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ایهود باراک ارائه کرد
اطالعاتی جدید درباره 
مذاکرات کمپ دیوید

نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی در 
گفت وگو با معاریو اطالعــات جدیدی درباره 
مذاکرات کمــپ دیوید ارائه کــرد. به گزارش 
ســایت العربی الجدید، ایهود بــاراک، در این 
مصاحبه گفت: بعد از مشــخص شدن کلیات 
پیشــنهادی در دولت رژیم صهیونیســتی که 
مبتنی بر عدم عقب نشــینی تا مرزهای چهارم 
ژوئــن و عدم عقب نشــینی از بخش شــرقی 
قدس ســال ۱۹۶۷ بود، هیئت اســرائیلی به 
مذاکرات رفت؛ مذاکراتی که البته به شکســت 
انجامید. بــا اینکه باراک همواره مدعی شــده 
که به فلســطینی ها چیزی را پیشنهاد داده که 
هیچ نخست وزیری پیشــنهاد نداده اما اذعان 
کرد کــه نهایت چیزی که می توانســت در آن 
زمان پیشــنهاد دهد عقب نشینی از ۹۰ درصد 
اراضی فلســطینی ۱۹۶۷ و از ۲۸ روســتای 
فلســطینی در اطراف قدس بود که اشغالگران 
آن را به منطقه نفوذ شــهرداری قدس ملحق 
کرده بودند بدون اینکه فلســطین حاکمیتی 
بر قدس داشته باشــد. باراک در این مصاحبه 
گفت: قبل از اینکه هیئت اســرائیلی به کمپ 
دیوید برود دولت نشســتی را برگزار و مسائل 
اصلی را که قرار بود در این نشست بررسی شود، 
ذکر کرد: امنیت، مرزها، آوارگان، قدس، پایان 
نزاع و پایان خواســته های متقابل. وی افزود: 
در سایه نبود هیچ گونه ضمانتی درباره تحقق 
دستاوردها مشخص شــد که موضع اسرائیل 
بر حفظ مســائل امنیت و منافع قومی حیاتی 
متمرکز خواهد بود نه عقب نشینی از مرزهای 
۶۷ و قدس تحت سیطره اسرائیل باقی خواهد 
ماند و شــهرک های کرانه باختــری در داخل 
مرزهای اسرائیل ادغام خواهند شد. هیچ گونه 
ارتش خارجی در غــرب رود اردن نخواهد بود 
و اگر به توافقی رســیدیم آن را به همه پرســی 
خواهیم گذاشت. باراک تأکید کرد: هیچ کسی 
درباره توافق نهایی صحبت نکــرد بلکه توافق 
کلی مثل توافق ســال ۱۹۷۸ کمپ دیوید بین 
مناخیم بیگن، نخست وزیر وقت اسرائیل و انور 
سادات، رئیس جمهوری فقید مصر بود. بعد از 
چند روز مذاکره به نتیجه ای که ما و آمریکایی ها 

پیش بینی می کردیم نرسیدیم.

