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ترامپ، متکبرترین رئیس جمهور 
تاریخ آمریکا

تصاویر و ویدئوهای منتشــر شده از توافق 
اقتصادی صربستان و کوزوو که با میانجیگری 
ترامپ صورت گرفت و اعالم غافلگیرانه انتقال 
سفارت صربستان به قدس اشغالی در جریان 
این نشســت، به خوبی حکایت از تکبر رئیس 
جمهور آمریکا و نوع برخورد تحقیر آمیزش با 
رهبران کشورها در ازای وعده هایی به آنها دارد. 
اخیرا و پس از اعالم توافق کوزوو و صربستان 
برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی 
و انتقال سفارت صربســتان به قدس اشغالی 
از زبان دونالــد ترامپ، تصاویــر و ویدئوهای 
منتشر شده از این نشســت جنجال زیادی به 
پا کرد به ویژه که در ویدئوهای منتشــر شده 
از این نشست رئیس جمهور صربستان کامال 
تســلیم به نظر می رســد و حتی به گنجاندن 
بند انتقال ســفارت کشورش به قدس اشغالی 
که وی را شــوکه کرده هم اعتراضی نمیکند. 
در همین باره شــبکه المیادین در مطلبی در 
تحلیل رفتارهای هر یــک از حاضران در این 
نشست چنین نوشــت: فعاالن در شبکه های 
اجتماعی تصاویری را منتشر کردند که نشان 
می دهد، رئیس جمهور آمریکا الکساندر ووچیچ 
همتای صربستانی خود را مانند یک دانش آموز 
در مقابل میزش نشانده اســت. همچنین در 
این ویدئوها الکساندر ووجیچ، رئیس جمهور 
صربستان هنگام قرائت بیانیه ای توسط ترامپ 
درباره انتقال ســفارت این کشور از تل آویو به 
قدس اشــغالی، با شــنیدن این مطلب کامال 
غافلگیر شده و گویا که از گنجانده شدن این بند 
بی اطالع است و به همین دلیل به برگه های در 
دستش نگاه می کند تا از وجود چنین بندی در 
آن ها اطمینان حاصل کند. این تصویر جایگاه 
بارزی در کتاب روابط دیپلماتیک بین المللی 
آمریکا دارد نه به خاطــر اهمیت دیدار بلکه به 
خاطر احمقانه بــودن آن. نحوه چیدمان افراد 
حاضر در این نشست به نحوی است که شباهت 
زیادی به نشستن دانش آموز )ووچیچ( مقابل 
ناظر یا معلم )ترامپ( دارد درحالی که نه ترامپ 
اخالق یــک معلم را دارد و نــه ووچیچ تواضع 
دانش آموز را و بی تردید ووجیچ دنبال چیزهای 

دیگری است که ترامپ را راضی نگه دارد. 

در این نشست صربســتان و کوزوو توافق 
عادی ســازی اقتصادی بین دو کشور را امضا 
کرده اند درحالی که بندهای این توافق شامل 
جزئیــات مربوط بــه خاورمیانه و اســرائیل 
اســت همانطور که در ویدیوی منتشــر شده 
رئیس جمهور صربســتان حین اعالم انتقال 
سفارت این کشور به قدس غافلگیر شده است. 
این ویدئو نشانگر این است که ترامپ از مرحله 
نقض توافق ها به مرحله فریب و نیرنگ رسیده 

تا با هر ابزاری رضایت اسرائیل را جلب کند.
سوال این است که چرا ووچیچ این رفتار را 
قبول کرده است؟ کامال واضح است که وعده ها 
و ضمانت هایی از جانب آمریکا وجود دارد. در 
اینباره یک خبرنگار در کاخ ســفید فاش کرد 
که ترامپ وعده هایی درباره افزایش ســطح 
سرمایه گذاری در صربستان و سفرش به این 
کشــور در صورت انتخاب مجدد در انتخابات 
ریاست جمهوری داده است. اما چالش کنونی 
رئیس جمهــور صربســتان این اســت که او 
روابط ممتاز و تاریخی با روســیه و چین دارد 
و اکنون بعــد از آنچه در کاخ ســفید رخ داد 
چگونه می خواهد با این دو کشور روبرو شود؟ 
رئیس جمهور صربســتان در واقــع با این کار 
هدیه زیبایی به اسرائیل داد. در تصاویر منتشر 
شده رئیس جمهور صربستان خوشحال از این 
نشست بیرون می آید شاید دنبال دستاوردی 
برای حفظ آبــروی خــود و افزایش قدرتش 
است اما تردیدی نیســت ترامپی که یک روز 
از تهدید کردن مهاجران به انداختنشــان در 
دهان تمساح باکی نداشت هرگز از خوار کردن 
روسای جمهور کشــورها یکی پس از دیگری 
باکی ندارد. ترامپ نخست وزیر کوزوو را نیز به 
همین شکل برای صحبت با بنیامین نتانیاهو، 
نخست وزیر اسرائیل بر روی صندلی نشاند. در 
حقیقت سیاست آمریکا بر استکبار متکی است 
و تفاوت رئیس جمهور کنونی با روسای جمهور 
قبلی این است که ترامپ این تکبر و حماقت را 

