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پس از ماه ها انتظــار باالخره روز 
گذشته شاهد آن بودیم که نفتالی بنت، 
نخســت وزیر فعلی اسرائیل به عنوان 
اولین رئیس دولت ائتالفی وارد خاک 
امارات شد. این سفر بدان جهت اهمیت 
دارد که او از حیــث تاریخی به عنوان 
اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
وارد امارات شد و از ســویی به خوبی 
نشــان داد که اماراتی هــا تاحدودی 
می دانســتند بنیامین نتانیاهو دیگر 
قرار نیست در تل آویو زمام قدرت را به 
دست داشته باشد. واقعیت این است که 
در زمان نخست وزیری نتانیاهو او بارها 
و بارها اعالم کرد که قرار است به امارات 
سفر کند، ولی چندی بعد یکباره خبر 
از لغو این سفرها رســید. بسیاری از 
تحلیلگران و کسانی که در تیم نتانیاهو 
حضور داشتند، اعالم می کردند که این 
سفرها به دلیل مشغله فکری و کاری 
وی به تعویق افتاده انــد؛ اما اینگونه 
نبود. اماراتی ها و به خصوص دستگاه 
دیپلماسی ابوظبی به این جمع بندی 

رسیده بودند که نتانیاهو قرار نیست در 
انتخابات بعدی اسرائیل رای بیاورد و از 
سوی دیگر تحلیل آنها هم نشان می داد 
که دونالد ترامپ قرار نیست مجدداً به 
عنوان رئیس جمهوری ایاالت متحده 
برگزیده شــود. این تحلیل ها به نظر 
می آید که نتیجه فعالیت سخت کوشانه 
البی امارات در کاخ ســفید و کنگره 
آمریکا بود و به هر ترتیب این تحلیل ها 
درست از آب درآمد. بر همین اساس 
اماراتی ها می دانســتند که نتانیاهو 
برای پیروزی در انتخابات اسرائیل نیاز 
به یک مانور تبلیغاتی و سیاسی دارد 
که آن هم ســفر به امارات است، اما به 
هر ترتیب ابوظبی نگذاشت این سفر 
انجام شــود و حاال قرعه به نام نفتالی 
بنت 50 ســاله افتاده است. بر اساس 
اعالم دفتر نخســت وزیری اسرائیل، 
بنت عصر یکشنبه تل آویو را به مقصد 
ابوظبی ترک کرد و پس از ورود به این 
شهر، عبداهلل بن زاید آل نهیان، وزیر 
خارجه امارات از وی اســتقبال کرد. 
روزنامه هاآرتــص در این رابطه اعالم 
کرد که این سفر از ابتدای انعقاد توافق 
عادی سازی میان دو طرف، باالترین 
سطح از سفرها و مالقات ها را به نمایش 

می گذارد. سفر نفتالی بنت در حالی به 
امارات انجام می شود که یائیر الپید، 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی ژوئن 
گذشته برای افتتاح سفارت این رژیم 
به ابوظبی ســفر کرد که ســفر الپید 
هم نخستین سفر رســمی یک وزیر 
خارجه رژیم صهیونیستی به امارات 
به شــمار می رفت. نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی در بدو ورود به امارات در 
مصاحبه با خبرگزاری رسمی امارات 
)وام( اعالم کرد کــه »توافق نامه های 
ابراهیم )توافق  عادی ســازی روابط 
میان اســرائیل و برخی کشــورهای 
عربی( ساختار جدیدی را برای روابط 
دیپلماتیک، اقتصادی و فرهنگی در 
منطقه ایجاد کرد. روابط میان امارات 
و اســرائیل در تمام زمینه ها تقویت 
شده است و من بســیار از این مسئله 
خرسند هستم.« این اظهارات دقیقاً 
یکشنبه شب از سوی بنت مطرح شد، 
اما اصل داستان ظهر دیروز )دوشنبه( 

رقم خورد. 
 تاکید بر روابط اقتصادی 

و چند پرونده دیگر
بر اساس اعالم دفتر ولیعهد امارات، 
ظهر روز گذشته )دوشنبه( محمد بن 

