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عربستاننگاه روز گزارش روز

شايد مردمان هيچ كش��وري نخواهند درگير يك جنگ 
خانمان سوز شوند. حتي مردم امريكا نيز كه كشورشان 
بيش از ي��ك دهه اس��ت درگي��ر دو جنگ در ع��راق و 
افغانس��تان اس��ت نيز عالقه زيادي به ادام��ه آن ندارند. 
ارتش امريكا با اين تصور كه قدرتمند ترين ارتش جهان 
با توانايي درگير شدن در دو جنگ همزمان است در سال 
2001 به افغانستان و در سال 2003 به عراق حمله كرد. 
آنها در افغانس��تان به بهانه از بين بردن القاعده و طالبان 
كه طراح اصلي واقعه تروريستي يازده سپتامبر بودند وارد 
جنگ شدند و س��پس به بهانه وجود سالح هاي كشتار 
جمعي به عراق حمله كردند. اما هر دو جنگ نش��ان داد 
كه اياالت متحده هيچ شناختي نسبت به اين دو كشور 
ندارد و هنوز كه هنوز است ارتش امريكا درگير جنگ در 
اين كشورها است. دولت باراك اوباما هرچند سعي كرد با 
خروج نيروهاي ارتش امريكا از عراق جنگ در اين كشور 
را به نقطه پايان برس��اند اما ظهور داعش در اين كش��ور 
موجب ش��د كه بار ديگر هزاران سرباز امريكايي به عراق 
بازگردند و اين جنگ ناتمام كماكان ادامه پيدا كند. حاال 
خبرهايي منتشر شده است كه پس از شكست داعش در 
عراق نيروهاي امريكايي رفته رفته عراق را ترك مي كنند. 
اما اي��ن به معناي آن نيس��ت كه س��ربازان امريكايي به 
خانه هاي ش��ان بازمي گردند تا در كنار خانواده هاي شان 
زندگي كنند، بلكه به افغانستان مي روند تا در جنگي ديگر 
شركت كنند. طبق گزارش خبرگزاري آسوشيتدپرس 
سربازان امريكايي در حال انتقال س��الح ها و تجهيزات 
خود از عراق به افغانستان هستند. طبق اين گزارش، ده ها 
سرباز امريكايي با تجهيزات در طول يك هفته گذشته در 

پروازهاي روزانه به افغانستان منتقل شدند. 
دو مقام آگاه عراقي به خبرگزاري آسوش��يتدپرس اعالم 
كردند كه ائتالف تحت رهبري اي��االت متحده با دولت 
عراق به توافق رس��يده اس��ت كه براي اولين ب��ار پس از 
شكس��ت داعش نيروهاي امريكايي از عراق كه بيش از 
سه س��ال در اين كش��ور به بهانه مبارزه با داعش حضور 
داش��تند، خارج ش��وند. هرچند خبر آسوشيتدپرس از 
منابع آگاه ب��ود، اما پ��س از درز كردن اي��ن مطلب و به 
دنبال تاييد آن، يك سخنگوي دولت عراق در گفت وگو 
با آسوشيتدپرس اين خبر را تاييد كرد و گفت: نيروهاي 
امريكايي پس از اعالم پيروزي دولت بغداد بر داعش اين 
روند را آغاز كرده اند. س��عد الحديثي س��خنگوي دولت 
مي گويد: مبارزه ب��ا داعش به پايان رس��يده و در نتيجه 
س��طح حضور امريكايي ها نيز در ع��راق كاهش خواهد 
يافت. وي تاكيد كرد: تخليه هنوز در مراحل اوليه است و 
به مرحله خروج كامل نيروهاي اياالت متحده نرسيده ايم. 
حيدرالعبادي نخس��ت وزير عراق در ماه دسامبر و پس 

از آنكه نيروهاي عراق��ي آخرين بقاياي داع��ش در اين 
كش��ور را پس از سه س��ال جنگ متمادي از بين بردند، 
اعالم پيروزي ك��رد. داعش در زم��ان اوج قدرت خود در 
عراق بيش از يك س��وم از خاك اين كش��ور را در اختيار 
داشت. گفته مي شود براساس آخرين توافق ميان دولت 
عراق و امريكا، ح��دود 60درصد از نيروهاي امريكايي در 
عراق باقي مي مانند و حدود 4هزار نيروي آموزشي امريكا 

