இம் மாதம் அமமரிக்க ஜனாதிபதி ஜஜா பிடன்
ஜமற் மகாள் ளவுள் ள மத்திய கிழக்கு விஜயத்தின் ஜபாது
இஸ்ஜரலுடனான உறவுகளள இயல் பு நிளலக்கு
மகாண்டுவர சவூதி அஜரபியா திட்டம்
லத்தீப் பாரூக்
காலாகாலமாக இஸ்ரேலுடன் ரேணி வரும் இேகசிய உறவுகளை சவூதி
அரேபியா தற் ரோது ேகிேங் கமாக முளறே்ேடி ரேண முடிவு
சசய் துை் ைதாகத் சதேிய வருகின் றது. ஜுளல மாதமட் 13ம் திகதி முதல்
16ம் திகதி வளே அசமேிக்க ஜனாதிேதி ரஜா பிடன் மத்திய கிழக்கிற் கான
உத்திரயாகே்பூே்வ விஜயத்ளத ரமற் சகாை் ைவுை் ைாே். அந்த விஜயத்தின்
ரோது சவூதி - இஸ்ரேலுடனான உறவுகளை முளறே்ேடி ரேணும் திட்டம்
சவைிவேவுை் ைது.
சவூதி அரேபியாவிடம் இருந்து இதுசவான் றும் எதிே்ே்ோே்க்கே்ேடாத ஒரு
விடயம் அல் ல. காேணம் நீ ண்ட காலமாக அது இஸ்ரேலுடன் இேகசிய
உறவுகளைே் ரேணி வருகின் றது. முஸ்லிம் நாடுகளுக்கு எதிோன
அசமேிக்க மற் றும் ஐரோே்பிய கூட்டு சதிகைிலும் சவூதி அரேபியா
சதாடே்ச்சியாகே் ேங் ரகற் று வந்துை் ைது. தனது இஸ்ரேலிய, ஐரோே்பிய
மற் றும் அசமேிக்க சகாக்கைின் நன் ளமக்காக சவூதி அரேபியாரவ ேல
முஸ்லிம் நாடுகை் மீது தாக்குதல் களை நடத்தியும் உை் ைது. இதன் மூலம்
ஆயிேக்கணக்கான அே்ோவி முஸ்லிம் கை் சகால் லே்ேட்டுை் ைனே். அந்த
நாடுகைின் உை் கட்டளமே்புக்கை் ேல நாசமாக்கே்ேட்டுை் ைன.
ஏவ் வாரறனும் இஸ்ரேலுடனான உறவுகளை முளறே்ேடி அமுலுக்கு
சகாண்டு வருவது முன் கூட்டி கணிக்க முடியாத ேல விளைவுகளை
ஏற் ேடுத்தக் கூடும் . ஏசனனில் சவூதி அரேபியா இஸ்லாத்தின் பூமி. உலக
முஸ்லிம் கை் அளனவோலும் ரநசிக்கே்ேடும் ஒரு பூமி. ஆனால் அங் குை் ை
ஆட்சியாைே்கை் முதலாவது உலக மகா யுத்தத்தின் பின் முன் னாை்
பிேிட்டிஷ் ஏகாதிேத்தியவாத மற் றும் சிரயானிய அதிகாேபீடத்தால்
ஆட்சியில் அமே்த்தே்ேட்டவே்கை் . இவே்கை் தான் இன் று உலகைாவிய
கண்டனங் கை் அளனத்ளதயும் மீறி உலகின் மிகவும் ரமாசமான
அடக்குமுளற சகாடுங் ரகால் ஆட்சிhைே்கைாக உை் ைனே். இவே்கை் எந்த
வளகயிலும் இஸ்லாத்ளதே் பிேதிநிதித்துவம் சசய் யவில் ளல.
இஸ்லாத்தின் மூன் றாவது மிகே் புனித நகேமான சஜரூஸலத்ளத
ஆக்கிேமித்துை் ை இஸ்ரேளல அங் கீகேிே்ேது, ேலஸ்தீன மக்களுக்கு
எதிோக இஸ்ரேல் இளழத்து வரும் முடிவற் ற சகாடுளமகளை
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அங் கீகேிே்ேது என் ேன ோேதூேமான பின் விளைவுகளை ஏற் ேடுத்தக்
கூடியளவ. சவூதி அேசின் அதிருே்தியாைரும் ஊடகவியலாைருமான
ஜமால் கரஷாகி மிகக் சகாடூேமான முளறயில் துருக்கியில் உை் ை சவூதி
அரேபிய தூதேகத்துக்குை் ளவத்து சகால் லே்ேட்ட பின் கவூதி அரேபியா
உலகைாவிய ேீதியில் கிட்டத்தட்ட தனிளம ேடுத்தே்ேட்டிருந்தது. அந்தத்
தனிளமயில் இருந்து தன் ளன விடுவித்துக் சகாை் வதற் காக சவூதி
அரேபிய ஆட்சி பீடம் இன் று சகாடுக்கின் ற விளல தான் இஸ்ரேலுடனான
உறவுகைில் இயல் பு நிளல.