به گفته باراک، چهار روز اول مذاکرات هیچ 
نتیجه ای حاصل نشد و با یادداشتی که ارائه شد 
مخالفت شد. دنیس روس، دیپلمات آمریکایی 
این یادداشت را تهیه کرده بود. باراک گفت که 
بیل کلینتون روز ششم مذاکرات با خشم بر سر 
احمد قریع، نماینده فلسطین فریاد زد: اسرائیل 
آماده است ۸۵ درصد اراضی را بدهد درحالی که 
ابوعالء حتی با مذاکره در این باره مخالف است. 
باراک گفت: به دنبال این تحول، کادر پنج گانه 
مذاکرات لغو شد و هر طرف کادری متشکل از 
دو فرد داشت. شــلومو بن عامی و گلعاد شیر از 
سوی طرف اسرائیلی و صائب عریقات و محمد 
دحالن از سوی فلســطین. اما هیچ پیشرفتی 
حاصل نشــد. باراک گفت: عریقات تقســیم 
حاکمیت بر قدس را پیشنهاد داد به این صورت 
که محله های یهودی نشــین تحت حاکمیت 
اسرائیل و محله های عرب نشین تحت حاکمیت 
فلسطین باشــد. به رغم موافقت عامی و شیر 
اجازه این مساله داده نشــد. باراک اذعان کرد 
که کلینتون از طریق یک پیام شــدیداللحن بر 
یاسر عرفات، رئیس فقید تشکیالت خودگردان 
فلسطین برای امتیازدهی و موافقتش با شروط 
اسرائیل فشار آورد. با این ادعا که آنچه اسرائیل 
به دست آورده با تالش، جنگ و خون به دست 
آمده اســت. وی گفت که بــه کلینتون اطالع 
داده بود، در صورتی کــه درگیری های نظامی 
با فلسطینی ها رخ بدهد مردم خواهند دانست 
که ما چقدر آماده ممانعت از درگیری بودیم. ما 
متحد و قوی هستیم و پیروز خواهیم شد. باراک 
گفت: کلینتون روز ششم مذاکرات اعالم کرد 
اگر عرفات کوتاه نیاید از مذاکرات عقب نشینی 
می کند. این یعنی ما وارد درگیری شده و در این 
صورت حاکمیت و شهرک هایمان را گسترش 
داده و یــک کمربنــد امنیتی در امتــداد رود 
اردن و غور اردن ایجاد کرده و نیروهای نظامی 
می توانند در هــر مکانی بــرای مقابله با خطر 

امنیتی فعالیت کنند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 یکــی از رویدادهای بســیار مهم 
جهان که ســال ها بعــد در مورد آن 
صحبت خواهد شــد و به مدلی برای 
تحلیل و تفســیرهای سیاســی در 
باب روابط آمریکا و عربســتان تبدیل 
می شود، سفر دونالد ترامپ به سرزمیِن 
خاندان سعود است. این سفر شاید از 
حیث شکلی اهمیت چندانی نداشته 
باشد اما از منظر ماهوی )به خصوص 
در علم روابط بین الملل( بســیار مهم 
و شاید مبدأ تاریخی به حساب بیاید. 
توجه داشته باشید که عربستان، مقصد 
اولین سفر خارجی ترامپ بود و همین 
موضوع باعث می شود این سفر نسبت 
با سایر مســافرت های وی از اهمیت 
بیشتری برخوردار شود. اما باید کمی 
به عقــب و زمانی کــه ترامپ مهیای 
انتخابات ریاســت جمهوری ۲۰۱۶ 
می شــد بازگردیــم. او در آن هنگام 
برای اینکه بتواند پایــگاه رای خود را 
مستحکم کند نیاز به آن داشت که از 
وقایع مختلفی که حس ناسیونالیستی 
آمریکایی ها را تحریک می کند، به نفع 
خود اســتفاده کند. به عنوان مثال در 
مورد عربستان بارها شاهد بودیم که 
ترامپ در کمپین های انتخاباتی اش 

اعالم کــرد که مقامات ســعودی در 
واقعه ۱۱ سپتامبر دست داشته اند و 
در جایی دیگر صریحــا اعالم کرد که 
ریاض مبالغ مورد توافــق با آمریکا را 
که طی قراردادهای مشخص منعقد 
شده را پرداخت نکرده است. این مدل 
از هجوم و حملة ترامپ به سعودی ها 