زاید با نفتالی بنت دیــدار کرد و این 
اولین مواجهه رودررو میان دو طرف به 
حساب می آید. بر اساس اعالم معاریو، 
ولیعهد ابوظبی و نخســت وزیر رژیم 
صهیونیســتی در جریان این دیدار 
همکاری دوجانبه و فرصت های رشد و 
توسعه در زمینه های مختلف از جمله 
در زمینه سرمایه گذاری، اقتصادی، 
تجاری و رشــد و توســعه ای را مورد 
بررسی قرار دادند. نفتالی بنت و محمد 

بن زاید آل نهیان همچنین درخصوص 
بخش های حیاتی که از اهتمام ویژه 
دو طرف برخوردار اســت به ویژه در 
زمینه های کشاورزی، امنیت غذایی، 
انرژی هــای تجدیدپذیر، تکنولوژی 
پیشرفته و بهداشت به بحث و تبادل 
نظر پرداختند که خواســته های آنها 
را درخصوص همکاری گسترده تر در 
چارچوب »توافق ابراهیم« که بین دو 
طرف در ســال گذشته میالدی امضا 
شــد، محقق می کند. نکته مهم این 
اســت که ولیعهد ابوظبی در جریان 
این دیدار تاکید کرد که رویکرد دولت 
امارات در روابط خارجی خود از زمان 
تاسیســش بر اصول ثابتی همچون 
احترام متقابل، همکاری و ایجاد ارزش 
همزیســتی و صلح متمرکز بوده که 
بهترین راه برای تحقق خواسته های 
مردم اســت. این اظهــارات ولیعهد 
امارات در حالی بیان می شــود که به 
نظر می رســد اماراتی ها »سیاســت 
درهای باز« را در دستور کار خود قرار 
داده اند. دلیل اینکه در این نوشتار به 
این موضوع اشاره می شود این است 
که طــی هفته های اخیــر تحرکات 
زیادی از ســوی مقامــات امارات در 
منطقه انجام شــده اســت. در اولین 
اقدام وزیر خارجه این کشــور پس از 
10 سال به سوریه رفت و با بشار اسد 
دیدار کرد. پس از آن طحنون بن زائد، 
مشاور امنیت ملی امارات به تهران آمد 
و با علی شمخانی، دبیر شورای عالی 
امنیت ملی و ســید ابراهیم رئیسی، 
رئیس جمهور ایران دیدار کرد. چندی 
بعد هم محمد بن زاید شخصاً به همراه 
یک تیم اقتصادی به آنکارا رفت و رجب 
طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه 
از وی استقبال کرد که در نهایت منجر 
به سرمایه گذاری خارجی اماراتی ها 
در ترکیه شــد. عده ای معتقدند که 
این اقدام اماراتی هــا به نوعی مخابره 
یک پیام صلح به منطقه بوده و برخی 
دیگر هم اعتقاد دارند که این اقدام ها 
برای آرام سازی جو کشورهای مذکور 
صورت گرفته تا در زمان سفر نفتالی 
بنت به ابوظبــی اعتراضات چندانی 
رخ ندهد. اما به هر ترتیب در این میان 
فلســطینی ها و گروه های مقاومت 
به این ســفر واکنش نشــان دادند. 

جنبش جهاد اســالمی فلسطین در 
واکنش به ســفر نخســت  وزیر رژیم 
صهیونیستی به امارات متحده عربی 
طی بیانیه ای اعالم کرد که عادی سازی 
روابط با دشمن صهیونیستی خیانت 
به فلسطین اســت. این جریان اعالم 
کرد که اســتقبال از بنت، به معنای 
تقویت امنیت ایــن رژیم جنایتکار و 
تالش برای مشــروعیت بخشیدن به 
موجودیت نامشروع آن است. نکته ای 
که در این میان بایــد مورد توجه قرار 
بگیرد این است که از سوی دیگر این 
سفر برای بنت نوعی مانور قدرت هم 
به حساب می آید. واقعیت انکارناپذیر 
این اســت که دولــت ائتالفی الپید 
– بنت در ســرزمین های اشغالی به 
نوعی گسســتگی خاصی را در درون 
خود دارد و حتی بســیاری از رقبای 
آنها و به خصــوص نتانیاهو که حاال 
رهبری حزب لیکــود را به عهده دارد 
بارها اعالم کرده انــد که هر اقدامی را 
برای فروپاشــی این دولت در دستور 
کار قرار خواهند داد. بر این اســاس 
سفر بنت به امارات را باید نوعی مانور 
قدرت در کشــوری دانست که تمام 
دنیا آن را قطب اقتصــادی و جزیره 
ثبات می دانند. به همین دلیل آنچه 
در ســفر بنت بیش از هر چیز دیگر به 
چشم می خورد، مســائل اقتصادی و 
تبادالت تجاری است تا مسائل امنیتی 
و سیاسی که البته رایزنی در مورد این 
دو محور هم در پشت صحنه انجام شده 
است و اخبار آن آرام آرام طی روزهای 

آینده علنی می شود. 

