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 تحلیل مفسر اسرائیلی از تاثیر معامله قرن 
بر سیاست داخلی تل آویو
 محاکمه نتانیاهو 
به حاشیه می رود! 

یک مفسر سیاسی اســرائیلی با ادعای اینکه 
معامله قــرن چندین دهه بن بســت در رابطه با 
مساله اسرائیل - فلســطین را شکست، توضیح 
داد که چگونه طرح خاورمیانه آمریکا بر چشم انداز 
سیاسی اسرائیل تاثیر گذاشته و کامالً توجهات 
را از روی محاکمه بنیامین نتانیاهو برداشت. به 
گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، معامله قرن طرح 
به اصطالح صلحی که از مدت هــا پیش آمریکا 
وعده می داد و نهایتا ترامپ آن را ۲۸ ژانویه اعالم 
کرد، کشمکش سیاسی داخلی در اسرائیل میان 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 
و مخالفان اصلی او از ائتالف آبی سفید و اسرائیل 
بیت نو را تحت الشعاع قرار داده است. حزب آبی 
ســفید بنی گانتس و اســرائیل بیت نو آویگدور 
لیبرمن، پیشتاز تالش ها برای از بین بردن تالش 
نتانیاهو برای کسب مصونیت بوده اند که از او مقابل 
اتهامات فساد و نقض اعتماد محافظت می کند. 
با این حال، نتانیاهو کــه هرگونه اتهام را تکذیب 
کرده، از درخواست مصونیت خود عقب نشینی 
کرد و گفت وارد بازی کثیف دشمنانش در کنست 
نمی شود. دادگاه منطقه ای قدس رسما در تاریخ 
۲۸ ژانویه علیه نتانیاهو اعالم جرم کرد و این دقیقا 
همــان روزی بود که معاملــه خاورمیانه ترامپ 
اعالم شد. همانطور که روزنامه اورشلیم پست در 
گزارش سوم فوریه به آن اشاره کرد، از آن زمان به 
بعد، محاکمه نخست وزیر رژیم صهیونیستی دیگر 
در صدر اخبار قرار ندارد. نلی گوتینا، یک مفسر 
سیاسی و نویسنده اسرائیلی می گوید: زمانبندی 
اعالم معامله قرن در بحبوحه بحران های سیاسی 
اسرائیل و در آستانه سومین انتخابات زودهنگام 
که برای دوم مارس برنامه ریزی شده است، به طور 
گریزناپذیری این را عاملی در سیاســت داخلی 
اسرائیل می کند. این نویسنده اسرائیلی توجه را 
به این حقیقت جلب می کند که گانتس همچون 
نتانیاهو از این معامله حمایــت کرد. با این حال، 
رهبر حزب آبی سفید بابت اظهاراتش که گفته بود 
این توافق را تنها با توافق رهبران بین المللی اجرا 
می کند، مورد تمسخر نخست وزیر سرزمین های 

اشغالی قرار گرفت. 

در همین حال، نلی گوتینا می گوید که طرح 
ترامپ برای خاورمیانه می توانــد بیش از این بر 
چشم انداز سیاسی اسرائیل تاثیر بگذارد. او تاکید 
دارد، در حالی که نتانیاهــو و گانتس این طرح را 
تایید کردند، چپ رادیــکال و برخی از نیروهای 
راست افراطی با دیدگاه ترامپ مخالفت می کنند. 
این نویســنده اســرائیلی می گوید، به عناوین 
انتخاباتی، این ممکن است به ناپدید شدن ائتالف 
کارگر-مرتز به عنوان عامل مرتبط در سیاســت 
اسرائیل منجر شود. طرح ترامپ با تبدیل شدن 
به عامل مرکزی در این دستورکار، می تواند حزب 
لیبرمن را تضعیف کرده اما هم زمان موجب تقویت 
حزب عرب لیســت متحد عرب شود. این مفسر 
سیاسی و نویسنده اسرائیلی مدعی شد، گرچه 
اتحادیه عرب طرح ترامپ را رد کرد کسی نباید 
انتظار مخالفت اکتیو از جانب کشورهای عربی 
را داشته باشد چون مساله فلسطین برای مدت 
زمان طوالنی در کانون دســتور کار آن ها نبوده 
است. او گفت: کشورهای عربی هر کدام به دالیل 
خودشــان- با تهدیدهای خارجی و چالش های 
داخلی متعدد روبرو هستند، بنابراین بعید است 
که چندان به عرب های فلســطینی توجه کنند. 
بنابراین، آن ها از دور بعدی اعتراضات فلسطینی ها 
حمایت نمی کنند. در حالــی که نلی گوتینا باور 
ندارد که ایــن معامله در نهایت میان اســرائیل 
و تشــکیالت خودگردان فلســطین اجرا شود، 
می گوید معنای این طرح این اســت که پارادایم 
را تغییــر می دهد و اتفاق  نظرهــای بین المللی 
چندین دهه ای بر روی مساله اسرائیل - فلسطین 
را به چالش می کشد. او مدعی است: پارادوکس 
اینجاســت که این اجماع منجر به این بن بست 
شــده اســت و در این وضعیت طرح ترامپ این 
بن بست را می شکند و پوپایی جدید ارائه می کند. 
اما این در حالیست که کانال ۱۲ اسرائیل گزارش 
داد، بنی گانتــس، رهبر ائتالف آبی - ســفید از 
پرونده ای با شماره ۵۰۰۰ رونمایی خواهد کرد که 
بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی 

