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سیاسی

آمریکا

نگرش منفی کرملین به نشست دموکراسی در آمریکا

سخنگوی کاخ سفید با بیان اینکه نشست قریب
الوقوع دموکراسی در آمریکا با هدف ایجاد اختالف
در کشورهاست ،گفت :مسکو این نشست را منفی
میداند .به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری
اسپوتنیک ،دیمیتری پسکوف ،سخنگوی کرملین
به خبرنگاران گفت :ما البته نسبت به این رویداد
قریب الوقوع نگرش منفــی داریم .میدانید این
چیزی نیست جز نوعی تالش برای ترسیم خطوط
جداکننده جدید بین کشــورها .وی ادامه داد :ما

در اوایل دهه  ۱۹۹۰مبارزه کردیم تا این خطوط
تفرقه برانگیز را حذف کنیم اما اکنون متاسفانه
ایاالت متحده ترجیح میدهد خطوط جداکننده
جدیدی ایجاد کند و کشورها را به دو دسته خوب
و بد تقسیم کند .این نشست به صورت مجازی
نهم و دهم دســامبر ســال جاری میالدی و به
میزبانی جو بایدن ،رئیس جمهوری آمریکا برگزار
میشود .رهبران دولتها ،جوامع مدنی و بخش
خصوصی در این نشست حضور خواهند داشت.

ترکیه
اردوغان:

شهرکسازیها ،تخریبها و اخراجها در کرانه باختری متوقف شوند

رئیس جمهوری ترکیه از کشــورهای اســامی
خواســت با سیاســتهای اســرائیل در ساخت
شهرکها ،تخریب خانهها ،اخراج فلسطینیها و
مصادره داراییهای آنها در کرانه باختری مخالفت
کنند .به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی،
رجب طیب اردوغان ،رئیس جمهوری ترکیه در
ویدیویی ضبط شده خطاب به شرکتکنندگان
در سیوهفتمین نشســت وزارتی کمیته دائمی
همکاریهای اقتصادی و تجاری «کومســیک»
وابسته به سازمان همکاری اسالمی اظهار کرد :قصد
داریم از مسئله فلسطین تا آخر دفاع کنیم .ما باید

به عنوان کشورهای عضو سازمان همکاری اسالمی
از هرگونه اقدامی که باعث تضعیف این مسئله شود،
خودداری کنیم .رئیس جمهوری ترکیه در ادامه
کشورهای اسالمی را به مخالفت با سیاستهای
رژیم صهیونیستی در ساخت شهرکها ،تخریب
خانههای فلســطینیها و اخراج آنها و مصادره
داراییهایشــان در کرانه باختــری دعوت کرد.
اردوغان در بخش دیگــری از صحبتهای خود
تاکید کرد :ما وضعیت ترکهای اویغور در منطقه
خودمختار سینکیانگ در چین و دیگر اقلیتهای
مسلمان را از نزدیک دنبال میکنیم.

عراق
عملیات مشترک عراق:

موعد خروج نیروهای آمریکایی تغییر نکرده است

سخنگوی عملیات مشــترک عراق اعالم کرد که
موعد خــروج نیروهای آمریکایی از این کشــور
ثابت اســت و این نیروها در پایان دسامبر ۲۰۲۱
پایگاههایشان را تحویل نیروهای عراقی میدهند.
به گزارش ایســنا ،تحسین الخفاجی ،سخنگوی
عملیات مشترک عراق در گفتگو با المعلومه تأکید
کرد :موعد خروج نیروهای ائتالف آمریکا براساس
نتایج مذاکرات اســتراتژیک ثابت است و تغییری
نکرده است .تعداد نیروهای رزمی باقی مانده بسیار
کم هستند و در پایان سال میالدی جاری براساس

توافق حاصل شده خارج خواهند شد .وی تاکید
کرد :نیروهای رزمی آمریکا بسیاری از پایگاههای
نظامیشان را تحویل دادند و تنها چند پایگاه باقی
ماندهاند که مقر مربیان و مشاوران نظامی خواهد
بود.وزارتدفاعآمریکا«پنتاگون»خروجنیروهایش
براساس توافق حاصل شده و مدت زمانی را تایید
کرده و تغییری در این توافق وجود ندارد .بخشیاز
ماموریت نیروهای آمریکایی به ماموریت مشورت
نظامی تغییر یافته اســت و در پایان  ۲۰۲۱دیگر
نیروی رزمی در عراق وجود نخواهد داشت.