اولین نخست وزیر در تاریخ رژیم صهیونیستی وارد امارات شد؛ 

مانور قدرت در جزیره ثبات
عده ای معتقدند که 

سفرهای اخیر اماراتی ها 
به کشورهای منطقه به 

نوعی مخابره یک پیام صلح 
بوده و برخی دیگر اعتقاد 
دارند که این سفرها برای 
آرام سازی جو کشورهای 
منطقه صورت گرفته تا در 

زمان سفر نفتالی بنت به 
ابوظبی اعتراضات چندانی 

رخ ندهد

دولت ائتالفی الپید – بنت 
در سرزمین های اشغالی 

به نوعی گسستگی خاصی 
را در درون خود دارد و 

حتی بسیاری از رقبای آنها 
بارها اعالم کرده اند که هر 
اقدامی را برای فروپاشی 
این دولت در دستور کار 
قرار خواهند داد و به این 

ترتیب، نخست وزیر با این 
سفر به دنبال مانور قدرت به 

نفع خود است

پاریس و یک منبع وزارت دفاع یونان اعالم کردند آتن قرارداد خرید سه ناوچه از فرانسه را محترم می شمارد و این 
در حالی است که پیشنهاد اخیر آمریکا خطر لغو این قرارداد را درپی داشت.به گزارش نشریه دیفنس پست، وزارت 
نیروهای مسلح فرانسه تاکید کرد: از آنجا که ما با یونان در حال مذاکره بوده ایم، پیشنهاد آمریکایی ها دیگر روی میز 
نیســت. ما این قرارداد را با یونانی ها امضا کردیم.یک منبع وزارت دفاع یونان نیز 
اعالم کرد که این توافق در حال انجام و رو به پیشرفت است.در این میان، فرانسه 
یادآور شد که این بار برخالف توافق زیردریایی استرالیا، واشنگتن به پاریس از قبل 
در مورد پیشنهادش هشدار داده است.وزارت نیروهای مسلح فرانسه اعالم کرد: 
آمریکایی ها به طور مکتوب تاکید کردند که به عنوان بخشی از مناسبات حسنه، 

پس از مشکل ایجاد شده در مورد پیمان آکوس ما به شما هشدار می دهیم.

وزارت دفاع تایوان در گزارشی مدعی شده، چین در صورت حمله به این جزیره با دشواری های متعددی مواجه 
خواهد شد. به نوشته خبرگزاری رویترز که به نسخه ای از این گزارش دست یافته است، وزارت دفاع تایوان معتقد است 
که حمله تمام عیار چین که شامل پیاده کردن نیرو و تصرف بنادر و فرودگاه های این جزیره باشد، کار بسیار دشواری 
خواهد بود. در این گزارش که به قانون گذاران تایوانی ارائه شده آمده است، در حال 
حاضر ظرفیت نقل وانتقال چین محدود بوده و قــادر نخواهد بود تمام نیروهای 
خود را یک باره به خاک تایوان برساند و مجبور خواهد بود از کشتی های ترابری 
استفاده کند که نیاز به پهلو گرفتن در بندر دارند و هواپیماهای ترابری چینی نیز 
برای فرود، به فرودگاه نیاز دارند. این گزارش در ادامه مدعی شده است: با این حال، 
ارتش ملی قویاً از بنادر و فرودگاه ها دفاع خواهد کرد و مانع از پیشروی می شوند.

