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یک سال اخیر نام کالیفرنیا با آتش گره
خــورده بــود .آتشســوزیهای این یک
سال هزاران خانه را در این ایالت ویران
کــرد .امــا در بدتریــن دوره تاریخی این
ایالت ،جدا از ضررهایی که آتشسوزی
به ایــن ایالت وارد کرده ،اقتصاد آن نیز
بهخاطر نابــودی فروشــگاهها لطمهای
جبرانناپذیر خورده است.

در حالــی که مذاکــرات صلــح طالبان
و دولــت در دوحــه بــه ســختی پیــش
مــیرود ،شــماری از اعضــای ســابق
طالبان در همایشــی در هــرات گفتند،
هیأتــی کــه از طــرف دولــت بــه دوحه
رفتــه مورد قبول آنها نیســت و ممکن
است همین مسأله موجب موانعی در
پیشبرد مذاکرات صلح شود.

ســرانجام بعــد از ماههــا مذاکــره و
رویارویی دولت دونالد ترامپ پذیرفت
تعرفــه آلومینیــم کانــادا را حــذف کند.
دولــت کانــادا به مــردم اعالم کــرده که
حذف این تعرفه به معنای آن نیســت
که اوتاوا امتیاز خاصی به واشنگتن داده
باشــد و دو طرف هنــوز در حال جدل بر
سر سایر اختالف ها هستند.

خشم فلسطین از پیمان خیانت

همزمان با اعتراضها در اراضی اشغالی ،جنگندههای اسرائیل بیش از  10نقطه از نوار غزه را بمباران کردند

زهــرهصفاری/تنها ســاعاتی پــس از امضای توافق
عادیســازی روابط اســرائیل با امارات و بحرین در
باغ ضلع جنوبی کاخ ســفید ،نخســتین نشانههای
خیانت اخیر اعراب به فلســطین ،با موشک باران
بامدادی جنگندههای صهیونیســتی در نــوار غزه،
خــواب ناآرام ســاکنان منطقــه را به کابوســی وهم
انگیز تبدیل کرد.
گروههای فلســطینی که پس از سکوت معنادار
متحدان عربشــان در برابر مشــروعیت بخشی به
اشــغالگران رژیم صهیونیســتی ،علــم یکپارچگی
بــاال بردهاند ،در حالی کــه در فراخوانی همه جانبه
ساکنان غزه و کرانه باختری را به تظاهراتی گسترده
دعــوت کــرده بودنــد ،همزمــان بــا امضــای توافق
صلح ،نخستین اخطارشــان را با پرتاب دو موشک
به شــهرکهای ســاحلی اســرائیل اعــام کردند تا
موضع سخت خود را برای دشمن و همپیمانانش
روشن کنند .به گزارش شبکه خبری «المنار» ،رژیم
صهیونیســیتی کــه در چند هفتــه گذشــته توافق با
اعــراب را مقدمه صلح خاورمیانه عنوان کرده بود،
برخــاف شــعارهایش در اولین ســاعات توافق10 ،
نقطــه از مواضع گــروه مقاومت حمــاس و اراضی
کشاورزی در شرق غزه را به بهانه پاسخی به پرتاب
موشــک فلســطینیها زیر آتش بمبهای ویرانگر
گرفت .اما یگان قدس ،شاخه نظامی جهاد اسالمی
فلســطین نیــز این حمالت را بی پاســخ نگذاشــت
و بــا پرتــاب  13راکــت ،شهرکنشــینان را مجبور به
رفتن به پناهگاهها کرد .بنابر اعالم شبکه فلسطینی
«وفــا» ،در تجاوز جنگندههای اســرائیل بخشهای
شمالی ،مرکز و جنوب نوار غزه خساراتی دیدند اما
این حمالت تلفاتی نداشت« .حماس» پس از این
حمالت با انتشــار بیانیهای به اســرائیل هشدار داد:
«رژیمصهیونیستیتاوانتجاوزگریبهمنافعمردم
و مقاومت را با پاسخی مستقیم خواهد داد».
ëëاعتراضیکپارچهسرزمینهایفلسطینی
فلســطینیها که ســالها در برابر اشــغالگری و

