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روزنامهتايمزانگليسدر
اينستاگرام اين تصوير را از
بوريسجانسونمنتشركرده
و نوشته است :اين مرد ،نخست
وزير بعدى ما خواهد بود .سال
 ۲۰۰۷وقتی از طرف حزب
محافظهکارنامزدشهرداری
لندنشد،رئیسستادانتخاباتی
متقاعدش کرد چند نکته ای را
رعایتکند؛یکیاینکهکمتر
شوخی و جوک تعریف کند،
دوم اینکه موهایش را شانه کند
تا کمی جدیتر به نظر برسد
و سوم هم اینکه با رسانههای
مکتوب که سوالهای سخت و
جدیمیپرسند،مصاحبهنکند.
بوریس در انتخابات پیروز شد و
هشت سال هم شهردار یکی از
بزرگترینشهرهایدنیاماند.
مخالفانشمیگفتنداودلقکی
است که فکر کرده میتواند به
جاهایباالییبرسد،فکریکه
حاال تبدیل به واقعیت شده است.

تحلیل روز

شباهت های  2ترامپ!
صابر گل عنبری« -بوریس جانسون» سرانجام با
آرای اکثریت اعضای حزب محافظهکار انگلیس به
عنواننخستوزیراینکشورانتخابشد.حاالجهان
بایکترامپدیگرامااینباردرانگلیسروبهروخواهد
شد.درواقعشباهتهایزیادیمیاندونالدترامپ
و بوریس جانسون وجود دارد ،البته این شباهتها
صرفا در رنگ مو و چهره یا والدت هر دو در نیویورک
خالصه نمیشود بلکه تیپ شخصیتی ،رفتاری و
خلقوخویآنهاهمبسیاربهیکدیگرنزدیکاست.
در کنار اینها نیز افکار و اندیشههای آنها شباهت
عجیبی به هم دارد .هر دو مواضع نژادپرستانه
سرسختانهایدرقبالمهاجرانومسلماناندارند.
به عنوان مثال ،در حالی که جانسون قبال به باراک
اوبامابهخاطراصالتآفریقاییاشتاختهبودواسالم
را عامل «عقبماندگی جهان برای قرنها» دانسته
بود ،ترامپ نیز به تازگی با حمله به نمایندگان زن
دموکرات از آنهــا خواسته است به «کشورهای
ورشکسته» خود باز گردند.از اینها گذشته ،هم
جانسون و هم ترامپ بسیار «اسرائیل دوســت»
هستند .جانسون گفته است که «یک صهیونیست
تمامعیاراست»وترامپنیزعمالباشناساییقدس
به عنوان پایتخت اسرائیل و انتقال سفارت آمریکا
به آن کاری کرد که هیچ رئیس جمهوری در آمریکا
انجام نداد و با اجرای طرح معامله قرن میخواهد
به صورت یک جانبه منازعه فلسطین را به نفع این
رژیم فیصله دهد.حاال با توجه به احتمال انتخاب
مجددترامپدرانتخابات ۲۰۲۰آمریکاوهمچنین
احتمال نخستوزیری جانسون ،جهان همزمان
حضوردوترامپرادرراسقدرتدرآمریکاوانگلیس
تجربهخواهدکرد.نتیجهآنبرایاروپاتضعیفهرچه
بیشتراتحادیهاروپاباتوجهبهخصومتهردوترامپبا
ایناتحادیهاستامابرایخاورمیانهدرسایهدوستی
نزدیکهردوباتلآویوودیگرشباهتهایپیشگفته
روشناستکهچهخواهدبود.حالبایدمنتظرنتایج
انتخابات کنست در سپتامبر آینده بود تا مشخص
شودآیاباانتخاببنیامیننتانیاهونیزدرچهارسال
آینده پازل حضور تندروهای جهان در راس قدرت
تکمیلمیشودیاخیر؟  