در آن دست دارد. 

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 چه خوشمان بیاید یا نه، به هر ترتیب 
رئیس  جمهــوری ایــاالت متحده از 
استیضاح پیروز بیرون آمد و بدون تردید 
همانگونــه کــه در گزارش های اخیر 
»توســعه ایرانی« پیش بینی شد، این 
موضوع تبعاتی را به همراه داشت. ظرف 
کمتر از یک هفته پرده اول این تبعات 
رونمایی شد که به هجمه ترامپ علیه 
دموکرات ها مربوط است. واقعیت این 
است که ترامپ و تیمش با برخورداری 
از پشتیبانی سناتورهای جمهوریخواه 
از همان روز اول می دانســتند که قرار 
نیست خطری جدی او را تهدید کند؛ 
تا جایی که حتی پس از ارجاع پرونده 
استیضاحش از سوی مجلس نمایندگان 
به سنای آمریکا، سناتور لیندسی گراهام 
که از نزدیکان ترامپ به حساب می آید 
عماًل به رسانه ها گفت که می خواهیم 
در کوتاهترین زمــان ممکن پرونده را 
ببندیم و نتیجه )برائت( را اعالم کنیم. 
این مدل از اظهارات به خوبی نشان داد 
که عماًل قرار نیست اتفاق شگرفی علیه 
ترامپ رخ دهد و همه باید منتظر تبرئة 

رئیس جمهوری باشــیم که با دو اتهاِم 
»سوء استفاده از قدرت و کارشکنی در 
تحقیقات کنگره« مواجه است. همین 
دو اتهام وجهه ترامپ را در ابتدا مخدوش 
کرد، اما موضوع آنجا جالب می شود که 
تمام سناتورهای جمهوریخواه با علم 
به اینکه هم حزبی شان مرتکب خطای 
فاحش سیاسی شده و قوانین را به نفع 
خود نقض کرده، باز هــم از او حمایت 
می کنند. ایــن روند به خوبی نشــان 
داد که آمریکایی هــا در کارِ حزبی به 
هیچکس و حتی منافع ایاالت متحده 
رحم نمی کنند و حزبشان را )برخالف 
کشورهای خاورمیانه و حتی ایران( به 

هیچ چیز نمی فروشند. 
عده ای معتقدند این اقدام به نوعی 
انســجام حزبی و جناحی را به تصویر 
می کشد و دسته ای دیگر این موضوع 
را یک شکست بزرگ برای دموکراسی 
آمریکایی می داننــد. رئیس جمهور 
بزرگترین اقتصاد و ارتش دنیا مرتکب 
جرایم دولتی و نقض های مکرر قوانین 
و دســتورالعمل های داخلــی ایاالت 
متحده و کاخ ســفید می شود و مرجع 
رسیدگی به آن )مجلس نمایندگان(، 
این موضوع را تایید می کند و شاهدان 
زیادی هم به وفــور در این رابطه وجود 