زیاده خواهی سران اسرائیل برای تصاحب اراضی
قانونی شان رنجهای بســیاری کشیدهاند در حالی
کــه قــرارداد صلــح دو کشــور عربــی خلیجفــارس
و اســرائیل را خیانتــی بــه منافــع خــود میداننــد،
همزمــان با امضای رســمی این قــرارداد ننگین به
خیابانهای فلســطین ســرازیر شــدند .بــه گزارش
«الجزیــره» ،تظاهرکننــدگان با در دســت داشــتن
پرچمهــای فلســطین و بــا ماســکهای آبــی بــر
صورتشــان در خیابانهای اصلی شهرهای کرانه
باختری و غزه احقاق حقوق از دســت رفتهشــان را
یزدند.
فریادم 
در راماهلل ،مقر حکومت خودگردان فلســطین
نیز صدها نفــر تجمع کرده و تصاویر ســران توافق
صلــح امریــکا را آتــش زدنــد .همزمــان «محمود
عباس» رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین با
اشــاره به خواســت مردم کشــورش برای اســتقالل
حاکمیت ارضی فلسطین براساس مرزبندیهای
پیش از جنگ  ،1967در بیانیهای سرسختانه اعالم
کرد« :تا زمانی که امریکا و اسرائیل حقوق مردم ما
را به رســمیت نشناسند هیچ توافق صلحی انجام
نخواهد شــد .چراکه صلح ،امنیــت و ثبات تا پایان
اشــغالگری اسرائیل هرگز به دســت نمیآید ».در
واقع «محمود عباس» خواســتهای را تکرار کرد که
بنای توافق صلح اعراب پیش از سازش با اسرائیل
بــود« :هشــدار میدهیــم که نادیــده گرفته شــدن
منافــع فلســطین و رهبران آن بدون شــک تبعات
خطرناکی خواهد داشت».
ëëالحاقکرانهباختریدردستورکاراسرائیل
آنچــه از روزهــای نخســت اعــان توافق صلح
امارات و اســرائیل برای مشــروعیت بخشــی به آن
از سوی سران این کشور عربی تأکید میشد ،توقف
طــرح الحــاق کرانــه باختــری بــه اراضی اشــغالی
صهیونیستها بود .اما ساعاتی پس از آنکه توافق
عــادی ســازی در کاخ ســفید امضــا شــد« ،القدس
العربــی» بــه نقــل از مقامــات اســرائیلی از اجرای

AFP
تظاهرکنندگان فلسطینی ایستاده مقابل بنری با پرچم های کشورهای اتحادیه عرب
و پیام «تاریخ آن هایی را که به فلسطین و منافع اش وفادار ماندند تکریم خواهد کرد»

ایــن طــرح تجاوزکارانــه پــس از انتخابات ریاســت
جمهوری امریکا خبر داد.
درضیافتظهرسهشنبهکاخسفید،توافقاتبه
زبان عبری ،انگلیسی و عربی به امضای نمایندگان
امریکا ،اســرائیل ،بحریــن و امارات رســید .توافقی
که برخالف شــعارهای امــارات و بحریــن در میان
بندهای قراردادهای امنیتی ،اقتصادی ،گردشگری
و  ...آن ،هیچ نشــانی از منافع فلسطین دیده نمی
شد .به باور کارشناســان نکته ای که پس از امضای
این توافق عادی سازی برای امریکا و اسرائیل حائز
اهمیت است ،حفظ و بقای سیاسی «نتانیاهو»یی
است که پرونده فساد و ناکارآمدیاش در مدیریت
بحران کرونا انتقادات زیادی را به ســوی او ســرازیر
کــرده اســت .در این شــرایط بدون شــک نخســت
وزیر رژیم صهیونیســتی راهی جز تطمیع خواسته
صهیونیســتهای افراطــی بــرای الحــاق کرانــه
باختری به اراضی اشــغالی نخواهد داشــت .اما در
این راه ســخت نیز ضرورت حمایت امریکا برایش