عراق

مخالفت نخست وزیر عراق با
ادغام الحشد الشعبی
عبدالمهدی:الحشدیکحقیقتواقعی
استونمیتوانبه کنارگذاشتنآنفکرکرد
نخست وزیر عراق ضمن رد مسئله ادغــام الحشد
الشعبیبانیروهایمسلح،اینسازمانرا«حقیقت
واقعی» دانست که نمیتوان به تضعیف یا کنار
گذاشتن آن فکر کرد« .عادل عبدالمهدی» نخست
وزیرعراقدهمتیرماهگذشته،یکفرمان 10بندی
بــرای تعیین وضعیت نیروهای سازمان «الحشد
الشعبی» (بسیج مردمی) صــادر کرد.بر اساس
فرمان نخست وزیر عراق ،الحشد الشعبی «بخشی
جدانشدنیازنیروهایمسلحعراق»استوآندسته
ازگروههاییکهتمایلندارندبه«نیرویمسلحعراق»
بپیوندند ،میتوانند جدا شوند و به کار سیاسی
بپردازند.پس از این فرمان ،برخی از رسانههای
مخالفمحورمقاومتازجملهرسانههایسعودیو
اماراتی،سعیدرحاشیهسازیداشتندتااینفرمان
راعلیهالحشدقلمدادکنند.عبدالمهدیدرواکنش
بهبرداشتهاییکهازاینفرمانصورتگرفتهبود،
اعالم کرد که «الحشد الشعبی یک حقیقت واقعی
است و نمیتوان به تضعیف یا کنار گذاشتن آن فکر
کرد».نخستوزیرعراقادامهداد«:هرکسبهچنین
چیزیفکرکند،معنایشایناستکهاهمیتیبرای
امنیت عراق قائل نیست».پایگاه خبری المعلومه
به نقل از عبدالمهدی گــزارش داد که «الحشد
الشعبی باید به صورت اصولی و سازمان یافته باشد
و هیچ سالحی در خارج از چارچوب حکومت وجود
نداشته باشد».وی با اشاره به سازماندهی الحشد
الشعبی تصریح کرد که این اقدام بدین سبب است
که«الحشدالشعبیمانندارتشوپلیساستوباید
یکصنفسازمانیافتهشودوساختار،درجهبندی
وآییننامهداخلیداشتهباشد».نخستوزیرعراق،
این اقدامات را که در راستای اجرای فرمان مذکور
است ،برای حمایت از الحشد دانست و تأکید کرد
کهاینمسئله«،برایکنترلکاملوضعیتنیروهای
مسلح است».عبدالمهدی ادامــه داد« :الحشد
الشعبیازطریقپیامهاوبیانیههایرسمیازفرمانی
که ما برای سازماندهی وضعیت نیروهای الحشد
الشعبیصادرکردیم،بهصورتعلنیاستقبالکرده
است».ویهمچنیناظهارکردکه«الحشدالشعبی
با نیروهای مسلح ادغــام نمیشود بلکه یک گروه
از گــروههــای مسلح
عراقاست».

بوریسجانسون؛سیاستمدارمحبوبترامپ نخستوزیرانگلیسشد

سردرگمیدرلندن،ترسدراروپا

خــادم«-تــردیــدی نیست ،هستند
کسانی که عاقالنه بودن رای شما را
زیر ســوال می برند اما باید بگویم که
هیچ فــرد و هیچ حزبی خ ــردورزی را
در انحصار خود ندارد ».این بخشی از
سخنرانیکوتاهبوریسجانسون،وزیر
خارجه سابق بریتانیا در جمع اعضای
حزب حاکم محافظهکار بریتانیا بود؛
درست دقایقی پس از آن که با اعالم
نتایج انتخابات درون حزبی محافظه
کــاران ،جانسون ،شبیه ترین فرد به
دونالد ترامپ در اروپا ،به رهبری حزب
حاکمرسیدوجانشینترزامیبهعنوان