تنها با یک دلیل انجام شد: پول!
ترامــپ یــک رئیس جمهــور 
چارچوب گرا یا آکادمیک مانند باراک 
اوباما و حتی بیل کلینتون نیســت. او 
حتی جورج بوش هم نیســت و عماًل 
مدِل خــودش را دارد. ترامپ در وهله 
اول یک تاجر، برج ساز یا بهتر بگویم، 
یک سرمایه داِر محافظه کار است که 
برای برقراری ارتبــاط با او فقط باید با 
یک کیف پر از پــول به دفترش بروید 
و آنوقت است که با شما وارد مناسبات 
می شود. البته این روند مربوط به زمانی 
بود که او هنــوز رئیس جمهور ایاالت 
متحده نشــده بود، اما توجه داشــته 
باشــید که او هنوز هم این خط مشی 
را دنبــال می کند ولــی در قالب های 
دیگــر. ترامپ عماًل کاخ  ســفید را به 
دفتر اقتصادی ایاالت متحده تبدیل 
کرده است؛ به گونه ای که او هر تلفنی 
را که وصل یا قطع می کند یا هر نامه، 
دســتورالعمل یا فرمانی را که به امضا 
می رساند فقط به عواید مالی و تجاری 
آن فکر می کنــد. او به هیــچ وجه به 

این فکر نمی کند که اگر دســتورش 
منجر به قتل عام میلیون ها نفر شــود 
چه تبعاتی برای ایــاالت متحده دارد 
و در عــوض، به این فکــر می کند که 
نتیجه اقتصــادی و خروجی مالی آن 
چه سودی برای وی دارد. در مقابل او، 
پوتین هم تاحدودی از همین مشــی 
اســتفاده می کند اما مــدِل او کاماًل 
متفاوت بــا ترامپ اســت. به همین 
جهت ما در کاخ سفید با یک تاجر و در 
کرملین با یک افســر اطالعاتی روبرو 
هستیم که بعداً به عنوان رئیس جمهور 

به شمار می آیند! 
ریاض باید پاسخگو باشد؟! 

با ایــن پیش فــرض بــه خوبی 
می فهمیم که چرا ترامپ پس از سفر 
به عربستان قرارداد فروش تسلیحات 
به مبلغ 4۸۰ میلیــارد دالر را به امضا 
رســاند که البته بزرگتریــن قرارداد 
تسلیحاتی در تاریخ ایاالت متحده به 
حساب می آید. او برای تحکیم روابط 
با ســعودی ها به ریــاض نرفت بلکه 
به ریاض رفت تا با عقــد قراردادهای 
کالن و جمع کردن هدایای چند صد 
میلیارد دالری به عربســتان بهماند 
که اگر می خواهد زیــر چتر حمایتی 
آمریکا قرار بگیرد بایــد هزینه اش را 
بدهد. قبــل از آنهم ایــاالت متحده 
صریحا اعــالم کرده بود کــه اعراب 
برای آنکه بتوانند از نظامیان و ارتش 

آمریکا برای حیات خــود بهره ببرند 
باید هزینه اش را پرداخت کنند! نکته 
اینجاســت که ترامپ و تیــم او علناً 
از نقطه ضعف های ســعودی به نفع 
جیب خود بهره می برنــد. به عنوان 
مثال، لیز دوســت )خبرنگار ارشــد 
بی.بی.ســی( زمانی که گزارشــی از 
ســفر ســه روزه ترامپ به عربستان 
را می نوشــت به این نکته اشاره کرد 
که شاهزادگان ســعودی در محافل 
خصوصی خود با جرد کوشنر )داماِد 
و مشــاور ترامپ( اعالم کرده اند »ما 
می خواهیم ابرقدرت شویم«! همین 
عبارت کوتاه به خوبی به ما می فهماند 
که ترامپ بدون هیچ دشواری و مانعی 