اجتنــاب ناپذیر بوده و به همین دلیــل این طرح را
تا پس از انتخابات  2020ریاســت جمهوری امریکا
عقب انداخته اســت« .یاریو لوین» ،رئیس کنست
در این باره گفت« :بحث الحاق سرجای خود باقی
اســت و در زمان مناسب اجرا میشود .تنها تفاوتی
که با گذشــته وجود دارد این اســت که احتماالً این
طرح به صورت مرحلهای انجام خواهد شد».
در این شــرایط «یوســی بیلیــن» ،وزیــر خارجه
ســابق اسرائیل و طراح توافق اسلو به فلسطینیها
توصیــه کــرد تــا از فرصــت عــادی ســازی روابط با
اســرائیل اســتفاده کرده تــا صلحشــان را تضمین
کننــد .این در حالی اســت که «ســامی ابوظهری»،
یکی از رهبــران حماس ،اقدام بحریــن و امارات را
توافق با دشــمنان عنوان کرده که خیانت به قدس
و فلســطین اســت و اعتراضات ســنگین گروههای
فلسطینی را در پی خواهد داشت.
بــه نوشــته «المنــار» ،جنبــش جهــاد اســامی
نیز اعــام کــرد« :وقتی کشــورهایی خواهان نقض

«سوگا» ،کشاورز زادهای که نخست وزیر ژاپن شد

قاسم محبعلی

Reuters

بنفشــه غالمی« /یوشیهیده ســوگا» ،مرد
در ســایه ســرزمین آفتــاب تابــان ،روز
گذشــته دو روز پــس از بــه دســت گرفتن
رهبری حــزب لیبرال دموکــرات ژاپن ،با
رأی اعتمــاد پارلمــان این کشــور ،به طور
رسمی ســمت نخســت وزیری کشورش
را بــه دســت گرفــت .بــه گزارش ســایت
شــبکه خبــری «الجزیــره» ،همــان طــور
کــه انتظــار میرفــت بیــش از دو ســوم
نماینــدگان پارلمــان ژاپــن موافقــت
کردند« ،یوشــیهیده سوگا» به مدت یک
ســال جانشــین «آبــه شــینزو» شــود کــه
بهدلیل بیماری استعفا کرد .اگر «سوگا»
یــک ســال موفقیت آمیز داشــته باشــد،
میتوانــد امیــدوار باشــد در انتخابــات
پارلمانی  ،2021حزبش برنده انتخابات
شــده و او دیگر بار در ســمتش ابقا شود.
امــا واقعیت آن اســت که «ســوگا» برای
رسیدن به چنین نقطهای راهی دشوار در
پیش دارد ،زیرا اقتصاد ژاپن نیز همچون
بسیاری از کشورهای جهان زخم خورده
کرونــا اســت و به عنوان ســومین اقتصاد
بزرگ جهان ،رشــد اقتصادیاش در سه
ماهــه دوم ســال میالدی  2020تــا رکورد
 27.8درصد کاهش یافته است.

