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کابوسی (خواب ناراحت کننده وغم افزا) برای عرب
An Arab Nightmare
دشوار است که درمیان سه جنگ از جنگ های فاجعه آمیز ومهلک درخاورمیا نه هر
چیزی دیگر بیشتر تحریک آمیز ؛ خطرناک ویا فقط ساده لوحی ود یوانگی تصور شود
ازاینکه امریکا یی ها میخواهند که سفارت شان را از تلبیب به اوریشیلم انتقال دهند.

این اقدام ناگهانی هما ن تصمیمی است که دونالد ترومپ ریس جمهور ایاالت
متحده امریکاچیزی را که دراین هفته درمورد آن فکر میکرد که یک کاری را باید انجام
دهد ؛ آنرا انجام داد ؛ بهرصورت ما با ید ازاین ریس جمهور مجنون ودیوانه ا نتظا ر
همچو اجرای عمل دیوانگی را میداشتیم.

اما آنچه که با ید در خور اهمیت پنداشته شود این است که آیا هیچ یک کسی دیگر
درقصرسفید وجود نداشت که قادربه محدود کردن دونالد ترومپ میشد ؟ و یا به عبا ره
دیگر کسی دیگری صاحب صالحیت درقصر سفید نبود که دونالد ترومپ را از صد ور
همچو فرما ن وحکم پرحذر میسا خت ویا صالحیت های او را تا حدی محد ود مینمود
حتی جاردکوشنر( )Jared Kushnerکه بعضی ها اورا دست خاورمیانه دونالد ترومپ
می نامند .هما ن جارد کوشنر که اونتوانست از رسوایی اش دردخیل بودن ودر راهنمایی
وهمکاری به تاسیس یک صندوق مستقل مستملکات غیرقانونی یهودیان درکرانه باختری
هنگامیکه راجع به پرونده مالی خود بادرنظرداشت اصول اخالقی دردفتردولتی صحبت
میکرد اغماض نماید ویا براین اعمال غیر قانونی خود سرپوش گذارد  .چونکه این عمل
غیر قانونی اورا آژانس نیوزویک به د ست نشر سپرده بود وقضیه فسا د او را قب ً
ال افشا
نموده بود.
در رابطه به اعالمیه دونالد ترومپ باید اذعان کرد که این تصمیم مقام عالی دولت
ایاالت متحده امریکا تنها به این مفهوم نیست که انتقال سفارت اش از تلبیب به اوریشیلم
فقط یک حرکت نما دین ویا سمبولیک پنداشته شود بلکه این تصمیم بد ان مفهوم است
که ایاالت متحده امریکا با این تصمیم خود اذعان نمود که شهراوریشیلم گرچه برای
مسلمانان  ،یهودیان و مسیحیان شهر مقد س ومتبرک است ولی تنها و تنها پایتخت
اسرایل میتواند با شد وفلسطینی ها حق آنرا ندارند که دراین شهر خو درا شریک سازند
ویاخودرا به این شهر متعلق بدانند؛ لذا «روند صلح» بگونه نا امیدانه توسط اسرایلی ها
سپس توسط فلسطینی ها وبعد ًا توسط امریکا یی ها از سا لهای پیش متروک شده ورها
شده بود وهیچ کس در پی تحقق و تا مین صلح دراین حوزه نبود ؟ گرچه صاحبان نظر
وسیاستمداران تا هنوز در مورد روند صلح در دنیا یی رویا و خیا لی خود فرو در
اندیشه و تعمق اند آنچنان رویا که حتی ما تا مین صلح وثبا ت را دراین حیطه وحوزه
بجز بیشتر ازیک تصور چیزی دیگر نمیدانم .