فرانسه
لودریان:

میخواهیمواسطهاروپاوهند-پاسیفیکباشیم

وزیر خارجه فرانسه در ســفر به اندونزی گفت،
وقتی فرانســه در ســال میالدی آینده ،ریاست
اتحادیــه اروپا را بر عهده بگیــرد ،منطقه هند-
اقیانوس آرام را از اولویتهای خود خواهد دانست.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،ژان
ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانســه گفت ،پاریس
میخواهد واسطهای میان کشــورهای اروپایی
و کشــورهای منطقه هند-اقیانوس آرام باشد و
همکاری اســتراتژیک را از اولویتهای فرانسه به

عنوان رئیس سال آینده اتحادیه اروپا دانست .سفر
لودریان به اندونزی ،درحالی صورت پذیرفته است
که در پی از دست دادن قرارداد فروش زیردریایی
به استرالیا ،پاریس میخواهد برای تقویت روابطش
با کشورهای آســیایی پیشقدم شود .او در یک
کنفرانس خبری گفت :کانون این تعهد ،چشمانداز
آزاد و بازی اســت که ما برای هند-اقیانوس آرام
متصور هســتیم ،منطقهای مبتنی بر حاکمیت
قانون و احترام به حق حاکمیت کشورها.

انگلیس

جانسون یادداشتهای سخنرانی خود را گم کرد

دفتر نخست وزیری انگلیس در راستای اتفاقی که
در هنگام سخنرانی برای بوریس جانسون رخ داد
و او یادداشــتهایش را پیدا نمیکرد ،اعالم کرد
جانسون به لحاظ فیزیکی سالم است .به گزارش
ایسنا ،به نوشته روزنامه گاردین ،بوریس جانسون،
نخســت وزیر انگلیس در «کنفدراسیون صنایع
بریتانیا» ( )CBIسخنرانی داشت .جانسون اما در
حین این سخنرانی ،لحظهای مکث کرد و برای
مدت طوالنی برگههای سخنرانی خود را جا به جا
کرد و زیر لب ســه بار گفت« :مرا ببخشــید».
ســخنگوی نخســت وزیر انگلیس اظهار کرد:
نخست وزیر جانســون به مدت کوتاهی تمرکز
خود را از دست داد .او صدها سخنرانی انجام داده
است .فکر نمیکنم برای مردم ،در مواقع نادری،
از دســت دادن تمرکز چیز عجیبی باشد .طی
روزهای گذشته ،جانســون سرما خورده بود اما
سخنگویش اصرار کرد که حال این نخست وزیر

مساعد است .سخنگوی نخست وزیر انگلیس از
پاسخگویی به گزارش بیبیسی درخصوص یک
منبع بینام که گفته بود دغدغهها و نگرانیهای
زیادی در رابطه با جانسون وجود دارد ،خودداری
کرده بود .وی گفت :من تعداد زیادی جمالت از
منابع بینام و نشان مشاهده میکنم و همانطور
که مالحظه میفرمایید به هیچ کدام یک از آن
منابع بینام پاسخ نمیدهم .گرچه این سخنگو
ایدههایی مبنی بر اینکه «وزیران قادر نیســتند
که به جانسون بگویند که وی در مسیر درستی
نیست» گفت :نخســت وزیر جانسون کابینهای
دارد که پیشنهادات مختلفی را به او میدهند و از
آنجایی که انتظار میرود ،این کابینه در راستای
همین اهداف تشکیل شده است .البته که نخست
وزیر جانســون از مردم میخواهد کــه آزادانه
نظرات خود را به اشــتراک بگذارند .در حقیقت
این قسمتی از عملکرد دولت است.

روسیه
پوتین:

روسیه و جهان اسالم درباره ایجاد جهانی دموکراتیک و عادالنه توافق نظر دارند

رئیسجمهوریروسیهبریکسانیموضعگیریهای
کشورش با جهان اسالم درباره لزوم ایجاد جهانی
دموکراتیک و عادالنه متکی بر حاکمیت قانون و
همزیستی مســالمتآمیز تاکید کرد .به گزارش
ایسنا ،به نقل از شبکه خبری روسیا الیوم ،رستم
مینیخانوف ،رئیس جمهور تاتارستان در نشستی
که گروه رویکرد استراتژیک روسیه و جهان اسالم
در استان جده عربستان برگزار کرد ،به نمایندگی
از والدیمیــر پوتین ،رئیس جمهوری روســیه
گفت :مسکو برای توسعه روابط دوستانه خود با
کشورهای اسالمی چه در سطح دوجانبه چه در
چارچوب گفتوگو با ســازمان همکاری اسالمی
اهمیت زیادی قائل اســت .مینیخانوف به نقل از
پوتین گفت :موضعگیریهای روسیه و کشورهای
اسالمی درباره مســائل پیچیده متعددی که در
دستورکارهایمنطقهایوبینالمللیبسیارنزدیک
به هم بوده و همه آنها خواستار ایجاد یک جهان
دموکراتیک ،عــادل ،متکی بر حاکمیت قانون و
همزیستی مسالمتآمیز میان کشورها ،به دور از هر
گونه زورگویی و تبعیضی هستند .رئیس جمهوری
روســیه در ادامه از دســتور کار فشرده نشست
فعلی تقدیر و تاکید کرد :طرفها در این نشست
راههای همکاری بــرای حلوفصل درگیریها و
مناقشههای منطقهای و مبارزه با خطرات تروریسم
و افراطگرایی بینالمللی را بررسی خواهند کرد.
همچنین پوتین تاکید کرد :مســائل مربوط به

دیدگاه خود در مورد مطالب و گزارش اصلی این صفحه را به صورت پیامک با شماره  3000141427در میان بگذارید.

همکاری در زمینههای تجاری ،اقتصادی ،علمی
و انسانی مســتحق توجه جدی است ،امیدواریم
این اقدام مشترک سازنده و نتیجهبخش باشد و
به تقویت همکاریها و اعتماد متقابل کشورهای
حاضر در نشســت کمک کند .او در پایان نیز از
ســلمان بن عبدالعزیز ،پادشــاه عربستان برای
برگزاری این نشست که دومین نشست این گروه
پس از نشست اولشان در شهر قازان روسیه است،
تقدیر و تشــکر کرد .خالد الفیصل ،امیر منطقه
مکه مکرمه نیز امروز در سخنرانی که در نشست
گروه رویکرد استراتژیک روسیه و جهان اسالم به
نیابت از سلمان بن عبدالعزیز آل سعود داشت ،بر
اهمیت نشست استراتژیک جهان اسالم و روسیه
برای تقویت امنیت منطقه تاکید کرد و گفت :با
روسیه در احترام به قوانین بینالمللی و دخالت
نکردن در امور داخلی کشورها توافق نظر داریم.
الفیصل در ادامه به نقل از پادشاه عربستان اظهار
کرد :ما همراه با روسیه به قوانین بینالمللی و یک
ساختار جهانی عادالنه که امنیت و ثبات را تقویت
کرده و مرجع حلوفصل درگیریهای منطقهای
باشد ،متعهد هســتیم .این شاهزاده سعودی در
ادامه تاکید کرد :چالشهای اخیر نشــان دادند
که هیچ کشــوری از بقیه جهان جدا نیســت.
الفیصل افزود :عربستان برای تقویت همبستگی
میان ادیان مختلف و تقویت ارزشهای انســانی
تالش میکند.

آزادی پولهای بلوکه شده ،محور اصلی مذاکرات طالبان  -آمریکا

سخنگوی طالبان با تایید آغاز مذاکرات میان نمایندگان
آمریکا و طالبان گفتهاســت که در این مذاکرات تالش
میشــود تا پولهای بلوکه شده افغانســتان آزاد شود.
به گزارش ایســنا ،به نقل از خبرگزاری باختر ،ذبیحاهلل
مجاهد؛ ســخنگوی طالبان همچنین گفــت مقامهای طالبان در
چارچوب توافقات دوحــه هرازگاهی با نماینــدگان آمریکا دیدار
داشتهاند که این دیدارها میتواند مفید واقع شود .مجاهد گفتهاست
که با ادامه این دیدارها تعهدات تازه میشود و نگرانیها از بین میرود

و «تالش صورت میگیرد که پولهای بلوکه شــده
مردم افغانستان آزاد شود تا مشکالت اقتصادی حل
شود .سخنگوی طالبان همچنین گفتهاست که این
دیدارها میتواند باعث اساسی برای روابط دیپلماتیک
میان دوطرف شــود که به منفعت هر دو طرف است .او گفتهاست
که طالبان به تعهداتش پایبند است و از طرف مقابل نیز خواستهاند
که هر از گاهی دوطرف نشست داشته باشند .سهیل شاهین دیگر
سخنگوی طالبان نیز به اســپوتنیک گفت که طالبان میخواهد