ëëاولویتهای«سوگا»
بــا ایــن حــال نخســت وزیــر جدیــد
ژاپــن بــرای رســیدن بــه موفقیــت بایــد
اولویتهــای خــود را از همیــن االن
مشــخص کنــد .در ایــن بیــن مبــارزه بــا
کرونا اولین اولویــت خواهد بود .البته به
نظر میرســد «ســوگا» که دســت راست
«شینزو» بوده است ،در این مورد تفاوت
چندانی با نخست وزیر مستعفی نداشته
باشــد و در این راه ادامه دهنده سیاســت
ســه گانه پول پاشــی ،کاهــش هزینههای
دولتــی و اصالحات ســاختاری باشــد .با
این حال ممکن اســت با کمک به بافت
روســتایی کشــورش از طریــق اصالحات
در سیاستهای کشــاورزی و گردشگری،
بــا وجود حفــظ کابینه قبلــی ،کارنامهای
موفق تر از «آبه» داشته باشد.
مســأله مهم دیگری که «سوگا» با آن
مواجه خواهد بود ،مبارزه با بوروکراســی
در کشــورش اســت .بــا ایــن حــال همان
طــور که «کیواکــی آبوراکــی» مدیر عامل
پژوهشــکده اســتراتژیک «باورگروپ» به
«الجزیره» گفته اســت« ،سوگا» سرمایه
بزرگــی در دســت دارد .او آنقــدر در
ســمتهای مختلف در ژاپن بوده است

که همه چیز را درباره مشکالت کشورش
و اینکــه دولتهــا چگونــه کار میکننــد،
بدانــد و از ایــن دانش اســتفاده کند تا به
موفقیت برسد.
اقتصــاد هــم از اولویتهــای
نخســت وزیر جدیــد ژاپــن خواهد بود.
همــان طــور کــه «مایــکل اوســلین»،
محقــق برجســته دانشــگاه اســتنفورد
به «فارن پالیســی» گفته اســت« :هیچ
سیاســتمداری بهخاطــر سیاســت
خارجــی در انتخابات پیروز نمیشــود.
بنابرایــن ســوگا نیــز راهــی نــدارد جــز
تمرکــز بــر اقتصــاد ».بــا ایــن حــال
او مجبــور خواهــد بــود بــه سیاســت
خارجــی هــم اهمیــت بدهــد .البته به
نظر نمیرســد او در ایــن زمینه تفاوت
چندانی با «آبه» داشته باشد.
ëëبرآمده از دل روستاهای ژاپن
برخــاف «آبــه» کــه از خانــواده ای
ممتــاز بــه نخســت وزیــری رســید و
پدربزرگــش نیــز زمانــی همیــن ســمت
را داشــته اســت« ،ســوگا» از یــک
خانــواده ســاده وارد کاخ نخســت
وزیــری «آفتــاب تابان» شــد .به نوشــته
روزنامــه امریکایــی «نیویــورک تایمــز»،
پــدر «یوشــیهیده ســوگا» کشــاورز بــود و
یــک مزرعــه تــوت فرنگی داشــت .او دو
خواهــر بزرگتــر و یک بــرادر کوچک تر
از خــود دارد« .هیروشــی کاوایــی» ،یکی
از همکالســیهای او در دبیرســتان کــه
راهنمای تور در «یوزاوا» زادگاه «ســوگا»
اســت ،در توصیــف همکالســی قدیمی
خود میگویــد« :او آنقدر ســاکت بود که

