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دونالــد ترامــپ حتــی اگــر شکســت
مقابــل جو بایــدن را بپذیــرد ،دوماه
فرصت دارد تا کاخ سفید را به لحاظ
سیاســی منفجر کند و آثار مخربی از
خود بــه جا بگــذارد کــه بازگرداندن
آنها به روال سابقاش آسان نباشد؛
یکی از آنها تداوم اخراجها در گوشه
و کنار امریکا است.

ســال  2020را بایــد ســال زنــان
جمهوریخــواه نامیــد ،زیــرا برخــاف
آنچــه که همــواره گفته میشــود ،حزب
جمهوریخــواه حــزب مــردان ســفید
پوســت اســت ،امســال این زنان ســفید
پوست جمهوریخواه بودند که توانستند
کرســیهای زیــادی را در مجلــس
نمایندگان امریکا کسب کنند.

بدتریــن ســناریو کرونــا پیــش روی
امریــکا اســت .پزشــکان میگویند،
همزمــان بــا آغــاز زمســتان ،مــوج
جدیــدی ازکوویــد  19در راه اســت
کــه میتوانــد سراســر امریــکا را فرا
بگیــرد .این در حالی اســت که عید
شکرگزاری هم نزدیک است و دید
و بازدیدها آغاز میشود.

پراجکت سیندیکیت در چند تحلیل بررسی کرد

پایان رنجهای فلسطین کی میرسد

گروهجهان/یکی از مهمترین مسائلی که همزمان با تغییر رئیس
جمهوری در امریکا مورد توجه مردم خاورمیانه است ،این است
که آیا حل و فصل دائمی فلســطین و اســرائیل میتواند در دوره
بایدن رقم بخورد یا نه .پراجکت ســیندیکیت به این بهانه سراغ
 4دیپلمات و تحلیلگر سرشناس در حوزه خاورمیانه رفته است و
از آنها جویای مشکالت کنونی خاورمیانه و راهحل آن شده است.
خالصهای از این دیدگاهها را میخوانید:
ëëخطقرمزهاییبرایصلح
اســرائیل تحــت حمایــت دونالــد
ترامــپ بــه جــای آنکــه تالشهای
بینالمللــی بــرای همــوار کــردن
راهحــل موســوم بــه «دو دولــت» را
دنبال کند و به خواستههای جهانی
مجدی خالدی
مشاور ارشد ریاست توجــه کند ،بــا ارائه طــرح الحاق ،نه
تشکیالت خودگردان تنها به مصادره اراضی فلسطینیان
ادامــه داد کــه در جهــت منزوی کردن قدس شــرقی و تکه تکه
کــردن کرانه باختری و محاصره غزه گام برداشــت بدون اینکه
نگران عواقب خاصی باشــد .پس باید این واقعیت را پذیرفت
که اسرائیل هرگز به اشــغال غیرقانونی خود پایان نمیدهد .و
به عمد بهطور سیستماتیک ،در حال نقض توافقنامه همکاری
بــا اتحادیه اروپاســت .بنابرایــن اکنون بیش از هــر چیز نیازمند
اقدامات عملی در برابر اســرائیل هستیم .این به آن معناست
کــه میتــوان با تحریم محصــوالت اســرائیلی به مقابلــه با آن
رفت .در عین حال به رســمیت شناخته شدن دولت فلسطین
و مرزهــای  1967بیش از هر زمانی ضروری اســت .نمونههایی
که قبل از این در جهان وجود داشته نیز نشان میدهد که چنین
راهکارهایی نتیجهبخش است.