با ایاالت متحده در دوحه در مورد به رســمیت شــناختن دولت
خود ،مشــارکت ایاالت متحده در بازسازی افغانستان و آزادسازی
داراییهای افغانســتان گفتگو کند .شاهین گفت :آنها میتوانند
در بازسازی افغانستان مشارکت کنند و در کشور ما سرمایهگذاری
کنند و همچنین ذخایر بانک افغانستان را آزاد کنند؛ دولت دولت
اسالمی افغانستان را به رسمیت بشناسند زیرا برای روابط دوجانبه و
سرمایهگذاری آنها در کشور بسیار ضروری است .اینها موضوعاتی
است که باید مورد بحث قرار گیرد.

گزارشبیزنساینسایدر

ترکیه با روسیه هرگز به اف ۱۶-آمریکا نمیرسد

«چنانچه ترکیه در روابطش با روســیه تغییر مســیر ندهد ،ترمیم
مناســبات و متقاعد کردن کنگره آمریکا برای پذیرش درخواست
خریــد ترکیه برای اف۱۶-ها دشــوار میشــود .در عین حال ،رد
درخواســت ترکیه آسیب بیشــتری وارد خواهد کرد ».به گزارش
ایسنا« ،کنســتانتین آتالمازاوغلو» که در حوزه ترانس آتالنتیک و
امنیت اروپا فعال است و کارشناس مطالعات امنیتی و امور اروپایی
به شمار میرود ،در مطلبی برای پایگاه بیزنس اینسایدر به تیرگی
روابط غرب و آنکارا پرداخت و نوشت :در اوایل اکتبر ،ترکیه نامهای
به وزارت خارجه آمریکا با درخواســت خرید  ۴۰جنگنده اف۱۶-
ساخت آمریکا و  ۸۰کیت به روزرسانی برای تعدادی از جنگندههای
قدیمیترش ارســال کرد .این درخواست پس از آن مطرح شد که
آمریکا ،ترکیه را از برنامه اف ۳۵-خارج کرد و به خرید سامانههای
دفاع هوایی اس ۴۰۰-روسیه از طرف آنکارا اشاره داشت .این خرید
تسلیحاتی ،نشانهای از گرم شدن روابط ترکیه با روسیه و دور شدن
آن از متحدان خودش در ناتوســت .کنگره اما به این درخواســت
آنکارا شدیدا اعتراض کرد.
یک گروه دو حزبی متشــکل از  ۴۱نماینده آمریکایی ،با ارســال
نامهای به آنتونی بلینکن ،وزیر امور خارجه آمریکا مخالفت خودشان
را بــا انجام این فروش ابراز کــرده و گفتند ،اقدامات «غیرقانونی و
لجام گســیخته» ترکیه نشان میدهد رجب طیب اردوغان ،رئیس
جمهوری ترکیه قصد دارد کشــورش را «به کشــوری سرکش به
رهبری فردی با تفکرات فلسفی ناسیونالیستی ،جاهطلبی نئوعثمانی
و کامال بیتوجه به تبعیت از قوانین بینالمللی تبدیل کند ».سناتور
باب منندز ،رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا هم اعتراض
شــدید خودش را به این درخواست ابراز کرده و ترکیه را کشوری

توصیف کرد که همانند یک متحد ناتو «عمل نمیکند و رفتارش به
گونهای نیست که ما بتوانیم پیش برویم و تعدادی از پیچیدهترین
تجهیزات جنگــی را در اختیارش بگذاریــم ».منندز و نمایندگان
آمریکایــی ،انتقاد خودشــان را متوجه اردوغان کردند نه کشــور
ترکیه .این ســناتور آمریکایی گفــت :در نهایت ،او باید تغییر رویه
دهد .اما دولت اردوغان هیچ نشانهای از تغییر رویه نشان نمیدهد.
هفته گذشته وزیر دفاع ترکیه گفت اگر آمریکا با درخواست خرید
اف ۱۶-مخالفت کند ،آنکارا به دنبال جایگزینهایی میرود ،به ویژه
از روسیه.
کاخ سفید ،اهمیت ژئو استراتژیک ترکیه را درک میکند .این کشور
به سرزمین شــام ،خاورمیانه و قفقاز مشرف است و ساحل جنوبی
دریای ســیاه را که پایگاه بزرگترین ارتش ناتوست ،در اختیار دارد.
ترکیه همچنین پایگاه مهمی برای عملیاتهای نظامی است و از سه
تاسیســات ائتالف ناتو و آمریکا میزبانی میکند ،از جمله در پایگاه