لذا با درنظرداشت همین اصل است که هریک از مکرون «ریس جمهور فرانسه »
تا اردوغان «ریس جمهور ترکیه » از عربستان سعودی تا اتحادیه اروپا وحتی فلسطین
های فقیروکهن سال همه وهمه درواکنش به این تصمیمگیری اخیردونالد ترومپ مخالفت
شان را اظهار وعمل اورا انتقاد ومحکوم کردند ازاینکه او یعنی دونالد ترومپ نخواست
که ازبروزهرنوع شورش با امضای آن حکم تاریخی قبلی دولت امریکا که تمام روسایی
سابق امریکا هرشش ماه بعد آن سند را امضا میکردند که اکنون زمان آن نیست که
اورشیلیم ر ا بعنوان پا یتخت اسرایل بشنا سیم جلوگیری بعمل نیا ورد وبشکل یک طرفه
اورشیلیم را پایتخت اسرایل اعالم کرد وطبق گفته ای رهبری فلسطین برهیزم مخا لفت
ها ودرگیری ها در منطقه تیل پاشید.
ایا بقد ر کافی جنگ ها در خا ورمیا نه وجود نداشت که میتوانست عطش این دیوانه

قصر سفید را رفع میسا خت سیاه دلی و سفا کی تا ا ین اندازه ؟ همه میدانند که دونالد
ترومپ از مد ت ها قبل درکنا ر سنی ها علیه شیعها قرار داشت اما او اکنون گرما و
آتش جنگ را در خا نه ها و کاشا نه های هردو یعنی اهل تسنن و اهل تشیع شعله ور
ساخت تا که بزعم او همگی دراین آتش بسوزند ؛ نبا ید ازیا د برد که همه عرب ها
میدانند واکثر اسریلی ها موافق اند که دونالد ترومپ بیش از یک کلیه ویا«موز» چیزی
دیگر نیست از اینکه او اوریشیلیم را یکجا نبه بعنوان پا یتخت اسرایل رسمیت میدهد
وبدینوسیله خطروتهلکه را درمنطقه ایجاد میکند تا جایکه این امر به اعراب ومسلمانان
ومسیحیان چنین تفهیم خواهد کرد که گرچه دومین شهر مقد س شما اوریشیلیم است
اما اکنون تنها به اسرایلی ها تعلق دارد نه به شما ها وعین مطلب را به ایرانی ها نیز
خواهد گفت که شهر مقد س شما پایتخت اسرایل است وشما ها نباید تصور این را داشته
باشید که شهر مقد س اوریشیلیم یک وقتی بشما نیز تعلق داشت .
آ یا دونا لد ترومپ ازاینکه هنگام پذ یرایی از او با سهمگیری اش در رقص شمشیر با
جمع از مقامات عا لی مقام عربستان سعودی درریاض به انتظار استقبا ل گرم بیشتر از
آن بود؟ ویا که آیا سعودی ها این را پذیرفته و برگزیده بودند که از ایاالت متحده امریکا
به ملیاردها دالرسالح در بدل این تصمیم امریکا خریدار کنند که اورشیلیم را امریکا
به اسرایلی ها عطا نما ید ؟ یعنی که اوریشیلم به پایتخت اسرایل درآورده شود؟ شهر
مقدسی که اکثر مسلما نا ن به این با ور اند که حضرت محمد «پیغمبر» در عربستا ن
متولد شده است واز اوریشیلیم به بهشت صعود میکند.
فلهذا این اقدام وتصمیم دونالد ترومپ ممکن است که در روابط بین واشنگتن وغرب
واتحادیه اروپا پراگند گی و تشتت وبی اعتمادی را بوجود آورد و از جمله روابط بین
کانادا وامریکا بیشتر تیره وتا ر گردد وبه روابط بین هردو کشور صدمه خواهد زد وآن
اینکه شا ید بعد از این «اتاوا» بصورت قطع از واشنگتن پیروی نخواهد کرد واتحا دیه
اروپا که تاهنوز به پیاده ساختن «روند صلح» درخاورمیانه باور واعتقاد دارد بصورت
قطع نخواهند پذیرفت که سفارت خا نه های شان را از تلبیب به اوریشیلیم انتقا ل دهند.
گرچه قونسلگری های اکثر این ممالک همین اکنون دراوریشیلیم جا بجا است وآنهم تنها
برای پوشش خد ما ت قونسگلری دراوریشیلیم شرقی وکرانه غربی اما نه در اسرایل .