دارد، اما درنهایــت صف بندی حزب 
جمهوریخواهــان و قــرار گرفتن آنها 
در مقابل ترامپ بــه عنوان یک »دیوار 
دفاعی« باعث تبرئه وی می شود؛ این 
امر نشان می دهد که محافظه کاران به 
دنبال آن بودند تا از جایگاه پیش بینی 
شــده برای رئیس جمهــوری آمریکا 
در قانون اساســی به نفع خود استفاده 
کنند. در قانون اساسی ایاالت متحده 
سه مولفه مقدس است: رئیس جمهور، 
پرچم و سرود ملی. این سه مولفه دقیقاً 
در ُحکم یک مجوز نانوشــته برای به 
حاشیه بردن بسیاری از مسائل استفاده 
می شود اما واقعیت این است که همین 
اقدام ها بــه نوعی نشــان از دور زدن و 
سوءاستفاده ماهوی از قانون را دارد. به 
همین ترتیب است که باید بگوییم تبرئه 
ترامپ )باوجود مســتندات، شهود و 
داده های پنهان و آشکار( به نوعی تزلزل 
اخالقی و سیاسی در آمریکا را به نمایش 
گذاشت که ویترین و مبتکر آن را باید 
خوِد ترامپ دانســت. به همین دلیل 
اســت که می گوییم پرده اول اقدامات 
تند و زننده ترامــپ پس از تبرئه بحث 
حمله به دموکرات ها و نامزدهای این 
حزب برای انتخابات ریاست جمهوری 
۲۰۲۰ آمریکا بــوده؛ چراکه حزب، در 

مقابل حزب قرار گرفته و این به معنای 
جنگ تمام عیار سیاسی )حداقل تا روز 

انتخابات ۲۰۲۰( به حساب می آید.
پرده دوم: دومینوی اخراج

آنچه پــس از حمــالت توئیتری و 
لفظی به دموکرات ها در دستور ترامپ 
قرار گرفته است، اخراج نزدیکانش در 
کاخ سفید است که در گذشته و از سال 
۲۰۱6 تاکنون چندین بار اتفاق افتاده 
است. برای ترامپ مهم نیست که چه 
کسانی در کاخ سفید و حتی در کمپین 
انتخاباتی اش در سال ۲۰۱6 اسباب و 
وسایل پیروزی اش در انتخابات مقابل 
»هیالری کلینتون« را فراهم و یکی از 

مهره های پر قــدرت دموکرات ها را به 
خانه اش راهی کردند؛ به همین جهت 
از زمانی که او وارد کاخ ســفید شــده 
تاکنون، بیش از ۵۰ نفر که در مناصب 
و پســت های مختلف قرار داشتند را 
اخراج کرده و حتــی در برهه ای علیه 
آنها اتهام زنی کرده است. از اینرو پرده 
دوم اقدام هــای ترامپ پــس از تبرئه 
دقیقاً همین موضوع است اما جنس و 
دلیل آن با سایر اقداماتش کاماًل تفاوت 
دارد. در همین راســتا شبکه خبری 
سی. ان. ان به نقل از دو مقام مطلع روز 
گذشته )یکشنبه( گزارش داد ، مشاور 
امنیت ملی آمریکا احتماالً در روزهای 
آتی تعدادی از کارکنان شورای امنیت 
ملی را تعدیل می کند. در این گزارش 
آمده است که این انتظار می رفت رابرت 
اوبراین، )مشاور امنیت ملی آمریکا( بعد 
از پایان جلسه استیضاح دونالد ترامپ، 
رئیس جمهوری آمریــکا حدود ده ها 
تن از مقام ها را برکنــار کند و علت آن 
هموارسازی کار این شورا عنوان شده 
است که شــمار کارکنان آن در دولت 
باراک اوباما از ۱۰۰ به ۲۳6 نفر افزایش 
پیدا کرده بود. در این رابطه، کاخ سفید 
روز جمعه الکســاندر ویندمن، مشاور 
شــورای امنیت ملی آمریکا را اخراج 
کرد که به عنوان شــاهد در تحقیقات 
استیضاح ترامپ حضور داشت. ویندمن، 
عالیرتبه ترین کارشناس امور اوکراین 
در کمیته امنیت ملی کاخ سفید بود. 
اما این پایان تســویه حساب ترامپ با 
نزدیکانش نبود؛ بلکه  بعد از پایان یافتن 
روند اســتیضاح، گوردون ســاندلند، 
ســفیر آمریکا در اتحادیــه اروپا هم 
اعالم کرد که به واشــنگتن فراخوانده 
و از کار برکنار شده اســت. او باالترین 
مقام وزارت خارجه بــود که در جریان 
تحقیقات استیضاح دو بار به کنگره رفت 

و اظهارتش بسیار جنجالی شد. 
انقالب در کاخ سفید

پس از ایــن اتفاق ها، رســانه های 
آمریکایــی گزارش کرده انــد، دونالد 
ترامــپ پــس از تبرئه از اســتیضاح 
قصد دارد تغییرات عمــده ای در کادر 
کارمندان کاخ  ســفید صــورت دهد. 
آنها همچنین از برکناری قریب الوقوع 
میک مولوینی، رئیــس دفتر ترامپ 
خبر داده اند. این روند به خوبی نشــان 
می دهد که ترامپ همچنان پارانویای 