2018 அக்ரடாேகே் 2இல் ஜமால் கரஷாகி துருக்கியில் உை் ை சவூதி அரேபிய
தூதேகத்துக்குை் ளவத்து கதறக்கதற கண்டதுண்டமாக சவட்டிக்
சகால் லே்ேட்டாே். இது சம் ேந்தமாக ஐக்கிய நாடுகை் சளே நடத்திய
விசாேளணயின் முடிவில் 2019ல் கரஷாகியின் சகாளல முன் கூட்டிரய
திட்டமிடே்ேட்ட சட்டத்துக்கு அே்ோற் ேட்ட மேண தண்டளன என் று
தீே்மானிக்கே்ேட்டது.
இவ் வாண்டு மாே்ச் மாதம் முடிக்குேிய இைவேசே் சல் மானின் உத்தேவின்
கீழ் ோேிய அைவிலான மேண தண்டளன நிளறரவற் றம் என் ற சேயேில்
81 ரேே் சவூதியில் சகால் லே்ேட்டனே். சவூதி நீ தித்துளறயின்
இலட்சனத்ளத உலகுக்கு ேளறசாற் றும் வளகயில் இது அளமந்திருந்தது.
இந்தே் ோதகச் சசயல் இஸ்லாத்துக்கு முற் றிலும் முேணானதாகும் .
கரஷாகி சகாளலக்ரகா அல் லது அதுரோன் ற ரவறுவிதமான
சகாளலகளுக்ரகா அல் லது குற் றச் சசயல் களுக்ரகா
சோறுே்புக்ரகாருமாறு இைவேசளே வற் புறுத்துவதற் கு ேதிலாக
ரமளலத்ரதச அேசுகை் அவளே புளடசூழ் ந்து உற் சாகே்ேடுத்தி
வருகின் றன.
மிகவும் தனிே்ேட்ட விதத்தில் சவூதி அதிகாேிகை் இந்தே் ோேிய
ேடுசகாளலகளை நடத்தி முடித்துை் ைனே். சகால் லே்ேட்டவே்கைின்
உடல் களை அடக்கம் சசய் யும் உேிளம கூட சம் ேந்தே்ே்டவ
் ே்கைின்
குடும் ேத்தவே்களுக்கு மறுக்கே்ேட்டுை் ைது. முடிக்குேிய இைவேசோக
இருந்து சகாண்டு இந்தைவு அதிகாேத் துஷ்பிேரயாகம் சசய் யும்
முஹம் மத் பின் சல் மான் அல் லது எம் பிஎஸ் தன் வசம் சகாண்டுை் ை
மட்டில் லா அதிகாேத்ளத இது சதைிவுேடுத்தி நறிகின் றது. இனி அவே்
அதிகாேபூே்வ அேசோனால் நிளலளம என் னவாகும் என் ேரத எஞ் சியுை் ை
ரகை் வி.
றாபி ரேே்க் என் ேவே் பிபிஸியில் எழுத்தியுை் ை ஒரு அறிக்ளகயின் ேடி
2019ல் ரஜா பிடன் அசமேிக்க ஜனாதிேதி ரதே்தல் பிேசாேத்தில்
2

ஈடுேட்டிருந்த ரோது கரஷாகிளய சகான் றளமக்காக சவூதி அரேபியா
மீது நடவடிக்ளக எடுக்கே்ேடும் என சேதம் பூண்டாே்
கரஷாகிளய சகாளல சசய் யும் திட்டத்துக்கான அங் கீகாேத்ளத
முடிக்குேிய இைவேசே் வழங் கி இருந்தாே் என் ேளத அசமேிக்க புலனாய் வு
நிறுவனங் கை் அன் ரற ஊே்ஜிதம் சசய் திருந்தன. ஆனால் பிடன்
ேதவிரயற் றதும் புதிய ஜனாதிேதி சவூதி அரேபியாவுடனான உறவுகளை
மீை் அைவீடு சசய் ய விரும் புவதாக சவை் ளை மாைிளக அறிவித்தது.