نخست وزیر بریتانیا شد .پس از اعالم
نتایج ،دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکادرتوئیتیضمنتبریکنوشت:
«او عالی خواهد بــود ».در رأیگیری
نهایی که میان  ۱۶۰هزار عضو حزب
محافظهکار انجام شــد ،جانسون با
کسب  ۹۲هزار و  ۱۵۳رأی توانست
جرمی هانت را با  ۴۶هزار و  ۶۵۶رأی
شکستدهد.اینیعنیشهردارسابق
لندن و نخست وزیــر جدید توانسته
 66درصــد آرای صحیح را به دست
آورد.بوریسجانسونامروزبرایتایید
انتصابش به کاخ باکینگهام میرود،

پس از آن راهی خیابان داونینگ می
شودودربرابرپالک ۱۰اینخیابانکه
محل اقامت جدید اوست ،سخنرانی
میکند .حاال فرمان کشتی در توفان
«بــرگــزیــت» پــس از دیــویــد کــامــرون و
ترزامیدونخستوزیریکهدرمیانهراه
استعفاکردند،بهدستجانسونافتاده
است .او وعده داده تا بریتانیا را چه با
توافق ،چه بدون توافق تا پایان اکتبر
از اتحادیه اروپــا خــارج کند .بسیاری
در بریتانیا از جمله در پارلمان و نیز در
کابینه مخالف خروج از اتحادیه اروپا
بدون توافق هستند .پیش از انتخاب

جانسون و در شرایطی که انتخاب او
تقریبا مسجل بود ،چند تن از وزیران
کلیدیکابینهازجملهفیلیپهاموند،
وزیرخزانهداریاستعفاکردند.هاموند
گفته بود که استعفا را به خدمت زیر
دســت جانسون ترجیح میدهد اما
وزیــران مستعفی تنها چالش ترامپ
بریتانیا برای سمت جدیدش نیستند.
اکثریت طرفدار او در مجلس بسیار
شکنندهاستوجانسونکمتراز100
روز بــرای حل این بحران وقت دارد.
اگر بتواند از این  100روز اول جان
سالمبهدرببردوبدونایجادیکبحران
سیاسیواقتصادیعمیق،بریتانیارااز
اتحادیه اروپا خارج کند ،ممکن است
سالهایسالدراینمقامباقیبماند.
نخست وزیر جدید در نخستین وعده
عملیاتیخودگفت«:مانندغولیخفته،
ماریسمانهایتردیددرخصوصخود
ومنفیبافیراقطعخواهیمکردوبرای
ایــن منظور ،آمــوزش و پــرورش بهتر،
زیرساختهای بهتر ،پلیس بیشتر و
ارتباطبهتراینترنتیدرهرخانهراایجاد
خواهیم کرد .ما این کشور حیرتآور را
متحد خواهیم کرد و به پیش خواهیم
برد».
▪ورودبه بیثباتیسیاسی

پیتر آزب ــورن در مطلبی بــرای پایگاه
میدل ایست آی می نویسد :جانسون
هم مانند ترامپ قوانین خــودش را
ابــــداع مـیکــنــد .جــانــســون همانند
ترامپ اظهارات نژادپرستانه به زبان
میآورد.جانسونمتولدآمریکاودرست
مانند ترامپ یک فرصتطلب واقعی
است؛ مردی بدون ارزشهــا .او مانند
ترامپ از بنن ناسیونالیست مشورت
میگیرد .او مانند ترامپ به اقلیتها
حملهمیکند.آنهاهردوتواناییقابل
توجهی برای فرار از اشتباهاتی دارند
که هر سیاستمدار دیگری را به زانو در
مـیآورد .ترامپ و آن رسوایی جنسی