هوایی اینجرلیک که آمریکا حدود  ۵۰فروند بمبافکن هســتهای
بــی ۶۱-دارد .جو بایدن ،رئیسجمهــوری آمریکا و اردوغان اکتبر
در نشست گروه بیست مالقات کردند و امید میرفت که اختالفات
حل و فصل شوند .در میان مسائل مورد بحث ،موضوع تمایل ترکیه
برای خرید اف۱۶-ها مطرح شد .رئیسجمهوری ترکیه پس از آن
گفت :از آنجایی که من رویکرد مثبت آقای بایدن در این خصوص
را دیدم ،جنبه دیگر مسئله مجلس نمایندگان و سنای آمریکاست.
با این حال بایدن ،ترکیه را به نشست دموکراسی ایاالت متحده در
دســامبر دعوت نکرد .ترکیه هم کار را برای بایدن آسان نمیکند.
این کشــور بارها گفته اســت که قصد دارد اس۴۰۰-های خود را
حفظ کند و اخیرا ً هم اعالم کرده است که قصد دارد تعداد بیشتری
از آنها را از روسیه خریداری کند .بایدن با یک اقدام متعادلکننده
جدی مواجه اســت .اگر ترکیه تغییر مســیر ندهد ،ترمیم روابط و
متقاعــد کردن کنگره برای پذیرش درخواســت ترکیه برای خرید
اف ۱۶-دشــوار خواهد بــود .در عین حال ،رد درخواســت ترکیه
پــس از حذف این کشــور از برنامه جنگندههای اف ۳۵-آســیب
بیشتری وارد خواهد کرد .عدم پذیرش درخواست ترکیه همچنین
ممکن است آنکارا را به روسیه نزدیکتر کند و یک رابطه نزدیکتر
ترکیه و روســیه میتواند یک فاســدکننده در ناتو به وجود آورد و
اصــل دفاع جمعــی این ائتالف را تضعیف کند .ممکن اســت این
مالحظات قانونگــذاران ایاالت متحده را تحــت تاثیر قرار ندهند.
سناتور باب منندز همین ماه گفت :من نمیترسم که آنها به سراغ
دیگران بروند .اگر چنیــن کاری کردند ،آن وقت قابلیت همکاری
در ناتو به شکل چشــمگیری کاهش مییابد و آنها بیش از پیش
موقعیت خود را از بین میبرند.

سرنوشت نامعلوم تسلیحات اتمی آمریکا در دولت بعدی آلمان

متحدان ناتو ،سیاســتهای دولت آتی آلمان را در یک موضوع
حیاتی جســتوجو میکنند؛ آیا برلین به اســتقرار تســلیحات
هســتهای ناتو پایبند خواهد ماند یا اینکه از آن کنار میکشــد
و از آمریکا میخواهد تا بمبهای هســتهای خودش را از خاک
آلمان جمع کند.
به گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری رویترز ،در حالی که چنین
اقدامی ممکن اســت در بین برخی از آلمانها طرفدار داشــته
باشــد ،این شکافی را درون ناتو آشکار خواهد کرد؛ درست وقتی
که روابط این ائتالف با روســیه بــه پایینترین وضعیت خود از
زمان جنگ ســرد رسیده است .بهعنوان قســمتی از استراتژی
«بازدارندگی ناتو» ،آمریکا تسلیحات هستهای خود را در بلژیک،
آلمان ،ایتالیا ،هلند و ترکیه که همگی از متحدان ناتو هســتند
و نباید سالحهای هســتهای خود را داشته باشند ،مستقر کرده
است .حدود  ۲۰بمب هستهای در پایگاه هوایی در خارج از منطقه
راینالند-فالتس قرار دارد .همچنین این پایگاه هوایی مکان امنی