در دولت و سیاست خود نشان می دهد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چندی پیش و دقیقــاً پس از آنکه 
عادی  ســازی روابط میان اســرائیل 
و امــارات متحده عربی علنی شــد؛ 
الــی کوهن، وزیــر اطالعــات رژیم 
صهیونیســتی اعالم کرد که توافق با 
امارات گام اول بود و در آینده نزدیک 
شاهد توافق های مشابه با کشورهای 
دیگر منطقه خواهیم بود. او در ادامه 
ســخنان خود صریحا گفــت که این 
توافق ها »صلح در برابر صلح« خواهد 
بود، نه صلح در برابر زمین که به دلیل 
منافع مشــترک و صرف نظر از مساله 

فلسطین خواهد بود! 
این اظهــارات درســت در زمانی 
منتشر شد که شیخ نشین های امارات 
متحده عربی به تمام دنیا و حتی افکار 
عمومی داخل کشورشان اعالم کرده 
بودند که یکی از اهداف عادی سازی 
روابطشان با امارات، حل و فصل مساله 
فلسطین و کم شدن تهدیدهای اراضی 
اشغالی است، اما سخنان الی کوهن و 
رفتار تل آویو به صراحت نشان داد که 
اظهارات اماراتی ها صرفاً یک خوراک 
روانی و رســانه ای بــرای آرام کردن 
مخالفان داخلی اســت. اساساً مساله 
فلســطین در برقــراری روابط میان 

اســرائیل و امارات، تنها یک جایگاه 
نمادین دارد و ابوظبی به فکر توسعه 
اقتصادی خود با دنیا از کانال اسرائیل 
است و در وهله دوم به دنبال آن است 
تا بتواند گوی سبقت را از سعودی ها 
برباید و خــود را محور اصلی تحوالت 
منطقه به جهان و همسایگانش معرفی 
کند. رقابت میان امارات و عربســتان 
مربوط به امروز و دیروز نیست و تنها 
به مســائل اقتصادی، داخلی و حتی 
پرونده های منطقه ای ختم نمی شود؛ 
بلکه ایــن رقابت ها به دلیــل آن در 
جریان است که دو طرف بتوانند خود 
را سکاِن هدایت سیاست خارجی در 
منطقه به دنیا معرفی کنند و از سوی 
دیگر با توجه به اوضاع و احوال داخلی 
و خطرهایی کــه از ناحیه ایران حس 
می کنند، حکومت خــود را با کارِت 
ایاالت متحده و اســرائیل تضمین و 

تثبیت کنند. 
در این میان به قدرت رسیدن بن 
ســلمان به عنوان ولیعهد سعودی و 
حذف مخالفانش توسط تیمی که برای 
خود تشکیل داده، یکی از موضوعاتی 
اســت که بدون تردیــد از همان روز 
اول موردنظر اســرائیل و به خصوص 
موساد بوده اســت؛ چراکه موساد به 
خوبی رفتاِر ولیعهد سعودی را تحلیل 
کرده و احتماالً به آمریکایی ها پیغام 
داده بود که حمایــت از ولیعهد را در 

دســتور کار قرار دهند تــا در نهایت 
بتواننــد از این حمایت هــا به عنوان 
»برگ آخر« اســتفاده کنند. نه تنها 
موســاد، بلکه سازمان ســیا و سایر 
سرویس های اطالعاتی مانند اف.اس.
بی روسیه و ام.آی6 بریتانیا به خوبی 
می دانستند که اگر محمدبن سلمان 
به ولیعهدی برگزیده شود، رقابتش با 
ولیعهد ابوظبی یعنی محمد بن زاید 
یکی از اهرم های فشــار بر ولیعهدی 
اســت که می خواهد یک شبه ره صد 
ساله را برود. به همین جهت رونمایی 
از طــرح 2030 و انجــام اصالحات 
در عربســتان، شــاه کلیدی بود که 
منافع اســرائیل و آمریــکا را تامین 
می کرد. بدون شک جایگاه بن سلمان 
و عطش وصف ناپذیر او برای رسیدن 
به پادشــاهی عربستان، نقطه ضعفی 
است که تل آویو و آمریکا یا به عبارتی 
دیگر نتانیاهو و ترامپ به خوبی بر آن 
واقف هستند و بر همین اساس در حال 
تحریک او با این موضوع هستند اما در 