அமமரிக்க ஜனாதிபதி ஜஜா பிடன்
அதன் பிறகு தான் சவூதிளய வழிக்கு சகாண்டு வந்து ஜமால் கரஷாகி
சகாளலக் குற் றத்தால் ஏற் ேட்டுை் ை தனிளமே்ேடுத்தலில் இருந்து
விடுேடரவண்டுமானால் இஸ்ரேலுடன் முளறே்ேடியான உறவுகளை
ஏற் ேடுத்திக் சகாை் ை ரவண்டும் என் ற நிேந்தளனளய ரநாக்கி சவூதி
நகே்த்தே்ேட்டது. சிரயானிஸத்தினதும் இஸ்ரேலினதும் தீவிே
ஆதேவாைோன அசமேிக்க ஜனாதிேதிக்கு கிளடத்த மாசேரும் மகத்தான
சவற் றி இதுவாகும் .
இந்த ஏற் ோடுகைின் ஒரு முன் ரனாடியாகத் தான் இைவேசே் சல் மான்
அண்ளமயில் எகிே்துக்கும் விஜயம் சசய் தாே். பிோந்திய விஜயத்தின்
முதற் கட்டமாக அங் கு சசன் ற சல் மான் அளதத் சதாடே்ந்து ரஜாே்தான்
மற் றும் துருக்கி ஆகிய நாடுகளுக்கும் விஜயம் சசய் தாே்.
துருக்கியடனான இருதேே்பு உறவுகைில் ஏற் ேட்ட விேிசளல சீே் சசய் யும்
வளகயில் இைவேசே் சல் மான் கடந்த மாதம் அங் காோவுக்கு விஜயம்
சசய் தாே். இந்த விஜயத்துக்கு ஐந்து தினங் கை் முன் ேதாக 2022 ஜுளல 17ல்
துருக்கி நீ திமன் றத்தில் நிலுளவயில் இருந்த ஜமால் கரஷாகி சகாளல
வழக்கும் முடிவுக்கு சகாண்டு வேே்ேட்டது.
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இளவரசர் சல் மான் எகிப் திலும் துருக்கியிலும்
ஆனால் இைவேசே் சல் மான் தான் தனது காதலே் கரஷாகிளயக்
சகான் றவே் என் ற நிளலே்ோட்டில் கரஷாகியின் காதலி ரஹடிஸ்
சசன் கிஸ் சதாடே்ந்தும் உறுதியாக உை் ைாே்.
லண்டளன தைமாகக் சகாண்டு சசயற் ேடும் மிடில் ஈஸ்ட் ஐ இன்
தகவலின் ேடி முடிக்குேிய இைவேசே் இஸ்ரேலுடன் முழு அைவிலான
உறவுகளை சதாடங் க ரவண்டும் அதற் கு ேகேமாக அசமேிக்கா கவூதிக்கு
அைித்துை் ை இோணுவ ேீதியான வாக்குறுதிகை் அளனத்ளதயும்
நிளறரவற் றும் என் று சதேிய வந்துை் ைது.
இந்தக் கடினமான சமன் ோட்டில் மிக முக்கியமாக இழக்கே்ேடுகின் ற ஒரு
விடயம் இஸ்ரேலுக்கும் ேலஸ்தீனே்களுக்கும் இளடயிலான நீ ண்டகால
சமாதானமாகும் . ஆக்கிேமிக்கே்ேட்ட ேகுதிகைில் இழக்கே்ேட்டு வரும்
உயிே்களுக்காக அதிகேட்ச விளலயாகவும் இது அளமந்துை் ைது.
சவூதியில் பிறந்து வைே்ந்து இே்ரோது பிேி;ட்டிஷ் பிேளஜயாகவும்
லண்டன் சோருைாதாே மற் றும் அேசியல் விஞ் ஞானக் கல் லூேியில்
வருளக தரும் விேிவுளேயாைோகவும் உை் ை மதாவி அல் றஷீத் இதுேற் றிக்
குறிே்பிடுளகயில்

மதாவி அல் றஷீத்
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வாஷிங் டனில் உை் ை தனது சிறே்புேிளமத் தன் ளமளய நிளல நிறுத்திக்
சகாை் வதற் கான ரேேம் ரேசலில் சவூதி அரேபியா இஸ்ரேலுடனான
இயல் பு நிளல உறளவ ஒரு கருவியாகே் ேயன் ேடுத்திக் சகாை் கின் றது.