می تواند جیب ســعودی ها را حتی 
بدون دلیل موجــه خالی کند. این در 
حالیســت که ترامپ و بــه طور کلی 
ایاالت متحده طــی حداقل یک دهه 
اخیر به دنبال آن بوده انــد تا از تضاد 
میان عربســتان و ایران به نفع خود 
استفاده کنند. یکی از این راهبردهای 
واشنگتن »برجسته سازِی مصنوعِی« 
خطر ایران برای عربســتان، امارات و 
سایر کشــورهای عربی است. آمریکا 
با استفاده از پروژه ایران هراسی سعی 
کرده تا تهران را از یک تهدید بالقوه به 
تهدید بالفعل تبدیل کند و از همین 
راه عالوه بر همراه کردن اعراِب خلیج 
فارس با خود علیه ایــران، میلیاردها 
دالر تسلیحات به آنها فروخته است. 
در این رابطه روز گذشته شاهد بودیم 
که مایک پمپئو، وزیر خارجه ایاالت 
متحده در ارتباط با خروج سامانه های 
پدافنــدی پاتریوت از عربســتان به 
خبرنگار اعالم می کند که این اقدام به 
معنای کاهش تهدیدهای ایران نیست 
که ای کاش چنین می بود؛ ای کاش 
جمهوری اســالمی ایران مسیر خود 
را تغییر داده بود اما تهدید همچنان 
باقی اســت! اظهارات پمپئو به خوبی 
تایید کننده تئوری است که چند خط 
باالتر به آن اشاره کردم. پمپئو در جای 
دیگر می گوید این اقــدام به معنای 
کاهش حمایت از پادشاهی سعودی 
نیســت و هر کاری که بتوانیم برای 
فراهم کردن امنیت و سیســتم های 
دفاع هوایی آنها تا ایران نتواند آنان را 
تهدید کند، انجام می دهیم. ساعاتی 
بعــد خبرگزاری ها از تمــاس تلفنی 
ترامپ با پادشاه عربستان خبر دادند. 
در این رابطه جود دیر، سخنگوی کاخ 
سفید اعالم کرد که دو رهبر بر اهمیت 
ثبات در بازارهای جهانی انرژی )نفت( 
توافق و بار دیگر بر قدرت مشــارکت 
دفاعی آمریــکا و عربســتان تاکید 

کردند. 
این اظهــارات و رایزنی ها نشــان 
می دهــد که خــروج ســامانه های 
پدافندی پاترویــوت علیرغم اظهار 
مقامات آمریکا، به مساله فروش نفت 
ربط دارد؛ چراکه سعودی ها در جدال 
با روسیه، بازار را غرق نفت کردند و به 
نوعی منافع ایاالت متحده را نشــانه 
رفتند و حاال واشــنگتن کــه درگیر 
پیامدهــای اقتصادی کرونا اســت، 

اعمال فشار بر عربستان را در دستور 
کار گذاشته تا بتواند ریاض را مجدداً 
وارد ریل موردنظر خود کند. از سوی 
دیگر توجه داشــته باشــید که طی 
روزهای اخیر مقامات اسرائیل بیش 
از حد در مورد الحــاق کرانه باختری، 
مرزهای ۱۹۶۷ و به طور کلی مسائل 
مربوط به معامله قرن فعال شده اند و 
در این میان نیازمند همسان ســازی 
اعراب با خود هســتند. در این میان 
ایاالت متحده قصد دارد با اعمال فشار 
بر عربستان، مجدداً ریاض و به دنبال 
آن امارات متحده عربــی و بحرین را 
به ســمت اســرائیل هدایت کند. از 
ســوی دیگر گفته می شود که انتشار 
خبر خروج سامانه  پدافندی پاتریوت 
از عربستان دروغ اســت و تیم ترامپ 
برای اغنای روانِی شــهروندانش این 
خبر را مهندسی کرده تا بتواند حجم 
بــاالی انتقادهای داخلــی را کاهش 
دهد. دلیل دیگر این اســت که اساساً 
سامانه  پدافندی پاتریوت در عربستان 
به عنــوان حلقه محافظــت از خارِج 
نزدیِک اسرائیل به حساب می آید. گواه 
این موضوع را می توان در حمله سال 
گذشته انصاراهلل به عربستان دانست 
که این ســامانه ها هیچ عکس العملی 
از خود نشــان ندادند و باعــث انتقاد 
ریاض از واشنگتن شد. بنابراین آنچه 
در وضعیت فعلی اتفاق می افتد بیش 
از هر چیز یک بازِی سیاسی در بستر 
اقتصادی اســت و ترامپ قصد دارد با 
فاکتورنویســی های جدیــد، مجدداً 
ســعودی ها را مجبور بــه پرداخت 

هزینه های هنگفت مالی کند.

