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פער עמוק נטוע בין נתניהו הריאליסט לבין אובמה הדמוקרט -ליברלי .אולם פרופ' ג'ראלד
שטיינברג מזכיר כי גם רוזוולט ,צרצ'יל וסטאלין עשו מה שהיו צריכים לעשות חר ף העוינות
האם בכהו נתם הש נייה יצליחו ב נימין נת ניהו וב רק אובמה להגיע להב נות  ,או לפחות יימ נעו ממחלוקות וישתפו פעולה
בקביעת מ די ניות שתש רת את טובתם של היש ראלים והאמ ריק נים כאח ד ? התשובה אי נה תלויה באישיותם .מ נהיגים
רצי ניים משאי רים מאחו ר את דעותיהם הפ ר טיות כשה דב ר נוגע ל נושאים רצי ניים .צ רצ 'יל  ,רוזוול ט וס טאלין עשו מה
שהיו צ ריכים לעשות  ,ח רף העוי נות העמוקה .גם סא דאת ובגין לא היו צ ריכים לשחק גולף יח ד בכ די ל דון בתהלי ך
השלום.
הפע ר בין נת ניהו ואובמה נ טוע בתפיסתם השו נה את הפולי טיקה הבי נלאומית בכלל  ,וזו של המז רח התיכון בפ ר ט.
המ נהיג היש ראלי הוא ריאליס ט בכל רמ "ח איב ריו  ,או פסימיס ט  ,ה רואה את הסכ נה במה שתומאס הובס ) 1679-
 ( 1588כי נה "מלחמת כל בכל " של הפולי טיקה הבי נלאומית .במסג רת זו  ,יש ראל בול טת כמ די נה יהו דית בו ד דת
ופגיעה במז רח התיכון הבלתי יציב .עבו ר נת ניהו  ,גופים בי נלאומיים כמו מועצת האו "ם לזכויות א דם נתפסים
כמושחתים ומשתמשים בחזות משפ טית מ רשימה א ך ריקה מתוכן.

ניגו דיות חיו נית .נת ניהו ואובמה בי רושלים )צילום :קובי ג דעון  ,לע "מ(

מ נג ד  ,אובמה הוא דמוק ר ט -ליב רלי ה דוגל בגישה אי דיאליס טית  ,או אופ טימית  ,וב דומה לעמ נואל קא נ ט ) 1804-
 , ( 1724מאמין בכוח החוק הבי נלאומי וה דיאלוג שיביאו את השלום .עבו רו  ,השימוש בכוח צבאי הוא מוצא אח רון ,
השמו ר רק נג ד סוציופתים כ דוגמת בן -לא דן .הוא השקיע מאמצים רבים ומיות רים במ ט רה להיפ ט ר מ נשק ג רעי ני ,
ושם בע דיפות ראשו נה את סיום ה נוכחות האמ ריק נית בעי רק ובאפג ניס טן .אי דיאליזם זה משתקף גם בא נשי המפתח
שמי נה ובחי דוש השתתפותה של א רצו במועצת זכויות הא דם.
ניגו דיות זו חיו נית להב נת ההב דלים בין ש ני המ נהיגים ב נוגע לאופן מ ניעת נשק ג רעי ני מאי ראן .אובמה מאמין
שה ד ר ך היא משא ומתן  ,ולאו ר סבב השיחות הק רב וכישלון העב ר בתחום זה  ,נ ראה כי הוא ע דיין לא וית ר .ב ניגו ד
לכ ך  ,נת ניהו שולל את התקוות לשי נוי במ די ניות האי רא נית ללא איום של שימוש בכוח  ,ואומ ר כי "מילים לב דן לא
יעצ רו את אי ראן .ס נקציות לב דן לא יעצ רו את אי ראן .צ רי ך ללוות אותן באיום צבאי ב רו ר שייושם אם הס נקציות אכן
ייכשלו ".

לעבוד יחדיו כדי להגן על האינטרסים

ה ריאליזם הפולי טי מסבי ר גם את הזהי רות של נת ניהו ב נוגע לפלס טי נים .הג נה על נכסים בי טחו ניים להפחתת
הפגיעות היא חיו נית  ,והציפיות לפ ריצת ד ר ך שתוביל לשלום יציב הן מי נימליות  ,שכן מ רבית המ נהיגים הע רבים
נתפסים כמחויבים אי דיאולוגית למשחק סכום -אפס והת נג דות אלימה לכל מ די נה יהו דית  ,בלי קש ר לגבולותיה .ב נאומו
בכ נסת במאי  , 2011אמ ר נת ניהו" :מה אמ רו המפגי נים בעזה אתמול ? הם צעקו שהם רוצים לחזו ר ליפו ...מה אמ ר
אתמול ראש החמאס בעזה ? הוא אמ ר 'א נח נו רוצים ל ראות סוף למפעל הציו ני ' " .כל פיוס דו רש את הב נתה של
החב רה הע רבית כי לא ניתן לה רוס את יש ראל  ,וכי סיום הסכסו ך מש רת גם את האי נ ט רסים החיו ניים ביות ר שלה ,
כמו במק רה של מצ רים וי ר דן.

לא היו צ ריכים לשחק גולף יח ד כ די ל דון בתהלי ך השלום .סא דאת ובגין )צילום :אימג 'ב נק (GettyImages -

בשל כ ך  ,המשא ומתן של נת ניהו מתבסס על ה ד דיות  ,ב ניגו ד לוויתו רים ח ד -צ ד דיים שאי נם מועילים לתהלי ך השלום.
לפ ני א רבע ש נים  ,בתגובה ללחץ עז מצ ד אובמה  ,הצהי ר נת ניהו כי הוא תומ ך ב"פת רון שתי מ די נות "  ,ובכ ך הפ ך
ל ראש הממשלה ה ראשון מ טעם הליכו ד שקיבל את עיק רון ה ריבו נות הפלס טי נית .ב נוסף  ,הסכים נת ניהו להקפאת
הב נייה בהת נחלויות למש ך עש רה חו דשים .בתמו רה  ,הוא ד רש הכ רה פלס טי נית ביש ראל כמ די נת הלאום של העם
היהו די  ,בכ די ליצו ר יסו דות יציבים למשא ומתן .כאש ר אבו מאזן דחה זאת שוב ושוב והת נג ד לבי טויי ה ד דיות נוספים ,
הקפאת הב נייה הופש רה  ,וא רבע ש נים חלפו להן ללא שי נוי .אובמה מצ דו לא השיג דב ר ממאמציו להכ ריח את
נת ניהו לפעול לפי התפיסה האמ ריקאית.
עם סיום ביקו רו של אובמה ביש ראל  ,יש נם סימ נים לכ ך ש נת ניהו והוא הגיעו להב נות משותפות .הממשלה הח דשה
של נת ניהו תכלול קולות ה דוחפים לשי נוי )במסג רת של ה ד דיות( והאמ ריק נים התוו דעו ל ריאליזם ההובסיא ני מצפון
קו ריאה וע ד אי ראן  ,ההפג נות במצ רים וש דות הה רג בסו ריה .אובמה ו נת ניהו  ,כש ני מ נהיגים רצי ניים העוסקים
ב נושאים רצי ניים  ,צ ריכים להיות מסוגלים לעבו ד יח דיו על מ נת להגן האי נ ט רסים החיו ניים של שתי המ די נות.
פ רופ ' ג' ראל ד ש טיי נב רג הוא מ רצה ל דיפלומ טיה בי נלאומית באו ניב רסי טת ב ר -אילן ו נשיא  , NGO Monitorמכון

מחק ר י רושלמי

ההו דעה פו רסמה בפייסבוק.