حقوق مردمان فلســطین هســتند ،بیشترین حق
ما مقاومت در برابــر بی عدالتی و تجاوزگریهایی
است که بر ما آوار شده است».
ëëرجزخوانیترامپبرایفلسطین
«دونالــد ترامپ» زحمت میزبانی بیش از 700
میهمــان خارجــی آن هــم در بحــران کرونــا را در
حالــی برای ضیافت عادی ســازی روابط اســرائیل
بــا امــارات و بحریــن را پذیرفته بود کــه هدفی جز
کسب مقبولیت و پیشتازی از رقیب دموکراتش در
کمتر از  50روز تا انتخابات نداشــت و با چراغ ســبز
«نانسی پلوسی» ،رئیس مجلس نمایندگان به این
توافقنامهها به نظر میرسد تاحدودی به هدفش
نیز نزدیک شــده اســت .اما از ســویی گمانه زنیها
درباره نامزدی او برای کســب جایزه نوبل صلح در
حالی بر ســر زبانهــا افتاده که او حتــی به زبان نیز
حقوق مردم فلسطین را به رسمیت نمیشناسد و
در سخنرانی ضیافت نیز اشارهای به آنها نداشت.
رئیس جمهوری امریکا پیش از ضیافتی که خبری
از ماســک و فاصله اجتماعی در آن نبود ،در پیامی
آشــکار به فلســطینیها گفت« :مــردم خاورمیانه
بیــش از این نباید به بهانه تنفر از اســرائیل قربانی
افراطیگری و تروریسم شوند .امیدوارم کشورهای
عرب بیشــتری به این مســیر بیایند .در این شرایط
فلســطین نیز مجبور اســت یــا توافق با اســرائیل را
انتخاب کند یا به انزوا برود ».در همین حال «عمار
حجازی» ،معاون وزیر خارجه فلســطین در روابط
خارجــی گفت« :این توافق تاج ژاندارمی منطقه را
بر ســر اســرائیل میگذارد و مســیر ورود تسلیحات
امریکا به منطقه را هموار خواهد کرد و هیچ نتیجه
دیگری نخواهد داشت».
با تمــام اینهــا وزیــر خارجــه امــارات همچنان
ژســت حمایتــی خــود از فلســطین را حفــظ کرد و
در ســخنرانیاش تعویــق طــرح الحاق را به ســود
فلسطینیها دانست و از نتانیاهو برای پذیرش این
موضوع قدردانی کرد.

عادیسازی روابط نیاز متقابل اعراب و امریکا

هیــچ کس بــه او توجه نمی کــرد .اما به
نظــر میرســد ضــرب المثلهایــی مثل
اســتعدادهای بــزرگ دیر خود را نشــان
میدهند و شاهین عاقل پنهان میشود،
گویای استعدادهای یوشیهیده باشد».
«ایســائو موری» ،نویسنده زندگینامه
«یوشیهیده سوگا» ،در کتاب خود نوشته
اســت کــه پــدر «ســوگا» عالقه منــد بود،
پســرش راه او را در مزرعــه داری ادامــه
دهــد .امــا خــود او عالقــه ای به ایــن کار
نداشــت .بنابرایــن ابتدا در یک شــرکت
تولیــد کارتنهــای مقوایــی مشــغول بــه
کار شــد .بعــد در بــازار ماهــی فروشــان
راننده کامیون شــد و چند شغل عجیب
دیگــر را آزمــود و در نهایت جــای خود را
در دانشــگاه دید .پس بــه ادامه تحصیل
پرداخــت .او در ایــن زمان بود که فهمید
میخواهد وارد سیاســت شــود ،اما چون
ارتباطــات خانوادگی و رفاقتی الزم برای
این کار را نداشــت ،از یــک بنگاه کاریابی
خواســت تــا بــرای او شــغلی نــزد یــک
نماینده پارلمانی پیــدا کنند .همین هم
شــد و او ســال  1975در خدمت نماینده
شــهر یوکوهاما در پارلمان قــرار گرفت و
بــرای او کارهایــی مثل خرید ســیگار و ...
انجام داد .او  12ســال بعد در سال 1987
توانســت نامــزد شــورای شــهر یوکوهاما
شــود و خیلی زود به عنوان «ســایه آقای
شــهردار» شــناخته شــود .او  9سال بعد،
یعنی ســال  1996به عنوان نماینده وارد
پارلمان ژاپن شد و سال  2006وقتی «آبه
شینزو » برای اولین بار به نخستوزیری
رسید ،وزیر کابینه او شد.