واکاوی ابعاد خروج سامانه های پاتریوت  آمریکا از عربستان   

فاکتورنویسی به سبک ترامپ! 
یکی از راهبردهای 

واشنگتن »برجسته سازِی 
مصنوعِی« خطر ایران برای 

عربستان، امارات و سایر 
کشورهای عربی است، 

چراکه آمریکا با استفاده از 
پروژه ایران هراسی سعی 

کرده تا تهران را از یک 
تهدید بالقوه به تهدید 
بالفعل تبدیل کند و از 

همین راه میلیاردها دالر 
تسلیحات به آنها فروخته 

است 

سامانه  پدافندی پاتریوت 
در عربستان به عنوان حلقه 

محافظت از خارِج نزدیِک 
اسرائیل به حساب می آید؛ 
گواه این موضوع را می توان 

در حمله سال گذشته 
انصاراهلل به عربستان 

دانست که این سامانه ها 
هیچ عکس العملی از خود 
نشان ندادند و همین امر 

موجب انتقاد ریاض از 
واشنگتن شد 

کمیسیون کیفیت مراقبت انگلیس گزارش هایی را دریافت کرده که بر اساس آنها بیمارستان ها در موارد متعدد بیماران 
کرونایی سالخورده را بدون آن که خودشان از بیماری مطلع باشند، به خانه سالمندان بازگردانده اند. روزنامه انگلیسی دیلی 
میل چاپ لندن گزارش داد بیمارستانهای این کشور با بازگرداندن بیمارانی که مبتال به کووید-۱۹ بودند به خانه سالمندان، 
بدون آن که به مدیران این مراکز بگویند این افراد بیمار هســتند، احتماال قانون شــکنی کرده اند. به کمیسیون کیفیت 
مراقبت )سی کیوسی( گفته شده چند بیمارستان مراجعان خود را با وجود این که شــک داشتند و یا حتی می دانستند 
بیمار هستند، برگردانده اند و متاسفانه این اقدام باعث شده در خانه های سالمندان این 
بیماری شیوع بیشتری پیدا کند و جان ساکنان آسیب پذیر را بگیرد. کارکنان این مراکز 
هم که از بیمار بودن افراد اطالع نداشتند، از تجهیزات حفاظت شخصی کافی استفاده 

نمی کردند یا تدابیر الزم برای کنترل بیماری اتخاذ نمی شد.

رســانه های محلی ونزوئال گزارش کرده اند که نیروهای روســیه در حال انجام عملیات پهپادی در ونزوئال در راستای 
عملیات تجسس برای یافتن نیروهای شبه نظامی  هســتند که قصد کودتا در این کشور را داشته اند. روزنامه ونزوئالیی ال 
ناسیونال با انتشار عکسی از توییت فرماندهی ارتش این کشور در شهر الگوایرا که بعدا حذف شد، گزارش کرد، دست کم 
هشت عضو نیروهای ویژه روسیه در نزدیکی شهر الگوایرا به کمک پهپاد، عملیات تجسس و گشت زنی صورت خواهند داد. 
به گزارش خبرگزاری رویترز، این فرماندهی در توییت دیگری که آن هم به گفته روزنامه ال ناسیونال پس از انتشار حذف 
شده، اظهار کرده، یک هواپیما روز پنجشــنبه وارد فرودگاه بین المللی کشور شد که 
به این ماموریت تجسس خواهد پیوست. این توییت به همراه عکسی از یک هلیکوپتر 
منتشر شده بود. این فرماندهی نظامی موسوم به زودی الگوایرا در توییتی اظهار کرد 

که اساسا مداخله ارتش روسیه در این ماموریت را تکذیب می کند. 