اعالمآمادگیتایوانبرایمقابلهباحملهچینفرانسهباوجودمانعتراشیآمریکابهیونانناوچهمیفروشد

دادگاه فدرال عراق صدور حکم در خصوص شکایات 
مربوط به  نتایج انتخابات پارلمانی اخیر را که قرار بود، 
دیروز اعالم کند، به تاخیر انداخت. به نوشــته پایگاه 
خبری العهد، دادگاه فدرال عراق، صدور حکم در این 
خصوص را به ۲۲ دســامبر جاری موکول کرد. پیشتر، 
این دادگاه، پــس از دریافت شــکایات، مدارک و ادله 
ائتالف الفتح در خصوص تقلب و دســتکاری در نتایج 
انتخابات اخیر، اعالم کرده بود که حکم نهایی خود را 
در این خصوص، 1۳ دسامبر صادر خواهد کرد اما پس 
از آن که ائتالف الوطنیه به ریاست »ایاد عالوی« طی 
بیانیه ای اعالم کرد که این ائتالف »چهارده کارشکنی 
فنی و اداری در جریان انتخابات گذشــته را به همراه 
تخلفاتی قانونی و حقوقی که کمیســاریای انتخابات 
مرتکب آن شده، به دادگاه فدرال گزارش کرده است«؛ 
اخباری در خصوص به تاخیر افتادن صدور حکم نهایی 

این دادگاه اعالم شــد. ائتالف الوطنیه خواستار ابطال 
کامل روند انتخاباتی مطابق با مواد قانون اساسی عراق 
و احکام فقهی و حقوقی این کشــور شد و عنوان کرد: 
آنچه مبنای باطلی داشته باشد، باطل است. پیش از آن 
ائتالف الفتح به ریاست هادی العامری با ارائه مدارک و 
مستندات خود اعالم کرده بود که مدارک موجود برای 

اعالم ابطال این انتخابات کافی است. 

منابع سودانی از نگرانی نخست وزیر این کشور نسبت 
به مخالفت ها با او و پیشنهاد وی برای تدوین پیش نویس 
یک توافق جدید میان نظامیان و غیرنظامیان ســودان 
خبر دادند. به گزارش العربی الجدید، منابع ســودانی 
اعالم کردند که عبد اهلل حمدوک، نخست وزیر این کشور 
به شدت نگران موضع ائتالف گروه های آزادی و تغییر 
اســت که توافق او با نظامیــان را رد می کند و به همین 
دلیل به همراه افراد دیگر پیشــنهاد تهیه یک منشور 
سیاسی جدید را داده است. طبق گفته این منابع؛ این 
منشور به نظامیان و احزاب سیاســی از جمله ائتالف 
گروه های آزادی و تغییر برای امضا ارائه می شود و برخی 
خواسته های آنها را برآورده می کند. این منابع همچنین 
گزارش دادند که مهم ترین بند منشــور پیشــنهادی 
حمدوک؛ تشکیل مجدد شــورای حاکمیتی سودان و 
تحویل ریاست این شورا به غیرنظامیان در اواسط سال 

آتی میالدی است. از سوی دیگر، همچنین قرار است که 
دولت سودان و گروه های مسلح امضا کننده توافقنامه 
صلح نشســتی را در خارطوم برگزار کننــد. طبق این 
گزارش؛ این نشســت با هدف بازنگری در روند اجرای 
بندهای توافق صلح و بررسی مشکالت و موانع در مسیر 
اجرای آن برگزار می شود. پیشتر پنج گروه مسلح اصلی 

سودان توافق صلح با دولت امضا کردند.
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خبرخبر

فرشاد گلزاری

بایدن:
هفتهای۳۰۰میلیوندالر
خرجافغانستانمیشد!

رئیس جمهوری 
آمریکا بــا طرح این 
ادعا که از همان ابتدا 
با جنگ افغانستان 
مخالف بوده،  گفت: 
هیچکس نیامد به 
من راهی برای اینکه 