ادامه از صفحه اول

ترامپ در روز آخر اجالس گروه  7بیحوصله و خسته بود و در جلسه
صبحانه کاری که به موضوع برابری جنســیتی اختصاص داشــت نیز
دیر حاضر شد .به محض پخش شدن خبر مربوط به ترک زودهنگام
اجالس توســط رئیس جمهوری امریکا ،اروپاییها که نظرات دیگری
داشــتند ،به ســوی ترامپ هجوم آوردند و ما نتوانستیم بموقع او را از
ســالن خارج کنیم .عکس مشــهوری هم که (توســط آلمانها) از این
لحظــات ثبت شــده ،نشــان میدهد که مــا در خارج کــردن ترامپ از
فضای داغ اجالس ناکام ماندهایم.
من احساســی شبیه سرگرد «جورج آرمسترانگ کاستر» در آخرین
نبــردش بــا سرخپوســتان داشــتم (کاســتر که بــه قاتل سرخپوســتان
شــهرت داشــت در ژوئن  1876و در حالی که فرماندهی هنگ هفتم
ســواره نظام را برعهده داشــت در نبرد موسوم به «لیتل بیگ هورن»
از قبایــل سرخپوســت در منطقــه مونتانــا شکســت خورد و ســرش از
تــن جدا شــد) .مذاکــرات کشــدار ادامه داشــت و اکثر رایزنیهــا را نیز
مــن و کادلــو انجــام میدادیم ولــی کل ماجرا فقط وقــت تلف کردن
بــود و بس .ما باالخره به دســتاورد اندکی رســیدیم و بند پیشــنهادی
اروپاییهــا مبنــی بر اعالم پایبنــدی ایران به تعهدات خــود در توافق
هســتهای (که از نظر من اصالً پایبند نبود) را حذف کردیم .اما اصوالً
مــا فقــط گاز کربــن تولید کردیم و به گرم شــدن زمیــن کمک کردیم،
موضوعی که اروپاییها همیشه حداقل در ظاهر خود را نسبت به آن
(انتشــار کربــن) نگران جلــوه میدادند .ترامپ همچنــان بیحوصله
بــود ولی هر طــوری بود ما با ســند نهایــی اجالس موافقــت کردیم و
عــازم ســالن کنفرانــس مطبوعاتــی شــدیم .کادلــو در محــل اجالس
مانــد تا ســنگر را حفظ کند و ما پس از برگــزاری کنفرانس مطبوعاتی
بــا بالگــرد ماریــن وان عازم پایــگاه هوایــی باگوتویل شــدیم جایی که
هواپیمــای مخصــوص رئیس جمهــوری منتظر ما بــود .پمپئو نیز در
پایــگاه باگوتویل به ما پیوســت و بــا هواپیمای ایرفــورس وان کانادا را
به مقصد ســنگاپور که حدود  12ســاعت با ما اختالف زمانی داشــت،
تــرک کردیــم .قرار بود در ســر راه خود به ســنگاپور برای ســوختگیری
توقف کوتاهی در پایگاه ناتو در جزیره «کرت» یونان داشته باشیم .در
این فکر بودم که اجالس گروه  7حسابی ما را خسته کرد ولی باالخره
تمام شد.
ترامپ بســیار خوشــحال بود که باالخره در مســیر مالقــات با کیم
جونــگ اون قــرار گرفتــه اســت .وقتــی پــرواز کردیــم ،آنچــه را کــه در
شــارلووی کانــادا اتفاق افتاده بود ،برای پمپئو توضیح دادم و ســپس
ســعی کردم کمی بخوابم و خودم را با وقت سنگاپور تطبیق دهم اما
کمــی قبل از فــرود ایرفورس وان در کرت برای ســوختگیری از خواب
بیدار شــدم که در واقع بامداد یکشــنبه به وقت یونان بود .هواپیمای