برای اســکادران جنگندههای «تورنیدو» است که به نیرو هوایی
آلمــان تعلق دارد و تنهــا جنگنده آلمانی اســت که بمبهای
هســتهای حمل میکند .جنگندههای «تورنیدو» نیروی هوایی
آلمان ،از دهه  ۱۹۸۰پرواز میکنند و به طور فزایندهای شرایط
نگهداری آنها هزینهبر اســت .وزارت دفاع آلمان قصد دارد که
استفاده از این جنگنده را بین سال  ۲۰۲۵تا  ۲۰۳۰متوقف کند.
اگر برلین جنگندههای جدیدی را برای حمل تسلیحات هستهای
آمریکا خریداری نکند ،آخرین «تورنیدو» که حدود سال ۲۰۳۰
از دور خارج شــود ،آلمان به راحتی ســهمیه هستهای را کنار
خواهد گذاشت .در بهار  ،۲۰۲۰آنهگرت کرامپ-کارنباوئر ،وزیر
دفاع آلمان ،پیشــنهاد کرد که جنگندههای «تورنیدو» در پایگاه
هوایی «بوشل» ،با اف۱۸-هایی که توسط بوئینگ ساخته شده،
جایگزین شــوند؛ اما تصمیم وی به سال  ۲۰۲۲موکول شد .در
حــال حاضر ،برخی از قانونگذاران حکومت جدید آلمان که قرار
اســت توسط سوسیال دموکراتها رهبری شود ،خواستار رهایی

از تسلیحات هستهای آمریکا در خاک آلمان هستند .همچنین،
برخی از قانونگذاران حزب ســبزها با این دیدگاه موافق هستند.
ینس اســتولتنبرگ ،دبیرکل ناتو ،طی چند روز گذشته در سفر
خود به برلین ،گفت اگر برلین از اســتقرار تســلیحات هستهای
ناتو خودداری کند ،میتوان آن را به دیگر کشورهای اروپایی در
شرق این قاره منتقل کرد .استولتنبرگ افزود :شراکت هستهای
مهم است ،زیرا مسئلهای است که در آن متحدان ناتو با یکدیگر
همکاری کرده و بازدارندگی هســتهای را فراهم میکنند .انتظار
دارم که آلمان همچنان بخشــی از این مشارکت باشد ،زیرا این
اتفاق برای کل چارچوب دفاعی اروپا بســیار مهم اســت .آلمان
قطعا خود میتواند تصمیم بگیرد که ســاحهای هســتهای در
این کشــور وجود داشــته باشــد یا خیر .اگر ناتو تصمیم بگیرد
که تســلیحات هستهای آمریکا را به لهستان منتقل کند ،چنین
حرکتی مســکو را به دلیل نزدیکی تسلیحات با مرزش برآشفته
خواهد کرد.

گردش در پارک «داوود نبی» ،راهی برای شستشوی مغزی اماراتیها توسط اسرائیل

«دولــت اســرائیل به دنبــال تقویــت گردشــگریاش در بین
کشورهای عربی است و برای این کار ،گردشگران را به یک پارک
باستانشناسی در قدس شــرقی میبرد ».به گزارش ایسنا ،فارن
پالســی در گزارشی مینویسد :اســرائیل برای جذب گردشگران
اماراتی که بخشی از روند تحکیم بخشیدن به روابط میان اعراب-
اسرائیل پس از توافقهای ابراهیم با هدف عادیسازی روابط بین
اســرائیل و بسیاری از کشورهای عربی اســت ،برنامهای دارد اما
این تصمیم به منظور ایجاد یک ســفر گردشــگری به یک پارک
باستانشناسی مورد مناقشــه در قدس شرقی که توسط شهرک
نشینان یهودی راست افراطی اداره میشود ،موجی از تنشها را در
منطقه و همچنین انتقادهایی را هم در میان کارشناسان اسرائیلی
و هم فلســطینی در پی داشته اســت« .پارک ملی شهر داوود»
یکی از مکانهای مهم و مشهور و البته مناقشه برانگیز است .این
ســایت از آن جهت مشهور اســت که درست در پایین دیوارهای
شهر قدیمی قدس (اورشلیم) واقع شده که راهنمایان گردشگری
میگوینــد داوود نبی در آنجا بر تخت ســلطنت مینشســت و
رویدادهــای مهمی از تاریخ یهود نیز در آن شــکل گرفته و روی
دادهاند .طرفداران این پارک که محل اصلی حضور سیاستمداران
جناح راستی اسرائیل است میگویند آموختن تاریخ داوود نبی و
حضرت سلیمان که از افراد برجسته و مهم یهود و اسالم هستند،
برای گردشگران مسلمان جذاب خواهد بود« .آری پارنیس» ،یک
راهنمای مســتقل گردشگری که در بنیاد شهر داوود کار میکند
(ســازمانی از شهرک نشینان راست افراطی که این پارک را اداره
میکند و به زبان عبری به آن «العاد» گفته میشــود) گفت :این
تاریخ و پایههای «اورشــلیم» اســت .این برای جهان اسالم هم
بسیار معنادار اســت .این جالبترین بخش در «اورشلیم» است.
همه چیز از اینجا شروع شده است .پیامبران و شاهان همه از اینجا
ســر برآورده و ظهور کردند .این پارک در برنامه سفری که توسط
وزارت گردشگری اسرائیل برای گردشگران اماراتی و بحرینی ارائه
شــده ،در نظر گرفته شده است .بســیاری از محلیها و منتقدان
میگویند ،مشکل این است که این پارک بیشتر یک وسیله برای
گســترش شهرک نشــینی به سمت قدس شــرقی است تا بیان
تاریخ جدی.
«نظمــی جوبه» ،مورخ در دانشــگاه بیرزیــت در کرانه باختری
میگوید :این یک سایت تبلیغاتی برای این است که به گردشگران
روایتی را بگوییم که بسیاری از مورخان و باستانشناسان اسرائیلی
آن را باور ندارند .در این سایت نه فقط اعراب بلکه همه گردشگران
فریب داده میشوند .این یک سایت با روایتی بسیار نادرست است.
آنها به علم بیمحلی زیادی میکنند .محلیها هم میگویند که
این پارک پایه و اساسی برای بیگانه ساختن فلسطینیها در شهر
خودشــان اســت و به طور ضمنی اخراج آنها را توجیه میکند.
«عواداهلل المختار» ۵۷ســاله یکی از ســاکنان «وادی حلوه» که
محل استقرار این پارک است ،میگوید :آنها نباید از مکانی دیدن
کنند که تاریخش جعل شــده است و نباید شــهرک نشینان را
مشروع بدانند.