این مسیر دو مانع جدی وجود دارد. 
مانع نخست، شخصیت بن سلمان 
و چهره او در جهــان و به خصوص در 
آمریکا اســت. ولیعهد سعودی بعد از 
ترور جمال خاشــقجی، روزنامه نگار 
منتقــد ســعودی در کنســولگری 
عربستان در اســتانبول به شخصیت 
نامطلوبــی در محافــل آمریکایی و 

کنگره تبدیل شد و طی این مدت به 
واشنگتن سفر نکرد و این در حالیست 
که تحقیقات علیه بن سلمان در پرونده 
خاشقجی هنوز به پایان نرسیده است. 
این موضــوع تا حدی بــرای ایاالت 
متحده هزینه داشــته کــه چند روز 
پیش جارد کوشنر، مشــاور و داماد 
دونالد ترامپ به عربســتان سفر کرد 
و بــا ولیعهد ســعودی صحبت هایی 
داشــت که محور اصلی این مالقات 
عادی ســازی روابــط عربســتان با 

اسرائیل بود. 
از منظــر طیــف گســترده ای از 
تحلیلگران غربی و حتی کارشناسان 
داخِل عربستان، ایاالت متحده قصد 
دارد به هر طریقی که شده تا انتخابات 
ریاســت جمهــوری 2020 آمریکا، 
اسرائیل و عربســتان را با هم آشتی 

دهد اما مانع دوم، می تواند این طرح 
را حداقل در نمــاِی آن )نه بطنش( با 

مشکل روبرو کند.
 ملک سلمان دنباله روی 
عبداهلل بن عبدالعزیز! 

مانــع دوم که بــه نظر از مســاله 
اول و حواشــی آن بســیار مهمتــر 
می آید، اظهارات پادشــاه عربستان 
در گفت وگوی تلفنــی اش با رئیس 
جمهوری آمریــکا اســت. او در این 
گفت وگو که یکشنبه شب انجام شد، 
اعالم کرد که عربســتان بر دستیابی 
به راهکاری برای حــل دائم و عادالنه 
مساله فلســطین و برقراری صلح که 
پایه اصلــی تالش هــای »ریاض« و 
طرح صلح عربی )تشــکیل کشــور 
مستقل فلسطینی در مرزهای ۱۹6۷ 
بــا پایتختی قدس شــرقی در مقابل 
عادی سازی روابط کشورهای عربی با 

اسرائیل( است، تاکید دارد. 
ایــن موضــع ملــک ســلمان 
واکنش های بســیار زیــادی درپی 
داشــت و حتی برخی ها معتقدند که 
او آب پاکــی را روی دســت ترامپ و 
نتانیاهو ریخته است، اما واقعیت این 
نیست. در ســال ۱۹۸2 »عبداهلل بن 
عبدالعزیز«، پادشاه پیشین عربستان 
ســعودی، طرحی را بــرای برقراری 
صلح بین اســرائیل و فلســطینی ها 
پیشــنهاد کرد که در اتحادیه عرب و 
سازمان همکاری به تصویب رسید و 
مورد استقبال کشورها و سازمان های  
بین المللــی  قرار گرفــت. مهم ترین  
بخش آن طرح این بود که در صورتی 
که اســرائیل به مرزهای سال ۱۹6۷ 
عقب نشینی  کند و کشــور مستقل 
فلسطینی را به پایتختی منطقه شرقی 
قدس به رسمیت بشناسد و آمریکا و 
سازمان ملل متحد نیز آن را بپذیرند، 
همه کشــورهای عربی، اسرائیل را به 
رسمیت خواهند شناخت. این طرح 
تاکنون مسکوت مانده و حاال به نظر 
می رسد که ملک ســلمان با اشاره به 
همان طرح نمی تواند عادی سازی با 
اسرائیل را قبول کند. به همین دلیل 
اکنون عربستان نمی تواند به سادگی 
از این طرح صلح عدول کند و خود را 
ناقض تصمیم و قطعنامه های  اتحادیه 

عرب و اجماع عربی نشان دهد. 
بنابرایــن،  در  این باره ، اســرائیل 
باید امتیازهایی )هــر چند اندک( به 