مخصــوص رئیس جمهوری امریکا به جز امکاناتی که برای شــخص
رئیــس جمهوری دارد ،اصوالً برای ســفرهای الکچری طراحی نشــده
و صندلیهای تختخواب شــو ندارد و به همین دلیل بســیاری از افراد
در کف هواپیما دراز کشــیده بودند .وقتی که من خواب بودم ،ترامپ
دو توئیــت عصبانی زده و به صورت غیرمنتظرهای حمایت خود را از
ســند پایانی اجالس گــروه  7در کانادا پس گرفته بود .او چند ســاعت
قبل پمپئو را بیدار و به دفتر خود در هواپیما احضار کرده بود .ترامپ
از اینکــه ترودو نخســت وزیر کانــادا از کنفرانس مطبوعاتــی اختتامیه
اجــاس گــروه  7اســتفاده کــرده تــا بــه انتقــاد از او بپــردازد ،بشــدت
عصبانــی بــود .در حالــی کــه او در کنفرانس خبری خود قبــل از ترک
کانادا نســبت به ترودو بســیار مهربان و قدردان بود و از اینکه نخست
وزیر کانادا این گونه پاســخ او را داده بود ،خشــمگین و ناراحت شــده
بود .سند پایانی اجالس گروه  7یک خسارت فراگیر بود.
هنگامــی که این تحوالت رخ میداد ،کســی مــرا بیدار نکرد و وقتی
خودم بیدار شــدم طبیعی بود که نتوانــم توئیتهای ترامپ را ببینم
ولی همان گونه که پیشبینی میشــد ،قبل از فرود ما در سنگاپور این
توئیتها در صدر اخبار رســانهها قرار گرفتــه بودند .من بالفاصله به
کادلــو کــه هنوز در کانادا بــود ،تلفن کردم تا بفهمــم قضیه از چه قرار
بوده اســت .او گفــت که همه چیــز بخوبی پیش رفت بجــز کنفرانس
مطبوعاتی ترودو در پایان اجالس.
مســألهای که فوریت داشــت ایــن بود کــه کادلو کامالً توجیه شــود
و بدانــد در برنامههــای گفتوگو محــور شــبکههای تلویزیونی در روز
یکشــنبه باید روی چه محورهایی صحبت کند .دســتور ترامپ در این
زمینه کامالً روشــن بود« :فقط ســراغ ترودو بروید ،بــه دیگران حمله
نکنید .او کســی اســت کــه به صورت غیرمنصفانه پشــت ســر دیگران
حــرف میزنــد ».ترامــپ همچنین قصــد داشــت از این اتفــاق برای
گرفتن امتیاز در دیدارهای خود با کیم جونگ اون استفاده کند .وی با
اشاره به رد بیانیه اجالس سران گروه  7گفت؛ این تصمیم نشان داد
کــه «ما هر مزخرفــی را نمیپذیریم ».این نکته مهمــی بود که قطعاً
ارزش توجه داشــت .شــکی وجود نداشــت که ترامپ دوست داشت،
کادلــو« ،پیتــر نــاوارو» (دیگر مشــاور ترامپ کــه مــن او را توجیه کرده
بودم) و «لیندســی گراهام» (ســناتور جمهوریخواه که او را هم توجیه
کرده بودم) با دســت باز به نخســت وزیر کانادا بتازنــد .ناوارو در یکی
از حمالتش به نخســت وزیر ،گفته بود کــه به دلیل نوع رفتار ترودو با
ترامــپ جایــگاه مخصوصی را بــرای وی در جهنم در نظــر گرفتهاند.
هر چند از این اظهارات ناوارو انتقاد شد ولی این دقیقاً چیزی بود که
ترامپ میخواست.
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کارشناس خاورمیانه