نفوذ شهرک نشینان تنها دلیل المختار برای نارضایتی از اسرائیل
نیســت .در  ۱۰ژوئن  ۱۹۶۷درســت پس از تصرف قدس شرقی
توسط اســرائیل ،بولدوزرهای اســرائیلی ،محله عرب «المغربی»
را واقــع در قــدس قدیم تخریب کردند تا میدانــی را برای دیوار
غربی ایجاد کنند که گمان میرود پیرامون «معبد دوم اورشلیم»
باشد .بر اســاس آمار ارائه شده از سوی «اوری بنزیمان ،خبرنگار
اسرائیلی در این تخریب ،مادربزرگ المختار» رسمیه تباکی «که
ساکن این محل بود نیمه هشیار از زیر آوار منزل تخریب شدهاش
بیرون کشــیده شد و بعدا درگذشت ۵۴ .سال بعد ،المختار گفت
که از ســوی شهرک نشــینان و مقامهای اســرائیلی که خیابان
محل ســکونتش را» صعــود داوود نبی «و تمام محله را» شــهر
داوود «نامیدهاند ،تحت فشــار است ۵۰۰ .شهرکنشین اکنون در
میان  ۶۰۰۰فلســطینی کم درآمد در وادی حلوه ساکن هستند.
برخی از ساکنان این منطقه میگویند که اگر گردشگران اماراتی
بــه این پارک بیایند انگار به آنهــا خیانت میکنند و زخمی که
در نتیجه عادی شــدن روابط این کشــور با اسرائیل ایجاد شده،
عمیقتر میشــود .این توافق فرمول قدیمی که کشورهای عربی
روابطشــان را با اسرائیل عادی کردند ،تغییر داد .بر اساس فرمول
قدیمی ،تنها زمانی روابط دو طرف عادی میشــد که اسرائیل به
اشغالگری اراضی از جمله قدس شرقی که در جریان جنگ ۱۹۶۷
تصرف کرد ،پایان میداد .در بســیاری از محلههای قدس شرقی،
اوضاع برای فلسطینیها نابسامان است .به گفته جنبش» اکنون
صلح « ،شــهرک نشینان قصد دارند در مقیاسی بیسابقه مواضع
خود را گسترش دهند .در محله» بطن الهوا نزدیک به وادی حلوه
 ۷۸خانوار فلسطینی با احتمال تخلیه اجباری روبرو هستند چون
زمینهای آنها برای بیش از یک قرن گذشته در تملک یهودیان
بوده است.
«مناخیم کلین» ،متخصص علوم سیاسی در دانشگاه «بر ایالن»
نزدیــک تل آویو و متخصص در امور قــدس میگوید :این پارک
باستانشناسی به صورت اتفاقی برای سفر گردشگران اماراتی در
نظر گرفته نشده اســت .آنها تالش میکنند تا از توریستهای
اماراتی برای کســب تایید اعراب از روایت رســمی اســرائیل از
«اورشلیم» و درست همانی که روایت شهرک نشینان است ،بهره
ببرند .باستانشناســان اســرائیلی که این خط مشی رسمی را به