چطور بدون آسیب دیدن هیچ فردی از افغانستان 
خارج شویم، نشان دهد. جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا در مصاحبه ای با ریتا بریور، خبرنگار شبکه 
سی.بی.اس نیوز به سراغ مساله جنگ افغانستان 
رفته و ادعا کرد که از همان ابتدا با جنگ افغانستان 
مخالف بوده و از مسئولیتش در قبال خروج فاجعه 
بار آمریکا از افغانســتان شــانه خالی کرد. بایدن 
اظهار کــرد:  در ارتباط با افغانســتان من از همان 
ابتدا با جنگ در افغانســتان مخالف بودم. ما برای 
مدت ۲0 ســال هفته ای ۳00 میلیون دالر هزینه 
در افغانستان صرف کردیم. به گزارش فاکس نیوز، 
جو بایــدن  در این مصاحبه بــا رد انتقادها از نحوه 
مدیریت دولتش در قبال اجرای برنامه خروج آمریکا 
از افغانستان اظهار کرد: همه بر میگردند می گویند، 
شما می توانستید بدون اینکه کسی آسیب ببیند 
از افغانستان خارج شوید. اما هیچکس نیامد به من 
راهی برای این که این خروج بدون آسیب وارد شدن 
به فردی اجرا شود نشان دهد. بایدن در سال ۲01۹ 
هم اظهارات مشــابهی را در یک مصاحبه با گروه 
رســانه ای Hampshire's Seacoast  مطرح 
ساخته و گفته بود: من همان طور که بارها مشخص 
شده، کسی هســتم که عقیده داشتم ما نباید وارد 
افغانستان شویم. با این حال بایدن در زمان حمله 
آمریکا به افغانستان در حالی که در مجلس سنای 
کشورش سناتور بود، مخالفتی با این حمله نکرد. 
همچنین بایدن پیشتر چند بار روی مخالفتش با 
برنامه افزایش نیرو که از ســوی دولت باراک اوباما 
رئیس جمهوری اســبق آمریکا در افغانستان در 
سال ۲00۹ مطرح شد مانور داده است؛ دولتی که 
بایدن در آن معاون رئیــس جمهور بود. با این حال 
آن مخالفت به این معنی نیست که بایدن از همان 
ابتدا مخالف جنگ افغانســتان  بوده است. بایدن 
همچنین در انتقاداتی که از مدیریت دولتش بر نحوه 
خروج از افغانستان مطرح شده تحریف وارد کرد. 
منتقدان این رئیس جمهور آمریکا از او نه به خاطر 
کوتاهی در اجرای این برنامــه بدون صدمه دیدن 
فردی بلکه به خاطر زیر پا گذاشتن قولش مبنی بر 
اینکه آمریکایی ها را در افغانستان جا نگذارد و موارد 
دیگر، انتقاد می کنند. ژنرال ویلیام جری بویکین، از 
مقام های دفاعی دوره جورج بوش در مصاحبه ای با 
فاکس نیوز گفت: »آنچه واقعاً دردسرساز و تقریباً 
ترسناک است دانستن این است که ما فرماندهی 
داریم که ضرورت بازگرداندن آمریکایی ها را به خانه 
نمی بیند. این یک رفتار دیرینه است، نه فقط در مورد 

ارتش، بلکه برای آمریکا.«
    

رایزنیبروکسلبالندن
وواشنگتندربارهتحریمروسیه

به گفته دیپلمات ارشد اتحادیه اروپا، این نهاد در 
کنار آمریکا و انگلیس بر سر اعمال دور جدیدی از 
تحریم های اقتصادی علیه روسیه رایزنی دارد، اما 
دیروز )دوشنبه( قرار نیســت در این مورد تصمیم 
گیری شود. به گزارش رویترز، اتحادیه اروپا و آمریکا 
در ژوئیه ۲01۴ دست به اعمال تحریم های اقتصادی 
علیه روسیه زدند و بخش های انرژی، بانکی و نظامی 
این کشور را هدف گرفتند و هم اکنون نیز تحریمهای 
بیشتری را علیه مسکو در صورت تالش روسیه برای 
حمله به اوکراین در پی گــردآوری نیرو هایش در 
پشت مرزهای این کشور، در دست بررسی دارند. 
جوزپ بورل، مسوول سیاست خارجی اتحادیه اروپا 
در گفتگو با خبرنگاران هنگام ورود به نشست وزرای 
خارجه اعضای اتحادیه اروپا در بروکسل گفت: ما در 
حالت بازدارندگی هستیم. او خاطر نشان کرد: در هر 
صورت، ما سیگنال روشنی ارسال خواهیم کرد مبنی 
بر اینکه هرگونه تجاوز به اوکراین هزینه باالیی برای 
روسیه خواهد داشت. ما همراه با آمریکا و انگلیس در 
حال بررسی هستیم که ببینیم چه تحریمهایی، در 
چه زمانی و به چه صورت در هماهنگی با یکدیگر 
قابل اعمال هستند. رهبران کشور های غربی نگران 
حمله احتمالی روســیه به اوکراین و تبعات منفی 

پس از آن هستند.

جهاننما