را به یاد آوریــد؛ زمانی که ترامپ حین
کمپینانتخاباتی ۲۰۱۶دربارهاذیت
وآزارزنانالفمیزد،واشنگتندربهت
فرو رفت .تصور میشد که این پایان
کار ترامپ باشد اما اشتباه میکردیم.
جانسون نیز توانست از حواشی نزاع
شبانهدرمنزلدوستدخترش،شگفت
انگیز عبور کند .آنهــا چطور چنین
کــاری انجام میدهند؟ ترامپ روی
حمایت با فاکس نیوز و جانسون روی
امپراتوری روزنامه روپــرت مــرداک و
روزنــامــههــای محافظهکار حساب
باز کــرده است.اگر دیدگاه جانسون
درباره برگزیت عملی شود ،او به کمک
رئیسجمهوری آمریکا برای حصول
توافق تجارت آزاد ترانس آتالنتیک
نیازخواهدداشت؛چیزیکهجانسون
و حامیان برگزیتی او آرزو دارنــد .از
طرفی ،جانسون گرچه فرد باهوشی
است که خوب از پس شهرداری لندن
برآمد اما بارها اظهارات نژادپرستانه
ای علیه سیاهپوستان و زنان مسلمان
برقعپوش بیان کــرده اســت .نام او به
عنوان یکی از بدترین وزیــران خارجه
بریتانیا ثبت مـیشــود .پیتر آزبــورن
نــوشــت :بریتانیا حین نسلکشی
مسلمانان به دست ارتش میانمار در
شــورای امنیت ساکت ماند .در دوره
او واکنش به فاجعه انسانی یمن هم به
همان اندازه بد بود .همگی ما انتظار
داریم که اولین بحران برای جانسون
برگزیت باشد .نه ،اولین مورد واکنش
بریتانیا به توقیف تانکرش در تنگه
هرمزخواهدبود.واکنشجانسونچه
خواهد بود؟ او اما میداند با خاموش
کردناینمناقشهخشمایاالتمتحده
تــرامــپ را در زمــانــی کــه بــه شــدت به
حمایتآمریکابراییکتوافقبرگزیت
نیازدارد،برمیانگیزد؟بریتانیادرحال
ورودبهدورهایازبیثباتیشدیداست.
دوره ای که سردرگمی در انگلیس
وترسدراروپاراتشدیدمیکند.

▪ترامپچهگفت؟

ترامپ در دی ــدار با عمران خــان نخست وزیر
پاکستان گفت :آمریکا می تواند در عرض یک
هفته پیروز جنگ افغانستان باشد اما از آن جایی

خبرنگارسعودیبا«ناسزاوتحقیر»ازمسجداالقصیاخراجشد

تف به رویخیانتکاران

در بحبوحه تنش بر سر معامله جعلی قرن ،یک
هیئت مطبوعاتی عربستانی -اردنی طرفدار
صلحمیانرژیمصهیونیستیوفلسطینبهبیت
المقدس رفتند که با واکنش منفی شهروندان
محلی مواجه شدند .جوانان فلسطینی حاضر
در مسجداالقصی« ،محمد سعود» خبرنگار
سعودی را با تحقیر و ناسزا از مسجداالقصی
بیرون انداختند .محمد سعود خبرنگار و فعال

سیاسی ســعــودی ،از حامیان عــادیســازی
روابط کشورهای عربی با رژیم صهیونیستی
اســت و پیشتر خواستار «صلح» کشورش با
این رژیم شده بود .او به همراه هیئتی که رژیم
صهیونیستی آن را «خبرنگاران عربی» نامیده،
به فلسطین اشغالی سفر کرده و روز دوشنبه به
مسجداالقصیرفتهاستاماجوانانفلسطینی
که او را شناختند ،با ناسزا و پرتاب کفش و با

طعنهبنجاسمبهآلسعود
«حمد بن جاسم» نخستوزیر و وزیر خارجه سابق
قطر به تصمیم عربستان سعودی برای استقرار
 500نیروی آمریکایی در ایــن کشور واکنش
نشان داد.بن جاسم در صفحه توئیتر خود نوشت:
«امنیت خلیج فارس؛ تصور میکردیم کشورهای
بزرگ منطقه میتوانند امنیت خلیج فارس و آب
راههای خود را تأمین کنند اما وقتی دیدیم آنها
این مأموریت را به دیگر کشورهای بزرگ برای
تأمین امنیت آب راه خلیج فارس به عنوان آب
راه بینالمللی محول کردهاند ،غافلگیر شدیم.
من اعتراضی به این ندارم بلکه این یک حقیقت
است و این کشورها به استقرار مجدد نیروهای
آمریکایی روی آوردهاند».

