان ،به ویژه کشورهاي حاشیه
خلیج [فارس] چشمگیر به نظر می آید .این درحالی است که مقدار زیادي از این موفقیت ها مدیون
روابطی است که با ریاض برقرار شده است .حتی پس از قتل خاشقجی ،نخست وزیر اسرائیل از
سلطان نشین عمان دیدار کرد و در اسرائیل میزبان رییس جمهوري چاد ،ادریس دبی بود که آن را
«تاریخی» توصیف ن مود .در اسرائیل ،دبی اظهار کرد که نبرد مشترکی علیه شرّ انزجار برانگیز این
قرن یعنی تروریسم انجام خواهند داد» و همه محافل دیپلوماتیک اسرائیلی با سر و صدا ااز «برگ»
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آینده اعالم شده اي که نتانیاهو به زمین زده یعنی برقراري روابط با عمر البشیر ،که  ٣٠سال است
قدرت را در سودان در دست دارد سخن گفته اند (روابطی که عربستان سعودي هم در آن نقشی
مهم به عهده دارد) .باید به این نیز توجه داشت که درباره «شرّ انزجار برانگیز» این دو رئیس
دولت وجه اشتراک دارند :عمر البشیر با یک حکم جلب بین المللی به خاطر جنایات جنگی و جنایت
علیه بشریت صادر شده توسط دادگاه جزایی بین المللی تحت تعقیب است؛ و ادریس دبی هم متهم
به نقض حقوق بشر و انجام جنایات جنگی است.

نتانیاهو قصد دارد به همه این دوستان تازه تسلیحات بفروشد و به ویژه ،خود را نزد آنان فروشنده
دوره گردي نمایانده که تبدیل به قهرمان جهانی جاسوسی فضاي مجازي شده و به ایشان مواد و
آموزش کارکنان براي کنترل مردم و در درجه اول مخالفانشان را عرضه می کند .ماجراي قتل
خاشقجی می تواند این تداوم تهاجم دیپلوماتیک و بازرگانی اسرائیل به سوي دنیاي عرب -سنی را به
خطر اندازد .به این ترتیب ،روز دوشنبه  ٣دسامبر ،عمر عبدالعزیز از مخالفان سعودي ،که به جمال
خاشقجی خیلی نزدیک بود ،در تل آویو شکایتی علیه یک شرکت سایبري به نام ان اس او ()NSO
به خاطر ارائه اطالعات و تجهیزات شنود تلفنی با موافقت مقامات اسرائیلی ،طرح کرد که به
زیردستان محمد بن سلمان امکان داده بود تماس هاي تلفنی او تا زمان قتلش را شنود کنند.

راهبرد تردید برانگیز تل آویو
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حتی اگر محمد بن سلمان قدرت خود را حفظ کند ،از توانایی او براي خدمت به منافع اسرائیل،
دستکم در کوتاه مدت ،کاسته خواهد شد .به نظر دان شاپیرو ،سفیر پیشین تل آویو در آمریکا ( و
مخالف سرسخت عملکرد ترامپ – نتانیاهو)« ،قتل خاشقجی براي اسرائیل یک فاجعه است» .در
درجه اول ،به خاطر این که بر «غیرقابل اعتماد بودن مطلق عربستان تحت سلطه محمد بن سلمان
به عنوان متحد راهبردي نور می تاباند ( .»)٣او موکدا می پرسد که چه نفعی در تداوم اتحاد با
فردي وجود دارد که شکست هاي پی درپی انباشته می کند( :در جنگ یمن ،روابط با قطر ،رقابت با
دیگر قدرت هاي سنی منطقه ،ترکیه و غیره)؟ بعد ،نتانیاهو براي دریافت کمک از عربستان سعودي
جهت تحکیم روابط با شیخ نشین هاي مختلف خلیج [فارس] (به ویژه بحرین و عمان) خیلی حساب
می کرد و درنظر داشت که «برنامه  ١٢ماده اي» مایک پمپئو وزیر امور خارجه آمریکا درمورد
ایران که در ماه مه  ٢٠١٨ارایه شد را تا فروپاشی حکومت ایران به پیش براند.

با آن که رابطه با عربستان سعودي توجه کمی در افکار عمومی اسرائیل بر می انگیزد ،بسیاري از
«کارشناسان» امور منطقه در اسرائیل اکنون درمورد زیرکانه بودن راهبرد درپیش گرفته شده توسط
نتانیاهو ابراز تردید می کنند .این امر تا حدي است که این راهبرد تنها می تواند در کوتاه مدت
کاربرد داشته باشد (به خصوص ،اگر ترامپ دو سال دیگر تجدید انتخاب نشود؟) .به عنوان نمونه،
بسیاري از این بیم دارند که محمد بن سلمان به جاي یافتن مفري براي خروج از باتالقی که
عربستان سعودي در یمن در آن افتاده ،بیش از این در آن فروغلتد و به ویژه درست زمانی که باید
نیروي اصلی خود را صرف رودررویی با ایران کند تضعیف شود .به عالوه ،چه نفعی در اتحاد با
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حکومتی وجود دارد که از نظر بین المللی نمی توان گفت آبرویی بیش از ایران دارد؟ به این ترتیب،
هربار این مسئله موضوع کانون بحث در اسرائیل می شود :تا زمانی که بن سلمان بر مسند خویش
است ،شخصا مانعی در راه ساختن یک ائتالف بین المللی علیه ایران است.