خیانتش را ترک نکرده است و به همین 
دلیل حــذف نزدیکانش کــه به آنها 
مشکوک است را در دستور کار خود قرار 
داده است. در این میان باید شاهد بود 
که عمده افرادی که در فهرست اخراج 
ترامپ قرار دارند کســانی هستند که 
عموماً در جایگاه ها و پست های امنیتی 
مشغول به کار هستند و ترامپ به دلیل 
اینکه همین طیف ماجــرای اوکراین 
گیت را فاش کرده اند، به شدت از آنها 
بیزار است و همین افراد را تهدید جدی 
برای خود قلمداد می کند. بحث اصلی 
این اســت که جامعه اطالعاتی ایاالت 
متحده فارغ از تمــام جناح بندی های 
حزبی و سیاسی موجود به کار خود ادامه 
داده است و به صورت کلی منافع ملی را 
دنبال می کند که این موضوع در تمام 
ادوار به چشــم خورده است. به همین 
دلیل این رفتار آنها با سناریوی ترامپ 
و مدِل نگاه او به سیاست، امنیت و حتی 
اقتصاد در تضاد است و او را وادار می کند 
که اگر می خواهد تــا انتخابات ۲۰۲۰ 
آرامش داشته باشد، باید تمام مهره ها 
را به نفع خود و بر اســاس ســناریوی 
مدنظرش چینش کند. شــکی وجود 
ندارد که تسویه حساب ترامپ با جامعه 
اطالعاتی ایاالت متحــده که عمق و 
وسعت آن بســیار باال اســت، برای او 
دردسرساز خواهد شــد. تا جایی که 
احتماالً جامعه اطالعاتی آمریکا اسنادی 
را فاش و ترامپ را در پرونده های مالیاتی 
و سایر مســائل با چالش های اساسی 
روبرو کننــد و در این بین دموکرات ها 
)خصوصاً نانسی پلوسی( بیکار نخواهند 

نشست. 

نگاهی به فاز جدید تحرکات ترامپ پس از تبرئه شدن از استیضاح 

تسویه حساب با جامعه اطالعاتی! 
عمده افرادی که در فهرست 

اخراج ترامپ قرار دارند 
کسانی هستند که در 
جایگاه ها و پست های 
امنیتی مشغول به کار 

هستند و ترامپ به دلیل 
اینکه همین طیف ماجرای 

اوکراین گیت را فاش 
کرده اند، به شدت از آنها 
بیزار است و همین افراد 

را تهدید جدی برای خود 
قلمداد می کنند

تبرئه ترامپ )باوجود 
مستندات، شهود و 

داده های پنهان و آشکار( 
به نوعی تزلزل اخالقی و 
سیاسی را در آمریکا به 

نمایش گذاشت که ویترین 
و مبتکر آن را باید خوِد 

ترامپ دانست که پرده اول 
آن تخریب و حمالت مکرر 

به دموکرات هاست

یک نماینده عراقی اعالم کرد، نخست وزیر مکلف این کشور قصد دارد دولتی بدور از هرگونه سهمیه بندی حزبی تشکیل دهد. 
حسین عرب، نماینده پارلمان عراق به روزنامه الصباح چاپ این کشور گفت: محمد توفیق عالوی، نخست وزیر مکلف عراق با تمام 
فراکسیون های سیاسی درباره ممانعت از سهمیه بندی حزبی در کابینه مذاکره کرده و فراکسیون ها با این مساله موافقت کرده اند. 
احتماال کابینه طی ۱۰ تا ۱۵ روز تشکیل شود. وی افزود: کابینه آتی متشکل از ۲۳ وزیر است 
و این وزرا همان وزرای دولت مستعفی هستند. پارلمان در قبول یا مخالفت با هر وزیری که 
مسئولیت پذیر نباشد آزاد است. عالوی بخش زیادی از کابینه را انتخاب کرده و تنها مسائل 
ساده ای باقی مانده اند اما تا زمانی که ترکیب کابینه خود را به پارلمان ارائه نکرده نام وزرا را 
اعالم نخواهد کرد. این در حالی است که استان های عراق شاهد اعتراضات گسترده علیه 

وضعیت اقتصادی و فساد و تعلل در تشکیل دولت هستند.