ëëبایدنوفلسطین
بعــد از همــه ســختیهایی کــه
فلســطینیان در دوره ترامــپ ،بــه
دلیــل حمایتهای بیدریــغ وی از
نتانیاهــو کشــیدند ،اکنــون ،رهبــری
فلسطین منتظر گامهای جو بایدن
داوود کتاب
تحلیلگر فلسطینی در حل منازعات خاورمیانه اســت.
برخــاف تصــور عمومــی دربــاره
اینکــه حــل دائمی منازعــات بین اســرائیل و فلســطین امری
غیرممکــن اســت ،راهکارهــای زیــادی بــرای رســیدن بــه این
نقطــه وجــود دارد .امــا این امــر بــه اراده امریکا بســتگی دارد.
تعهد این کشــور به متوقف کردن شهرکسازیهای اسرائیلی
مهمتریــن گام بــرای شــروع خواهد بــود .بویژه که جــو بایدن
همان کسی است که سال  2014زمانی که معاون باراک اوباما
بود ،به نتانیاهو گفت :من با آنچه شما درباره شهرک سازیها
میگویید موافق نیســتم .از همینرو هماکنون محمود عباس
بســیار امیدوار اســت کــه روابط فلســطین بــا امریــکای بایدن
تقویــت شــود .البته نمیتوان انتظار داشــت ،بایدن در شــروع
کار دســتورات طوفانــی در قبــال اســرائیل صادر کنــد ،اما تنها
پیــروی از قطعنامه  2334و پایان دادن به شهرکســازیهای
غیــر قانونی میتواند شــروعی خوب برای چرخــش امریکا به
مسیری باشد که منافع فلسطینیها در آن لحاظ شده باشد.
ëëآیااتحادبیناعرابمردهاست؟
از لحــاظ تاریخی چندجانبهگرایی در خاورمیانه برعهده دو نهاد
این منطقه بود :اتحادیه عرب و شورای همکاری خلیج فارس .هر
دو نهاد برای دههها ،مسأله فلسطین را اصلیترین مسأله خود
و بــه عبارتــی جهان عرب معرفــی کرده بودنــد .اما خیزشهای
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بهگفته دبیرکل ناتو برخی اروپاییها از این بیم دارند که اگر نقض پیمان
را توســط روســیه بپذیرند ،ممکن اســت در نهایت مجبور شــوند استقرار
سالحهای هستهای را نیز در خاک خود بپذیرند .بهنظر من این استدالل
واقعــاً احمقانه اســت؛ متحدان ما در ناتو خــود را آماده کرده بودند که از
ترس مواجهه با واقعیت ،کالً آن را انکار کنند .آیا این کشــورها واقعاً باور
دارنــد که اگــر واقعیتی مثل نقض پیمان «آی آن اف» توســط روســیه را
نپذیرند ،این واقعیت دروغ خواهد شد .بسیاری از افراد فشار میآوردند
که خروج ما را از پیمان بیشتر به تأخیر بیندازند که بهنظرم این اقدامات
نامحســوس و غیرمســتقیم بــرای ایجــاد تأخیــر ،در واقــع تالشــی بــرای
خریــدن زمان بود تا در موقع مناســب کل فرآیند خــروج را به هم بزنند.
بههمیــن دلیل من از مانع تراشــیهای آشــکار متیس وزیــر دفاع نگران
بــودم .در حاشــیه مراســم ســالگرد پایان جنــگ جهانــی اول در پاریس،
بــا ســدویل ،اِتین و یان هکر بــه ترتیب همتایــان بریتانیایی ،فرانســوی و
آلمانــی خودم دیــدار و گفتوگو کردم .مشــاور امنیت ملــی صدراعظم
آلمان خواستار یک تأخیر دو ماهه در اعالم خروج از «آیاناف» شد که
مــن بــا توجه به تأکیدات ترامپ بر خروج هرچه ســریع تــر از این پیمان،
این درخواست را رد کردم و موضوع حل نشده باقی ماند.
در نیمــه ماه نوامبر به همراه مایک پنــس معاون رئیس جمهوری در
اجالس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا (آس ه آن) در سنگاپور
شرکت کردم .در جریان این اجالس ،بدون برنامهریزی قبلی در گوشهای
از ســالن اصلی بــا پوتین رئیــس جمهوری روســیه مذاکــرات دوجانبهای
را برگــزار کردیــم .دیــدار جالبــی بــود ،گوشــهای از ســالن اصلــی اجالس
توســط نیروهای امنیتی و افراد دیگر ُقرق شــده بود تا هیأتهای روســی و
امریکایــی با هم مذاکره کنند و رهبران و مقامات دیگر کشــورها که ســالن
را ترک میکردند ،توجهشــان جلب شــده بود و با تعجب به تجمع ایجاد
شــده در گوشه ســالن نگاه میکردند .پنس در این دیدار موضوع دخالت
توگوها
روســیه در انتخابــات امریــکا را مطرح کــرد ولی خیلی ســریع گف 
بــه موضوعــات دیگر تغییر جهــت داد .پوتین در مــورد آخرین وضعیت
اجالس قریب الوقوع ســران گروه  20در آرژانتین و دیداری که قرار اســت
در حاشــیه آن با ترامپ داشــته باشد ،ســؤال کرد .رئیس جمهوری روسیه
گفــت؛ در آن دیــدار که مطمئنــاً جالب خواهد بود دربــاره ثبات راهبردی
و پیمــان اســتارت جدیــد رایزنــی خواهیم کــرد .بهنظــر میرســید پوتین
توگو در مورد پیمان «آیاناف» نداشــت .او
دیگــر عالقه چندانی بــه گف 
کــه از طریــق مترجم صحبــت میکرد ،خطــاب به من گفت کــه منطق و
اســتداللهای ما را در مورد تصمیم به خروج از «آیاناف» درک میکند
که بهنظرم این حرف او به نوعی دیدگاههای مشــترک ما در مورد چین را
تأییــد میکــرد .من به پوتین گفتم که ما در موعــد مقرر برای برنامهریزی
در مورد اجالس سران گروه  20با مقامات روسیه تماس خواهیم گرفت.
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بهار عربی در سال  ،2011تهدیدهایی
کــه برخــی ســران عربــی مدعــی
هســتند از جانــب ایــران احســاس
میکنند ،گســترش تروریسم و ظهور
اســامگرایی وهابی و افراطی ،باعث
یاسمین الجمال
تحلیلگر اندیشکده شــده اســت اتحــادی کــه بین ســران
شورای آتالنتیک
عرب درباره فلسطین وجود داشت،
بــوژه دربــاره فلســطین از بیــن برود.
در این ســالها شــاهد بودیم که چگونه اتحادیــه عرب با هدایت
عربستان اقدام به اخراج سوریه از این اتحادیه کرد .اما اکنون بین
همان کشورها درباره بازگشــت سوریه به اتحادیه عرب اختالفی
عمیق وجود دارد .همانطور که در مورد ایران و داشتن روابط با آن
بین آنها اختالف نظر وجود دارد .مسأله دیگری که در این سالها
باعث اختالف بین سران عرب شده است ،اخوانالمسلمین بوده
است که عربستان با آن اختالف فکری بنیادی دارد اما قطر از آن
حمایت میکند .بنابراین مجموع این عوامل باعث شده است،
اتحادی که اعراب درباره فلسطین داشتند نیز از بین برود.
ëëتغییرالگویاستراتژیکدرخاورمیانه
عادیسازی روابط برخی کشورهای عربی با اسرائیل ،نشان میدهد