حضور نیروهای روس در عملیات ضدکودتا در ونزوئالبازگرداندن بی سروصدای مبتالیان کرونا به خانه های سالمندان انگلیس 

وزیر امور خارجه قطر در ســخنانی گفت که وضعیت 
منطقه به دلیل تنش ها و پیامدهای شیوع کرونا در آستانه 
انفجار قرار دارد. بــه گزارش العربــی الجدید، محمدبن 
عبدالرحمن آل ثانی، وزیر امور خارجه قطر در یک سمینار 
آنالین با دانشگاه جان هاپکینز آمریکا اظهار کرد: محاصره 
قطر، تنش میان ایران و عربستان، تنش میان ایران و آمریکا، 
اوضاع عراق، یمن و دیگر کشورها در کنار نبود اصالحات 
داخلی، منطقه را در آستانه انفجار قرار می دهد. وی خواستار 
همکاری میان کشورهای منطقه برای عبور از این چالش ها 
شــد و گفت که تمامی این تنش ها نگران کننده هستند 
و عالوه بر آن، برخی کشــورها قدرت مدیریت حکومت و 
اجرای اصالحات داخلی را ندارند تا از طریق آن بتوانند با 
بحران های آتی تعامل کنند. وزیر خارجه قطر تصریح کرد: 
شیوع کرونا نیز مصداق این مثل است که گل بود به سبزه 

نیز آراسته شــد. من معتقدم که اگر به اصالح و همکاری 
میان کشــورهای منطقه روی نیاوریم، نســخه و لیست 
کاملی از انفجار در منطقه را خواهیم داشت. وی خاطرنشان 
کرد: خاورمیانه به شدت نیازمند یک توافقنامه امنیتی - 
منطقه ای است که با برقراری ثبات در منطقه شرایط مقابله 

با بحران های مختلف ازجمله کرونا را فراهم کند.

رئیس جمهور آمریکا گفت، ویــروس کرونا نیز مانند 
هر چیز دیگری می میرد و بدون دستیابی به واکسن پس 
از مدتی خودبه خود ناپدید خواهد شد.  به نوشته روزنامه 
واشــنگتن پســت ترامپ در جلســه ای با قانون گذاران 
جمهوری خواه گفت: نسبت به واکسن همان حسی را دارم 
که نسبت به گرفتن تست دارم، این ویروس خودش بدون 
واکسن از بین می رود. ترامپ با اشاره به  اینکه ممکن است 
شــیوع ویروس کرونا در پاییز دوباره شدت بگیرد؛ گفت: 
ویروس ها یا آنفلوانزاهایی هســتند کــه می آیند و آن ها 
)دانشمندان( سراغ ساخت واکسن می روند ولی هیچ وقت 
نمی توانند آن را بسازند و این ویروس ها خودشان ناپدید 
می شوند و دیگر پیدایشان نمی شود. آن ها هم مثل هر چیز 
دیگری می میرند. وی افزود: می گویند این ویروس خواهد 
رفت، به این معنا نیست که امسال این اتفاق می افتد، به این 

معنا نیست که این پاییز یا پاییز بعدی می رود، اما در نهایت 
از بین می رود. سوال این است که آیا به واکسن نیاز داریم؟ از 
یک نظر ممکن است خود به  خود از بین برود اما اگر واکسن 
آن را داشته باشیم مفید خواهد بود. به گفته فائوچی تا زمانی 
که واکسنی موثر و مطمئن برای این بیماری یافت نشود 

زندگی بشر به حالت عادی بازنمی گردد.

ترامپ: 

کرونا بدون ساخت واکسن ناپدید خواهد شد!  
وزیر خارجه قطر: 

منطقه در آستانه انفجار است

خبرخبر