انباشت شکست ها

با این همه ،به نظر نمی آید که نتانیاهو راه حلی در چنته داشته باشد .حفظ ارتباط با ترامپ و نفوذ
بر دولت آمریکا همه راهبرد او را تشکیل می دهد و هدف آن به ویژه این است نشان دهد که
ساختن روابط بادوام با رژیم هاي عرب منطقه ممکن است بدون آن که مسئله فلسطین آن را مختل
کند .با این حال ،آینده شخصی او هرچه که باشد ،از هم اکنون می توان ازخود پرسید اگر حتی
محمد بن سلمان قدرت خود را حفظ کند ،آیا هنوز درحدي خواهد بود که بتواند به ترامپ و نتانیاهو
کمک کند و فلسطینی ها را به کوتاه آمدن وادارد؟ دخالت او در قتل خاشقجی پیشرفت سرابی که
به «برنامه صلح» آمریکا در خاور نزدیک مشهور شده را بیش از پیش غیر محتمل می سازد .به
دشواري می توان تصور کرد که محمد بن سلمان ،در وضعیت تضعیف شده اي که اکنون قرار دارد،
از جمله در دنیاي تسنن که با حریف هایی رودررو است که تمایلی به تسلیم شدن دربرابر او ندارند
(ترکیه اردوغان در ردیف اول این حریف ها قرار دارد) ،این فکر قدیمی را درسر بپروراند که مسئله
فلسطین را با گرفتن یقه محمود عباس و آنچه که از بلندپروازي هاي او باقی مانده حل کند .اکنون،
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به نظر می رسد که او به طور قطع گروگان دو «ارباب»  -ترامپ و نتانیاهو – است که براي نجات
او کارهاي زیادي کرده اند.

فزون براین ،ماجراي قتل خاشقجی در زمانی رخ داده که فهرست شکست هاي اخیر نتانیاهو نیز
دستکم به اندازه موفقیت هایش بلند باال است .از جمله این شکست ها در  ١٧سپتامبر بود که دفاع
ضدهوایی سوریه به اشتباه موجب سقوط یک هواپیماي ایل  ٢٠روسی شد که به کشته شدن ١٥
سرباز روس منجر گردید .مسکو مسئولیت این امر را متوجه نیروي هوایی اسرائیل ،که در حال
انجام یک عملیات مهم در جوار مرز سوریه بود ،دانست .با آن که این مسئله بین نتانیاهو و پوتین
حل و فصل شد ،به حسن روابطی که از چندسال پیش بین روسیه و اسرائیل برقرار شده بود لطمه
سنگین خورد .مسکو به ارتش سوریه سامانه موشکی اس  ٣٠٠مجهزتر از آنچه پیشتر داشت
تحویل داد .بعد از آن اسرائیل ،که به طور منظم درسوریه حمالت هوایی علیه نیروهاي ایرانی انجام
می داد (بیش از  ٢٠٠حمله بین ژانویه  ٢٠١٧و سپتامبر  ،)٢٠١٨تقریبا این حمالت را متوقف کرد.
نتانیاهو ناگزیر شد در  ٢٠نوامبر دربرابر مجلس اسرائیل بپذیرد که «روسیه به تنهایی اهرم هاي
الزم براي بیرون راندن [نیروهاي] حکومت ایران از سوریه را ندارد» .شیوه اي براي گفتن این که
هدف سیاسی اصلی اسرائیل درسوریه – عزیمت نیروهاي ایران از سوریه ،یا دستکم عقب نشینی
گسترده آنها و نیروهاي تحت فرمانشان از مرزهاي بلندي هاي جوالن– با رد درخواست از سوي
پوتین روبرو شده است.
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به عالوه ،به نظر می آید که پوتین در تامین نظر خود براي «ایجاد ثبات» درسوریه ،تهران را
واداشته که از کمک رسانی به حزب اهلل از راه سوریه خودداري کند (موشک ها از ایران به دمشق
فرستاده می شد و سپس به نیروهاي حزب اهلل در سوریه تحویل داده می شد یا با کامیون به لبنان
ارسال می گردید) .نتیجه این شد که براي نخستین بار نیروهاي حکومت ایران شروع به تحویل
مستقیم موشک ها از تهران به بیروت از طریق هواپیماهاي یک شرکت بازرگانی خصوصی ...متعلق
به سپاه پاسداران کردند .اسرائیل که دربرابر عمل انجام شده قرارگرفته از خود می پرسد :چگونه
می توان حمله به هواپیماها و فرودگاه هاي لبنان را توجیه کرد؟ آیا انجام یک حمله براي پایان
دادن به این حمل و تحویل تسلیحات ،به عواقبی نامعلوم نخواهد انجامید؟ یا آیا باید منتظر ماند و
خطر کرد و دید که قدرت آتش حزب اهلل در مرزهاي شمالی اسرائیل تقویت می شود؟ دیدار
نتانیاهو -پمپئو در بروکسل در  ٣دسامبر به نظر می آید آخرین هشدار اسرائیل به حکومت ایران
پیش از انجام یک حمله شدید به لبنان براي وادار کردن تهران به بازگرداندن موشک هاي خود از
این کشور باشد .اما ،احتمال این که حکومت ایران تسلیم این هشدار شود خیلی ضعیف است .در
شرایطی که طنین چکمه ها بین اسرائیل و ایران به گوش می رسد ،تضعیف رژیم سعودي یقینا خبر
خوبی براي اسرائیل نیست.
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