پیشخوان بین الملل

چهره روز

رئیسجمهورآمریکا:اگربخواهیمباکشتن 10میلیوننفرظرفیکهفته
درافغانستانپیروزمیشویم!
باردیگریکتصویرازدروندفتربیضیشکلکاخ
سفید منتشر شد .تصویری از یک نخست وزیر
جدیدکهبرایاولینباردرزمامداریحکومتشپا
درکاخسفیدمیگذاردودرمقابلدوربینهاکنار
ترامپمینشیند.اوکسینیستجزعمرانخان،
کسیکهاززمانیکهسکانحکومتپاکستانرابه
دست گرفت ،سر ناسازگاری با آمریکا گذاشت و
دولتترامپنیزدرپاسخبهپاکستانجدیدکمک
های مالی خود را به این کشور تعلیق کرد.حاال
تصویر پوزخند او به ترامپ نقل رسانه های خبری
شده است .ترامپ یک توهین گستاخانه می کند
و عمران خان تنها به اون لبخند تمسخر آمیز می
زند .این اولین بار نیست که این تصاویر از کاخ
سفیدمنتشرمیشود.پیشازاینمرکلهمدچار
ایندوگانگیشخصیتترامپشدهبودوقبلترنیز
آبه شینزو با دست له شده خودش مواجه شد! اما
ماکرونزبلترازرهبراندیگرکشورهاترامپرادر
کاخسفیدکنترلکرد!بهطوریکهاوعاشقرئیس
جمهور جذاب فرانسه شد! اما ظاهرا عمران خان
نیز از پس او برآمده است ،او با لبخندی تمسخر
آمیزوسکوتیمعنادارتنهاترامپرانظارهمیکند.

توئیت روز

مجله آلمانی اِشترن :هیتلر جدید! هایل ترامپ!

توهینگستاخانهترامپ بهمردم افغانستان
که این پیروزی هزینه جانی بسیاری دارد در
نتیجه ما ترجیح می دهیم که بــرای خــروج از
افغانستان با شرکای منطقه ای همکاری کنیم
تا تقابل نظامی دو دهه ای را به پایان برسانیم.
ترامپ در سخنانی مدعی شد :اگر ما بخواهیم
برنده جنگ افغانستان باشیم می توانیم در
کمتر یک هفته این کار را انجام دهیم اما من
نمی خواهم که  ۱۰میلیون نفر کشته شوند.
من می توانم افغانستان را به کلی محو کنم !این
اظهارات ترامپ موجبات تمسخر عمران خان را
برانگیخت و تصاویری که از او منتشر شده است
در حال خنده یا قیافه گرفتن های عجیب است.
همزمان،ارگ ریاست جمهوری افغانستان به
توهینترامپبهملتاینکشورواکنشنشانداد
و ضمن خواستار توضیح بیشتر در این خصوص
گفت که ملت افغانستان به هیچ قدرت خارجی
اجازه تعیین سرنوشت خویش را نداده و نخواهد
داد.حامدکرزایرئیسجمهورپیشینافغانستان
اظهارات توهینآمیز ترامپ درباره افغانستان را
بازتاب مکنونات درونی رهبری آمریکا در قبال
مردم و کشور افغانستان دانست و گفت ،آن ها
برای زندگی و کرامت انسانی ،هیچ احترامی
قائل نیستند .لطیف پدرام یکی از کاندیداهای
ریاست جمهوری افغانستان نیز در واکنش به
اظهارات توهینآمیز ترامپ ،گفت :لحن ترامپ
یکلحناشغالگربیفرهنگوقلدراست،برخی

3

جاسوسی درلباس «تبعید»