فلسطینی ها بدهد تا ریاض توجیهی 
در  این خصوص ، داشته باشد. از سوی 
دیگر ملــک ســلمان در گفت وگو با 
ترامــپ از تالش های آمریــکا برای 
برقراری صلح تشــکر کرد! این تشکر 
در اصل تایید روابط اسرائیل و امارات 
متحده عربی اســت که به پادشــاه 
سعودی غیر مستقیم از آن خوشحال 
است. موضوع مهمتر این است که در 
داخل آمریکا هــر دو جناح مخالف و 
موافق با عادی ســازی روابط ریاض و 

تل آویو وجود دارد. 
برخــی از مقامات دولــت آمریکا 
معتقدند کــه بایــد از دوره تاریخی 
توافق اسرائیل و امارات برای پیشبرد 
رونــد توافق اســرائیل و عربســتان 
اســتفاده شــود.در مقابل مقامات 
دیگر دولت آمریــکا اعتقاد دارند که 
مردم عربستان آماده صلح با اسرائیل 
نیســتند؛ چراکه عربستان بر خالف 
امــارات همچنان روابط بســته ای با 
جهان دارد و همچنــان دیدگاه های 
محافظه کارانه در مخالفت با اسرائیل 
در آن حاکم است. بر این اساس موضع 
ملک ســلمان در مورد اســرائیل را 
می توان در نمای کلــی مانعی برای 
حیات پسرش یعنی محمد بن سلمان 
و به قدرت رســیدن او بر اساس طرح 
تیم ترامپ دانســت، اما واقعیت این 
است که باز شدن حریم هوایی ریاض 
برای اسرائیل یک ابهام جدی در مورد 
صداقت ملک سلمان به وجود آورده 
است. از سوی دیگر اسرائیل می گوید 
حل نزاع با فلســطین بایــد به پایان 
جنگ با جهان عــرب بینجامد وگرنه 
هیچ فایده ای نخواهد داشــت! سوال 
این است: آیا عربستان خارج از جهاِن 

عرب است؟!

پادشاه عربستان تشکیل کشور فلسطین را شرط عادی سازی روابط با اسرائیل اعالم کرد

بازگشت به 1982
موضع ملک سلمان در 

مورد اسرائیل و فلسطین 
را می توان در نمای کلی 

مانعی برای حیات سیاسی 
پسرش دانست؛ اما واقعیت 
این است که باز شدن حریم 
هوایی ریاض برای اسرائیل 

یک ابهام جدی در مورد 
صداقت ملک سلمان به 

وجود آورده است

برخی مقامات دولت فعلی 
آمریکا که مقابل طیف 

خواهان عادی سازی روابط 
ریاض و تل آویو قرار دارند، 

معتقدند که مردم عربستان 
آماده صلح با اسرائیل 

نیستند؛ چراکه عربستان 
برخالف امارات همچنان 

روابط بسته ای با جهان دارد

همزمان با حمله پلیس ضدشورش به معترضان حامی دموکراسی که مخالف به تعویق افتادن انتخابات محلی بودند، نزدیک 
به 300 تن توسط پلیس این دولت شهر بازداشت شدند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، قرار بود یکشبنه روز انتخابات برای پارلمان 
تقریبا منتخب هنگ کنگ باشد؛ یکی از معدود مواردی که مردم هنگ کنگ می توانند رای دهند. اما کری الم، رئیس اجرایی 
هنگ کنگ به خاطر پاندمی کرونا این رای گیری را برای یک سال به تعویق انداخت؛ اقدامی که 
باعث خشم و عصبانیت اپوزیسیون حامی دموکراسی هنگ کنگ شد که امیدوار بود بتواند از 
احساسات ضد دولتی سود ببرد. صدها پلیس ضد شورش به منظور سرکوب درخواست های 
آنالین برای برگزاری اعتراضات علیه به تعویق افتادن انتخابات، به منطقه کولون سرازیر و 
در آنجا مستقر شدند. همزمان با اینکه این افسران پلیس چندین ایست بازرسی قرار داده و 

از مردم می خواستند تا متفرق شوند، کل عصر یکشنبه این افسران با مردم درگیری بودند.