ازاین تصمیمگیری دونالد ترومپ تنها نتانیاهو پسرک (بی بی )وحکومت فوق العاده
دست راستی وافراطی او احساس خوشی وشادمانی میکنند چونکه این امر باعث هرچه
گسترش جدید وبسیار بیشتر مستعمرات ومستملکات یهودیان را درخاک های اشغا لی
مساعد میسازد آنطوریکه ما تا هنوز بشکل عجیب وغریب با چشمان باز خود می بینیم
که اسرایلی ها در سرزمین ها متعلق به فلسطینی ها شهرک ها اعمار میکنندواز چندین
سال است که اسرایلی ها سرزمین را از صحبان قانونی عرب با زور شمشیر سرقت
میکنند واین جناب دونالد ترومپ است که او نیز ازکسیه خلیفه بخشیده ملکیت وجا یداد

های فلسطینی هارا به اسرایلی ها تحفه مید هد یعنی مالکان اصلی این سرزمین را از
سرزمین شان می راند .
در ا ینجا سوا ل بوجود می آید وآن ا ینکه فلسطینی های آواره ومهاجر در کمپ های
لبنان به این تصمیم دونالد ترومپ چه واکنشی نشان خواهند داد؟ چونکه شما نمیتوانید
که دیوار هیچ یک خا نه فلسطینی را بدون اویخته بودن تصویر مسجد اقصی تماشا کنید
چونکه این مسجد اقصی برای هر فلسطینی متبرک وفوق العاده مقدس ومنزه است .
همچنان به این تصمیمگیری دونالد ترومپ حزب هللا در لبنان چه پاسخی خواهد داد؟
آیا آنها واکنش های شا ن را با سردادن چند شعار نشا ن خواهند داد ویا اینکه پیما نه
غضب وقهرخودرا با شلیک نمودن موشک ها به مرزهای اسرایلی فرو خواهند نشاند ؟
واز جانبی هم روسیه بزرگترین متحد سوریه که درحمایت از بشراالسد است ؛ آیا
رژیم جدید بشر االسد دست از حمایت و پیشتیبانی بخاطر «آزادی اوریشیلیم» تا سرحد
یک جنگ جد ید خواهد کشید وآیا برای لحظه ای هم ازکنار و پهلوی عربها دور خواهد
شد ؟ وایا این همه سالحها ومهمات جنگی ساخت امریکا را که در میدان های جنگ
سوریه از حامیا ن و طرفداران امریکا بد ست آورده است آنرا درجنگ بخاطر آزادی
اورشیلیم بدسترس عرب های که بخاطر آزادی اوریشیلیم بجنگند قرار نخواهد داد ؟
لذا طوریکه دونالد ترومپ اوریشیلیم را بعنوان پایتخت اسرایل اعالم کرد تصمیم بود
که در توافق با رویا وخواب اسرایلی ها بود اما این تصمیم برای عرب ها کابوسی است
که آنها را ناامید ساخت ازاینکه عرب های کرانه باختری این امید را بسر می پرورانیدند
که دراوریشیلم برای آنها سهمی برای زندگی کردن میسر خواهد شد چونکه سرنوشت
نهایی اوریشیلیم به نتیجه نهایی موضوع مذاکرات اسرایلی ها وفلسطینی ها با قیمانده بود
اما دریغا که دونالد ترومپ خالف توقعا ت مردم فلسطین به چنین اقدامی د ست زد که
دیگر امریکا یی ها را اجازه نخواهند داد که بعنوان میا نجی در« روند صلح »در خاور
میانه حضور بهم رسا ند بلکه جهانیان امریکا را بصفت یک «تبهکار عظیم ) خواهند
شناخت وحد اقل خواهند گفت که این دونالد ترومپ بود از توشیح کردن آن سند تاریخی
که نبا ید اورشیلیم به اسرایلی ها بد ون نهایی شدن «روند صلح» بین اسرایل و فلسطین
تعلق گیرد امتناع ورزید وآتش جنگ را دراین سرزمین شعله ور ساخت که عا قبت آن
شاید خا لی از خطر وتهلکه نخواهد بود .
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