کارشناسان نظامی اظهارات ترامپ را احمقانه
توصیفکردند.رئیسکاخسفیددرحالیباتکبر
همیشگی خود از موضع قدرت دم از محو یک
کشور می زند و می گوید ،یک هفته ای جنگ را
تمام می کنم! که نماینده کشورش از اول سال
جاری میالدی درگیر مسئله صلح افغانستان
است و تا امروز راه به جایی نبرده است .یک پای
زلمیخلیلزاددردوحهاستویکپایدیگرش
درکابلواگرپایدیگریداشتاحتماالهمزمان
درپاکستانهمبرایمیانجیگریترددمیکرد!
تابلکهعمرانخانباگوشهچشمی بتواندطالبان
را راضی کند! خانی که امروز معنادار به رئیس
کاخ سفید پوزخند هدیه می دهد و تصویر خود و
ترامپ را برای بحران کشوری که از زمان سقوط
ظاهر شاه گریبان گیرش شده است ،در تاریخ
ثبت و ماندگار می کند ،کشوری که این گونه بر
سرآنمعاملهمیکنندوهمچناندولتمردانآن
از مواضع خود در مقابل طالبان و پاکستان عقب
نشینی نمی کنند .این تصویر شاید نشان داد که
افغانستانهمچنانقربانیاست.ترامپدرحالی
توهین ،تف توی صورت و تحقیرهای فراوان،
اورابیرونانداختندوعلیهسیاستریاضبرای
عادیسازیروابطباتلآویوشعاردادند.جوانان
فلسطینیبهاوگفتند«چرااینجاآمدهای...برو
با یهودیان روابط را عادی کن ،انسان بیارزش
آشغال ...برو دنبال عادیسازی .»...محمد
ســعــودی ،تحصیل کـــرده رشــتــه حــقــوق در
دانشگاه ملک سعود در ریاض و یکی از شش
روزنامهنگاری است که در قالب هیئتی عربی،
اکنون به فلسطین اشغالی رفته و با میزبانی
وزارت خارجه اسرائیل ،مهمان تلآویو است.
اوپیشترنیزبارادیورژیمصهیونیستیمصاحبه
کرده و به زبان عبری گفته بود که «اسرائیل را
دوست دارم و اسرائیلیها را مثل خانواده خود
میدانم» .این اتفاق زمانی افتاد که تشکیالت
خـــودگـــردان فلسطین و دیــگــر گــروههــای
فلسطینی این روزها ،به اتفاق ،با طرح آمریکا
برای سازش فلسطین با رژیم صهیونیستی -با
عنوانطرحصلحآمریکایامعاملهقرن-مخالفت
کرده اند و به حمایت برخی دولتهای عربی
مثل عربستان ،بحرین و امــارات از این طرح
انتقاددارند.

ایناظهارنظررابیانمیکندکهآمریکادرراهبرد
جدید خود برای مدیریت داعش در نظر دارد این
گروه در شمال افغانستان یکی در منطقه فراه و
دیگری در قندوز مستقر شوند .آن هم تنها برای
مقابله با چین ،ایران و روسیه چرا که این منطقه
بهسهکشوردسترسیکاملدارد؛ازسمتسین
کیانگبهچینازازبکستانبهروسیهوازخراسان
به ایران.طالبان از یک سو در شمال با داعش
درگیر است و از سوی دیگر حمالت بهاره خود را
امسال با شدت بیشتری علیه دولت مرکزی آغاز
کرده .اما این پایان ماجرا نیست چرا که آمریکا
درنظردارددرراستایمذاکرهصلح(قسمتیکه
طالبان با آن کنار نمی آید) ،ائتالفی از نیروهای
آسیایی(شمابخوانیدداعش)ازازبکستان،چچن
ودیگرکشورهایرادیکالآسیایمرکزیتشکیل
دهد که جای ناتو و پنتاگون(بازگشت نظامیان
آمریکایی) را در افغانستان بگیرد! این شرحی
کوتاه از وضعیت امنیتی افغانستان است! با این
حال...عمران خان پوزخند می زند! دونالد! تو
هیچچیزنمیدانی    !....