خاورمیانــه در حــال تغییــر الگــوی
استراتژیک همیشگی خود است .بیش
از  70ســال اســت نزاع بین فلســطین
و اســرائیل ادامــه دارد .یــک دهــه قبل
توافقــی بــه دســت آمــد دربــاره اینکه
مارک لئونارد
تحلیلگر اندیشکده کلید عادیســازی روابط با اسرائیل در
شورای روابط
تشــکیل دولــت فلســطینی اســت .اما
خارجی اروپا
عادیســازیهایی که در چند ماه اخیر
بین برخی کشورهای عربی و اسرائیل رقم خورد ،نشان میدهد که
درک نخبگان عرب از تهدید تغییر کرده اســت .در حالی که اعراب
در دهههای  1960و  1970اسرائیل را تهدید بزرگ خود میدانستند،
امروز آنها بدون دلیل واضحی این تهدید را ایران و ترکیه میدانند.
آنهــا تصور میکننــد اگر امریکا منطقــه را ترک کند ،منافــع آنها در
همکاری با اسرائیل نهفته است ،نه تقابل با آن .در چنین شرایطی
بــا توجه بــه ناکارآمــدی دولت فلســطین ،بعیــد به نظر میرســد،
فلســطینیان بتوانند ،بزودی به اتحادی بین فلســطینی دست پیدا
کنند .زیرا اگر فلســطین دارای رهبری قدرتمندی شــوند که برآمده
از همه احزاب و گروهها باشــد ،میتوانند ارتباط قویتری با جهان و
سازمانهای جهانی برقرار کرده و به حقوق خود دست یابند.