حاصــل نیازهــای ترامــپ ،جنــاح عربســتان و نتانیاهــو ،عادیســازی روابط
شــماری از کشــورهای عربی با اسرائیل اســت .اگر به عقب و به دوره ریاست
جمهــوری اوبامــا بر گردیم میبینیم نه اســرائیل رابطه خوبی با کاخ ســفید
آن زمان داشــت و نه عربســتان .اما هر دوی آنها در دوره ریاســت جمهوری
ترامپ توانســتند در حلقه متحــدان او در خاورمیانه قرار گیرنــد .در بین این
دو ،اگر ترامپ شکســت بخورد شــرایط برای عربســتان دشــوارتر خواهد بود.
عربستان قتل خاشقچی را در کارنامه خود دارد .همان طور که در کتاب اخیر
بــاب وودوارد درباره ترامپ فاش شــده اســت ،در پی وقوع ایــن قتل ،زمانی
کــه نماینــدگان حــزب دموکــرات در کنگره امریکا بــه دنبال مجــازات ریاض
بهخاطر این ترور بودند ،این ترامپ بود که به یاری ریاض رفت و به مجلس
نماینــدگان امریکا اجازه نداد اقدامی علیــه ریاض انجام دهند .در تبلیغات
انتخاباتی ماههای اخیر دموکراتها هم ،بدون اینکه به نام عربســتان اشــاره
شــود ،اعالم شده است که ما مثل ترامپ به برخی حاکمان خاورمیانه چک
سفید امضا نمیدهیم و از دیکتاتورهای این کشورها حمایت نمیکنیم .این
جمالت گویای آن اســت که منظور و مقصود آنها از این حاکمان عربستان و
بویژه محمد بن ســلمان است .از همینرو بن ســلمان نگران آن است که با
شکست خوردن ترامپ ،دیگر بار با پرونده خاشقچی درگیر شود و با بازگشت
برجام ،کشــورش دیگر بار در محاق قــرار گرفته و در رقابتهای منطقهای با
ایران جا بماند .نتانیاهو هم در وضعیت مشابهی است .او هم روابط خوبی
با کاخ ســفید اوباما نداشــت و اختالفات گستردهای داشتند و در برخی موارد
حتی اقداماتی در امریکا صورت گرفت که خالف میل و خواستههای تلآویو
بود .اما بعد از روی کار آمدن ترامپ ،شرایط تغییر کرد و تل آویو و کاخ سفید
روابط خوبی برقرار کردند .این ترامپ بود که با انتقال سفارتش از تلآویو به
قدس این شهر را به عنوان پایتخت این رژیم به رسمیت شناخت و انضمام
جوالن و بخشهای مهمی از کرانه باختری را پذیرفت و از شهرک سازیهای
اسرائیل حمایت کرد تا نتانیاهو بتواند در انتخابات پارلمانی رأی بیشتری به
دست آورد .در حالی که با شکست ترامپ و روی کار آمدن دموکراتهایی که
مخالف این مسائل هستند ،شرایط برای نتانیاهو نیز سختتر از قبل میشود.
از همینرو اســرائیل ،عربســتان و کشــورهای کوچک حاشــیه خلیــج فارس،
خواهان ابقای ترامپ در سمت ریاست جمهوری امریکا هستند.
از دیگرســو نبایــد از نظر دور داشــت که عادیســازی روابط با اســرائیل
دو قطبــی موجود در خاورمیانه را تشــدید میکنــد .قطر هرچند روابط غیر
رسمی با اسرائیل دارد اما بهخاطر اینکه نه تنها در جناح عربستان نیست
کــه رویــاروی آن قــرار دارد و همچنین مناســبات خوبی که با ایــران دارد و
هراســی مشــابه ولیعهد ســعودی از برتری ایران در منطقه ندارد ،تاکنون
تمایلی به عادیســازی روابط با اســرائیل نشان نداده است .همانطور که
عمــان دلیلی برای دســت زدن به چنین اقدامی نمیبینــد .همانطور که
اگر ترامپ با اســتفاده از تاکتیک ایرانهراســی ،عربســتان را به سمت خود
نمیکشــید ،عربســتانیها نیــز خود را نیازمنــد مدیریت بحرانــی که وجود
نــدارد ،نمیدیدند و وارد چنین معاملهای نمیشــدند .به جرأت میتوان
گفت ،کشورهای عربی که عادیسازی روابط را اسرائیل را امضا کردند ،اگر
از این هراس خارج شــوند ،ممکن اســت روند معکوسی را در پیش گرفته
و از راه رفته بازگردند.