طبق آخرین گزارش ها، تاکنون ۸۱۳ نفر بر اثر ابتال به نوع جدید کروناویروس در جهان، جان خود را از دســت داده و 
بیش از ۳۷ هزار و ۵۰۰ نفر دیگر به این ویروس آلوده شده اند که در این میان ۳۷ نفر را شهروندان اروپایی شامل می شود. به 
گزارش دوییچه وله، مقام های بهداشتی چین اعالم کردند، با جان باختن ۱۱۱ نفر دیگر از افراد مبتال به کرونا در سراسر این 
کشور در ۲۴ ساعت گذشته، شمار جان باختگان ناشی از این بیماری در سراسر چین 
به ۸۱۱ نفر رسیده است؛ با احتساب یک نفر در فیلیپین و یک نفر دیگر در هنگ کنگ 
که جان خود را در اثر ابتال به این ویروس از دست داده اند، شمار جان باختگان به ۸۱۳ 
نفر رسیده است. از مجموع ۳۷ نفری که در اروپا به ویروس کرونا مبتال شده اند، ۱۴ 
نفر به آلمان اختصاص دارد که بیشترین تعداد محسوب می شود و فرانسه با ۱۱ نفر 

در جایگاه بعدی قرار دارد. 

آلمان در صدر مبتالیان کرونا در اروپاکابینه عراق تا 15 روز دیگر با 23 وزیر تشکیل می شود 

دبیرکل سازمان ملل از به حاشــیه رانده شدن آفریقا در 
کنفرانس برلین حول محور لیبی انتقاد کرده و خواســتار 
تجدیدنظر در اینباره شــد. به گزارش خبرگزاری آناتولی، 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل ضمن ابراز ناراحتی از 
این حقیقت که مشارکت آفریقا در کنفرانس برلین حول محور 
لیبی بسیار محدود بوده، گفت: ما می خواهیم نماینده آفریقا 
در تمامی این نشست ها شرکت کند. این اظهارات گوترش 
یک روز پیش از آغاز رســمی سی و ســومین مجمع سران 
کشورها و دولت های آفریقایی اتحادیه آفریقا مطرح شد. وی 
گفت: تعدادی عامل اصلی، تجهیزات نظامی و ارتش در لیبی 
وجود دارد که تحقق صلــح در بین مردم لیبی را غیرممکن 
می سازد. این مســاله قابل قبول نیست و نقض تحریم های 
تسلیحاتی سازمان ملل محسوب می شود. گوترش افزود: 
نقدی که می توان به راه حل بحران لیبی داشت این است که 
همکاری های بین المللی با کشورهای آفریقایی باید افزایش 

یابد. ما نیازمند همکاری بین المللی با شورای امنیت سازمان 
ملل هستیم. وی تصریح کرد: من همچنان از تصمیم اتحادیه 
آفریقا برای برگزاری نشست آشتی و مصالحه میان احزاب 
درگیر در لیبی پس از نشست برازاویل، پایتخت جمهوری 
کنگو حمایت می کنم. گوترش همچنین ارتش تحت حمایت 
سازمان ملل برای مبارزه با تروریسم را به عنوان حافظ صلح 

توصیف کرد. 

طالبــان آمادگی خــود را برای ورود بــه مذاکرات 
مستقیم با کابل تنها پس از امضای توافق صلح با آمریکا 
اعالم کرده اســت. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، 
ضمیر کابلوف، فرســتاده ریاســت جمهوری روسیه 
در افغانســتان در رئیس دپارتمان دوم آسیا در وزارت 
خارجه روســیه گفت:  همانطور که نمایندگان طالبان 
اعالم کردند، هر زمــان که این توافق امضا شــود، آنها 
آماده مذاکره مســتقیم با دولت کابل هستند. به گفته 
این دیپلمات روس، احتمال ارائه یک آتش بس موقت 
بین طالبان و دولت افغانستان برای یک دوره مذاکرات 
در حال بحث است. اما هنوز مشخص نیست که آیا فرمت 
توافق مرتبط ارائه میشود یا خیر. این مقام وزارت خارجه 
روسیه همچنین گفت:  این مســاله مشخص است که 
یک آتش بس دائم یا موقت یا کاهش خشونت موضوع 
گفتگوها بین افغان هاســت که از گفتگو با آمریکا جدا 

است. وی همچنین به این مســاله هم اشاره کرد که به 
نظر نمی رســد آمریکا و طالبان برنامه هایی برای ایجاد 
یک مکانیسم ویژه برای نظارت بر تعهدشان از توافق آتی 
صلح داشته باشند. روسیه هنوز برای مراسم امضای این 
توافق دعوت نامه رسمی دریافت نکرده است. کابلوف 
گفت، مسکو دستکم باید به متن قراداد در راستای اقدام 

برای شاهد امضا آشنا باشد.

انتقاد گوترش از به حاشیه رانده شدن آفریقا در مذاکرات لیبیشرط طالبان برای مذاکرات مستقیم با دولت وحدت ملی افغانستان

خبرخبر