وزیر خارجه فرانسه تاکید کرد که باید میان بخش نظامی حزب اهلل و بخش سیاسی آن که منتخب لبنانی هاست، تمایز 
قائل شد. ژان ایو لودریان، وزیر خارجه فرانسه در مصاحبه با رادیوی فرانسوی رادیو اینتر اظهار کرد: در برخورد با این مساله، 
مسائل مختلف سیاســی، طائفه ای و تاریخی وجود دارد. وی ادامه داد: لبنانی ها پیشتر بر سیاست دورنگه داشتن خود از 
درگیری ها در منطقه تاکید کرده بودند، اگر این رویکرد ادامه نداشته باشد و اصالحات 
اجرایی نشود، این کشور در معرض خطر تبدیل شــدن به یک میدان درگیری های 
بین المللی اســت و نه ما و نه لبنانی ها آرزوی وقوع این امر را نداریم. لودریان عنوان 
داشت که تاکید بر ایســتادگی در کنار لبنان نتیجه روابط مستحکم میان دو کشور 
در تمامی سطوح فرهنگی، اجتماعی، فرانکوفونی، اقتصادی، امنیتی و همچنین در 

سطح روابط شخصی میان دو کشور است. 

لودریان: باید میان بخش های نظامی و سیاسی حزب اهلل تمایز قائل شدبازداشتی های اعتراضات هنگ کنگ ۳۰۰ تن شدند

در پی اعالم ورود اسرائیل به جزیره سقطری تحت 
حمایت امارات، گروه القاعده در شــبه جزیره عرب در 
بیانیه ای، اســرائیل و امارات را تهدید کــرد که اگر به 
جزیره سقطری یمن بیایند، این گروه اقدام به عملیات 
انتحاری می کند. به گزارش المیادین، گروه القاعده در 
شبه جزیره عرب بیانیه ای را در واکنش به گزارش های 
رسانه ای منتشــر کرد که حکایت از اقدامات حمایتی 
امارات از اسرائیل برای ساخت پایگاه ها و مراکز نظامی 
و اطالعاتی در جزیره سقطری یمن دارد. در این بیانیه، 
القاعده اســرائیل و امارات را به انجام حمالت انتحاری 
در صورت ورود به جزیره ســقطری یمن تهدید کرده 
است. در این بیانیه آمده اســت: به یهودیان و مزدوران 
اماراتی شان می گوییم اگر به سقطری بیایید هدف آتش 
ما خواهید بود و از عملیات انتحاری ما در امان نخواهید 
 siteintelgroup بود. در این بیانیه که توسط سایت

منتشــر شــده و بخش هایی از آن را، الیزابت کاندال، 
پژوهشگر و از اصحاب رســانه انگلیسی در توییتر خود 
منتشر کرده است، امارات و اسرئیل به دلیل تالششان 
جهت ایجاد پایگاه های نظامی و تاسیسات جاسوسی 
در جزیره سقطری تهدید شده اند. القاعده در این بیانیه 
شورای انتقالی را به همکاری به نفع امارات در سقطری 

متهم کرد.

نماینده عالی اتحادیه اروپا در روابط خارجی خواســتار 
گفت وگوی جامع میان دولت و معترضان حامی اپوزیسیون در 
بالروس شد، آن هم در شرایطی که موج جدیدی از اعتراضات 
در روز یکشنبه به بازداشت تعداد زیادی از معترضان انجامید. 
به گزارش اســپوتنیک، معترضان مخالف دولت الکساندر 
لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس یکشنبه به خیابان های 
مینسک و دیگر شهرهای این کشور آمدند. حضور پررنگ 
نیروهای امنیتی هم مشاهده شــد. به گفته وزارت کشور 
بالروس، اعتراضات بــدون مجوز به بازداشــت صدها تن 
در سراسر این کشور منجر شــد. انتظار می رود آمار دقیق 
بازداشتی ها روز گذشته )دوشنبه( اعالم شود. در همین حال 
جوزپ بورل، نماینده عالی اتحادیه اروپا در روابط خارجی در 
پیامی توییتری نوشت: بار دیگر، اعتراضات گسترده چشمگیر 
در مینسک و دیگر شهرها، عزم و اراده شهروندان بالروسی 
برای دســتیابی به آزادی، حقوق و دموکراسی خودشان را 

نشان داد. تمام این ها علی رغم بازداشت ها، رعب و وحشت 
و خشونت از سوی مقام های بالروسی است. گفت وگوی ملی 
جامع الزم اســت. به دنبال انتخابات ریاست جمهوری نهم 
اوت که به پیروزی لوکاشنکو و آغاز ششمین دور از رهبری او 
منجر شد، اعتراضات گسترده ای در سراسر بالروس به وقوع 
پیوست. گفته می شود بیش از 6۷00 تن در جریان فاز نخست 

اعتراضات بازداشت شدند.

القاعدة یمن، امارات و اسرائیل را تهدید کرد!اتحادیه اروپا خواستار گفت وگوی فراگیر در بالروس شد
خبرخبر