چالش کشیدهاند میگویند که این پارک باید بسته شود یا حداقل
باید از دســت بنیاد شهر داوود خارج شــود چون میگویند ،این
ســایت بسیار مهم باستانشناسی در مشت تبلیغات سیاسی گیر
افتاده اســت« .رافی گرینبرگ» ،باستانشناس دانشگاه تل آویو
درباره اینکه این بنیاد میگوید یکی از سازههایی که در بازدیدهای
گردشــگران در نظر گرفته شده ،احتماال «کاخ داوود نبی» است،
شــک دارد و ادامه میدهد :این سازمانها از باستانشناسی برای
الپوشانی آنچه انجام میدهند ،سوءاستفاده میکنند .معرفی کلی
سایت به عنوان یک سایت باستانشناسی به این منظور است که
ساکنان حاضر را به عنوان یک مزاحم ،به عنوان عامل خارجی ،به
عنوان یک تحمیل بر ســایت جلوه دهد .این راهی برای نامشروع
کردن ساکنان این مکان است.
«نوآ یهاو» ،راهنمای ۱۸ســاله گردشــگری این تور را بخشــی
از خدمــات ملی مورد حمایت دولت میدانــد و میگوید :جنگ
 ۱۹۶۷بخشــی از روند رســتگاری قوم یهود بود کــه همان باور
مشترک شهرک نشینان ایدئولوژیکی است که فعالیتهای خود را
تسهیلکننده ظهور یک عصر مسیحایی میدانند .ما امروز بخشی
از این رســتگاری و ظهور هستیم! «رئوت ویلف» ،سخنگوی العاد
به بسیاری از سواالتی که فارن پالسی پرسید ،پاسخی نداد اما در
بیانیهای اعالم کرد :العاد بر اساس قوانین توسعه «اورشلیم کهن»
فعال است و به میلیونها بازدیدکننده از اسرائیل و سراسر جهان
و با هر عقیده و باور و پیشینهای اجازه دسترسی را میدهد .ما با
تمام تالشهای ســازمانهای سیاسی که از تاریخ و میراث قدس،
یکی از مهمترین شــهرهای جهان ،برای اهداف سیاسی استفاده
میکنند ،مخالفیم« .دنیل سایدمان» ،وکیل اسرائیلی و مدیر یک
ســازمان غیردولتی به نام «قدس دنیوی» که از برنامهریزیها در
شهر که بخشی از یک راه حل دو کشوری است ،حمایت میکند،
گفت :اســتراتژی شهرک نشــینان برای احیای پادشاهی کتاب
مقدس در اطراف شهر قدیمی است .آنها این کار را با جنگ خانه
بــه خانه ،تصاحب قانونی ،نیمه قانونــی و با ابزار غیرقانونی انجام
دادهاند و در آواره کردن فلســطینیها برای تبدیل وادی حلوه به
آنچه که گســترش بخش یهودی «اورشلیم کهن» است ،مبادرت
ورزیدند؛ اما العاد میگوید که اینها همگی کارهای قانونی اســت.
مناخیم کلین نیز به این مسئله اشاره دارد که برای اسرائیل حضور
گردشــگران امارتی در شــهر داوود راهی برای ترغیب شهروندان
اماراتی برای به حاشــیه راندن فلسطینیها به همان روشی است
که دولت انجام داد .او ادامه میدهد :عادیسازی روابط با اسرائیل
از ســوی بحرین و امارات تایید شــد اگرچه مســئله فلسطین و
اســرائیل حل و فصل نشد .اســرائیل آن را بیان اراده اعراب برای
به حاشــیه راندن مسئله فلسطین میداند .اســرائیل میخواهد
روایت خود در مورد بیتالمقدس را به گوش گردشــگران اماراتی
برساند .این مسئله فقط بین دولتها نیست .آنها میخواهند آن
را به اماراتیها و دیگر کســانی که از این سایت بازدید میکنند،
بســط دهند .آنها میخواهند شــهروندان اماراتی را شستشوی
مغزی دهند.