وال استریت ژورنال :میلیاردر تبعیدی چینی
در منهتن نیویورک که اغلب خود را مخالف حزب
حاکم کمونیست نشان میدهد« ،جاسوس» پکن
اســت .موسسه تحقیقاتی-امنیتی آمریکایی
میگوید« :گو ونگویی»  49ساله که سال 2015
به آمریکا آمد و تقاضای پناهندگی کرد ،تنها 70
میلیون دالر برای پنتهاوسی در طبقه هجدهم
هتل «شری نترلند» پرداخت کرد .این درحالی
است که او چند خانه بزرگ و یک قایق تفریحی
در خارج از چین دارد و با ثروت خود در آمریکا تا
جایی نفوذ کرده که روی استیو بنن ،مشاور سابق
ترامپ هم اثر گذاشته و نظر وی را به خود جلب
کرده است تا از او در محافل آمریکایی حمایت
کند .دولت چین پیشتر اعالم کرده بود حدود
 17میلیارد دالر سرمایه این میلیاردر فراری را در
چین توقیف و دو برادرش را بازداشت کرده است.
گو ونگویی یک سرمایه دار در بخش مسکن و
ساخت و ساز است و در ساخت و سازهای مربوط
به المپیک  2008پکن صدها میلیون دالر سود
کسب کرده است.

فراخبر
میزبانیتلآویوازخبرنگارانعربچرا؟
تالشتلآویوبرایتوسع ه روابطباخبرنگارانعربی،از
سهمنظرقابلتحلیلاست؛-1بهرهبرداریاطالعاتی:
خبرنگاران با همه خدمات مثبتی که به جامعه ارائه
میکنند ،به دلیل موقعیت حساس شغلی ،کارآیی
خاصی برای سرویسهای اطالعاتی بیگانه دارند.
شغل خبرنگاران ایجاب میکند تا از دسترسیهای
ویژهایبهبرخیمسئوالن،اماکنواطالعاتبرخوردار
باشند .از این منظر ،اسرائیل میتواند با برقراری
رابطهای عمیقتر با خبرنگاران عربی ،زمینه را برای
بــهــرهبــرداری اطالعاتی از آنهــا فراهم ســازد-2.
عــادیســازی رواب ــط دوجــانــبــه :خبرنگاران عربی
میتوانند با تولید محتواهای خاص ،زمینه کاهش
حساسیتهای مردمی در قبال اسرائیل را فراهم
سازند .این رویکرد فرهنگی و نرم ،البته در کوتاه مدت
نتیجه نمیدهد و نیازمند تداوم است اما با وجود این،
اثری ماندگار در روابط یک دولت عربی با اسرائیل
خواهد داشت .در گامهای بعدی ،برخی دولتهای

عربییابرخیسازمانهایمردمنهادعربی!میتوانند
میزبان خبرنگاران رژیم صهیونیستی باشند و این
رفتوآمدهای بهظاهر کاری ،بر فرایند عادیسازی
روابط اثرگذار خواهد بود-3.بهرهبرداری منطقهای:
در نهایت اما اسرائیل با عادیسازی روابط با یک یا
چند کشور عربی هدف و کاهش حساسیتها نسبت
به خود ،زمینه را برای توسع ه روابط با دیگر کشورهای
عربی فراهم می بیند و طرحهای منطقهای خود را با
جدیت و شدت بیشتری پیش می برد.البته این سطوح
سهگانه ،صرفا با تمرکز بر تعامالت خبرنگاری پیش
نخواهد رفت بلکه روشها و کانالهای دیگری نیز در
یک روند همافزا ،در مسیر تأمین اهداف این رژیم در
دستور کار آن قرار دارد.به نظر میرسد برای مواجهه با
این رویکرد نرم اسرائیل ،گروهها و ملتهای پایبند به
مقاومت ،باید عالوه بر اتخاذ رویکرد تبیینی و تبلیغی،
تحمیلهزینهبهبازیگرانایننقشهراهمدردستورکار
قرار دهند .بدنامسازی آنها تحت مالحظاتی خاص
و افزایش فشارهای مردمی بر آنها میتواند در این
چارچوب قرار گیرد.