உக்ரேன் யுத்தம் உலக மட்டத்தில் அதிகேித்து வரும் சக்திவைே்
சேருை் கைின் விளல என் ேனவற் றின் மத்தியில் சவூதி இைவேசே் சல் மான்
சோருைாதாே ேலம் என் ற தன் னிளலே்ோட்டில் இருந்து ரேேம்
ரேசுகின் றாே், ஆனால் அேசியல் ேீதியாகவும் இோணுவ ேீதியாகவும் அவே்
ேலமிழந்து நிற் கின் றாே்.
இஸ்ரேலிய அதிகாேிகளுடன் அண்ளமக் காலத்தில் இடம் சேற் றுை் ை
ோேதூேமான, இேகசிய உயே் மட்டே் ரேச்சுக்கைின் அடிே்ேளடயில் ரஜாய்
பிடன் றியாத் மண்ணில் காலடி எடுத்து ளவத்த ஒரு சில மணிரநேத்தில்
இஸ்ரேலுடனான தனது உறவுகளை முளறே்ேடி ஆேம் பிக்கும்
அறிவித்தளல சவூதி அரேபியா சவைியிடக் கூடும் என் று சதேிய
வந்துை் ைது.
சவூதி அரேபியாவிடம் இன் ளறய நிளலயில் மிகவும் சக்தி வாய் ந்த
சோருைாதாே ேீதியான சவைிநாட்டு நாணய ேலம் உை் ைது. எேிசோருை்
குளறோடுகளுக்கு மத்தியிலும் எண்சணய் விளல அதிகேிே்புக்கு
மத்தியிலும் இந்நிளல காணே்ேடுகின் றது. சவூதி அரேபியாவுக்கு மிகவும்
ரவண்டே்ேடும் எண்சணய் வைங் கைில் இருந்து தான் முடிக்குேிய
இைவேசே் தனது நிளலளய ஸ்தாபிக்க முயல் கின் றாே். அசமேிக்க
நிே்வாகத்தின் மீது சநருக்குதளலத் சதாடுக்க எண்சணளய ஒரு
ஆயுதமாகே் ேயன் ேடுத்தலாம் என் ேளத அவே் நன் கு உணே்ந்துை் ைாே்.
வாஷிங் டனில் தனது சசாந்த பிேம் ளமளய புனே்நிே்மானம் சசய் து
சகாை் ைவும் , தனக்கு முழு அங் கீகாேம் வழங் கே்ேடாமல் தன் மீதான
சதேிவு சசய் யே்ேட்ட ஈடுோட்டு ரோக்ளக மாற் றி அளமக்கவும் தனது
சேற் ரறாலிய வைத்ளத ஒரு ஆயுதமாகே் ேயன் ேடுத்த முடியும் என் ேளத
முடிக்குேிய இைவேசே் நன் கு புேிந்து ளவத்துை் ைாே்.
உண்ளமயில் கடந்த காலங் கைில் றியாத்-அசமேிக்க உறவுகை்
கடினமான நிளலகளைக் கண்ட ரோது அவற் ளற சீே் சசய் ய சேற் ரறால்
ஒரு சாதனமாக அளமந்திருந்தளத காண முடிந்தது. அரதரோல்
ேஷ்யாவுடனான ரோோட்டத்ளத சவல் ல சவூதி அசேபியா பிேதான
காேணியாக அளமந்துை் ைது என் ேளத அசமேிக்க ஜனாதிேதி பிடனும்
நன் கு புேிந்து ளவத்துை் ைாே். அதற் கு ேகேமாக முடிக்குேிய இைவேசருக்கு
வழங் கே்ேடும் சவகுமதிதான் அசமேிக்க ஜனாதிேதியின் சவூதி விஜயம் .
ஆனால் இந்த ஈவு இேக்கமற் ற சே்வாதிகாேியின் முன் னாை் தனது
ரதால் வியின் சவைிே்ோட்ளடக் காட்டிக் சகாை் ைரவா அல் லது அவே்
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முன் னிளலயில் தளலகுனிந்து நிற் கும் நிளலளய ஏற் ேடுத்திக்
சகாை் ைரவா அசமேிக்க ஜனாதிேதி விரும் ேவில் ளல. அதற் கு ஈடாக அவே்
ஒரு வேலாற் று முக்கியத்துவம் வாய் ந்த அறிவிே்புடன் தனது தாய்
நாட்டுக்குத் திரும் ே ரவண்டும் என் ேரத அவேின் திட்டம் . அந்த அறிவிே் பு
தான் சவூதி-இஸ்ரேல் இோஜதந்திே உறவுகை் .
இளடயூேற் ற பிேசாேங் கை்
சவூதி ஆரேபியாவுக்கான தனது விஜயத்ளத அசமேிக்க ஜனாதிேதி
ேத்துச் சசய் ய ரவண்டும் . கரஷாகி சகாளலக்காகவும் சயமன் மீதான
தாக்குதல் உற் ேட ஏளனய மனித உேிளம மீறல் களுக்காகவும் சவூதி
இைவேசளேத் தண்டிக்க ரவண்டும் என் று அசமேிக்காவில்
பிேரயாகிக்கே்ேட்டு வரும் சநருக்குதல் கைில் இருந்து தே்பித்துக்
சகாை் ைவும் அசமேிக்க ஜனாதிேதி இந்த அறிவிே்ளே தாோைமாகே்
ேயன் ேடுத்திக் சகாை் வாே்.
அரதரோல் சவூதி இைவேசின் நன் மதிே்ளே நிளலநிறுத்த இஸ்ரேலும்
முழு ஒத்துளழே்ளே வழங் கும் என் ேதில் எவ் வித சந்ரதகமும் இல் ளல.
ஏற் கனரவ வாஷிங் டனில் நிளலசகாண்டுை் ை இஸ்ரேலின் தீவிே வலது
சாேி பிேிவுகை் இந்த விடயத்தில் தமது ேணிளய முடுக்கி விட்டுை் ைன.
தற் ரோது வாஷிங் டனில் சவூதி அரேபியாவின் மிகே் சேேிய பிேசாே
சக்தியாக மாறி இருே்ேது இஸ்ரேல் தான் என் ேது சேரும்
ரவடிக்ளகயாகும் .
இரதரநேம் ேலஸ்தீனே்கைின் உேிளமகளை குளறத்து மதிே்பிடாத
விதத்தில் இஸ்ரேலுடன் இயல் பு நிளலளய ஏற் ேடுத்துவதில் தனக்கு
எவ் வித ஆட்ரசேளனயும் இல் ளல என் ேளத தனது உை் நாட்டு மற் றும்
சே்வரதச ோே்ளவயாைே்களுக்கு நிளனவூட்டக் கிளடக்கும் எல் லா
சந்தே்ே்ேங் களையும் சவூதி இைவேசரும் ேயன் ேடுத்தி வந்துை் ைளமயும்
இங் கு குறிே்பிடத்தக்கது.
யதாே்த்தத்தில் இந்த விடயம் சதாடே்ோக சவூதி மக்கைின்
நிளலே்ோட்ளட அறிந்து சகாை் ைவது முடியாத காேியமாகும் . முடிக்குேிய
இைவேசேின் கருத்துக்களுக்கு முேணான கருத்துக்களை சகாண்டவே்கை்
அங் ரக நடத்தே்ேட்டு வருகின் ற விதரம இதற் கு பிேதான காேணம் . அந்த
வளகயில் பிடனின் றியாத் விஜயம் ஒரு முக்கியமான அளடயாைச்
ளசளகயாக அளமயலாம் . அவருக்கு வழங் கே்ேடும் அதிக
எண்சணய் க்கு ஈடாக பிைவு ேட்டுை் ை அேச குடும் ேத்தில் தனது சசாந்த
எதிே்காலத்துக்கான ஊகங் களுக்கு பிடன் முடிவு கட்ட ரவண்டும் என் ேரத
முடிக்குேிய இைவேசின் எதிே்ே்ோே்ே்பும் விருே்ேமும் ஆகும் .
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இோணுவ ேீதியாகக் கூட அசமேிக்கா இல் லாவிட்டால் முடிக்குேிய
இைவேசே் மிகவும் ேலவீனமானவரே. வேலாற் று ேீதியாக சவூதி
அரேபியாவுடன் நீ ண்டகால ோதுகாே்பு உடன் ேடிக்ளககளுக்குே் ேதிலாக
தற் காலிகத் ரதளவகளுக்கான அவசே உதவிகளைரய அசமேிக்கா
வழங் கி வந்துை் ைது.
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