عراق را ترك خواهند كرد. برخ��ي منابع نيز به خبرنگار 
آسوش��يتدپرس اعالم كردند كه س��ربازان امريكايي از 
يك فرودگاه بزرگ در اس��تان انبار از عراق خارج شدند. 
در سال گذش��ته ميالدي نيز حيدرالعبادي در مصاحبه 
خود با ميدل ايس��تاي عنوان كرده بود كه ما از نيروهاي 
امريكايي مي خواهيم كه پس از شكس��ت داعش حضور 
خود در س��رزمين عراق را محدودتر كنند. وي در ادامه 

افزود: ما در حال از بين بردن داعش هستيم و اين واضح 
است كه متحداني كه با نيروهاي خود به ما در اين موضوع 
كمك كردند رفته رفته نيروهاي خ��ود را كاهش دهند. 
ويليام ريموند فرمانده نيروهاي اياالت متحده در پايگاه 
هوايي االسد واقع در اس��تان انبار نيز گفت: ما يك تغيير 
جديد در ماموريت داريم و به زودي نقش جديد حمايتي 
را آغاز خواهيم كرد. با اين حال ريموند از گفتن جزييات 
محل ماموريت و اينكه نيروها به كجا مي روند سر باز زد. 
اما فاكس نيوز نيز گزارش داده است كه سربازان منتقل 
شده از عراق به افغانستان مي روند. طبق برآوردهايي كه 
خبرگزاري بي بي سي نيز انجام داده تقريبا 4هزار نيروي 
امريكايي براي پش��تيباني، كمك و آم��وزش گروه هاي 
محلي در مبارزه با داعش در عراق مستقر بودند و اكنون 
اگر اين نيروها از عراق خارج ش��وند، نيروهاي عملياتي 
ويژه، نيروه��اي لجس��تيك و نيروهاي موقت��ي كه به 
صورت دايمي در حال جابه جايي هس��تند در اين كشور 
باقي مي مانند. بس��ياري معتقدند اين اق��دام امريكا در 
راستاي تمركز بيشتر روي جنگ افغانستان است. ترامپ 
نيروهاي خود را در اين كشور طبق استراتژي اي كه اعالم 
كرده افزايش مي دهد. دونال��د ترامپ، رييس جمهوري 
اياالت متحده در ماه آگوس��ت 2017اس��تراتژي جديد 
افغانستان را ارايه داد كه روي افزايش عمليات هاي نظامي 
و اعزام نيروهاي جديد با هدف نتايج پايدار و شايسته در 
اين كشور تاكيد داشت. او هنگام ارايه استراتژي خود در 
خصوص عقب نشيني زودهنگام س��ربازان امريكايي به 
تصميم دولت اوباما براي خروج نيروهاي عراقي در سال 
2011 اش��اره و از اين سياست به ش��دت انتقاد كرد. وي 
در سخنان خود عنوان كرد كه خروج شتابزده، يك خال 
ايجاد مي كند كه تروريس��ت ها از جمله داعش و القاعده 
آن را به س��رعت پر مي كنند. به گزارش واشنگتن پست 
امريكا طي برنامه اي شناور در حال افزايش كل نيروهاي 
خود در افغانس��تان اس��ت به گونه اي كه در حال حاضر 
سربازهاي امريكايي كه در كنار نيروهاي افغان با طالبان 
مبارزه مي كنند هزار نفر بيشتر ش��ده است. الزم به ذكر 
است از زمان ش��روع به كار دولت ترامپ تعداد نيروهاي 
امريكايي در افغانس��تان تقريبا دوبرابر ش��ده است و از 
8500نيرو در اوايل س��ال 2017 تا امروز به 14هزار نفر 
رسيده اس��ت. اين در حالي اس��ت كه طبق برنامه ريزي 
بنا بود تنها 4هزار نيروي امريكايي به نيروها اضافه شود. 
البته اين رقم نيز ممكن است با اعزام نيروهاي مستقر در 
عراق به افغانستان نيز افزايش پيدا كند. اين افزايش نيرو 
را مي توان با اين هدف از س��وي دونالد ترامپ تعبير كرد 
كه مي خواهد غيرقابل پيش بيني عمل كند اما واقعيت 
اين است كه سال 2017با افزايش نيروهاي امريكايي در 
افغانستان اين كشور يكي از خونبارترين سال هاي خود 

طي 17سال گذشته را پشت سر گذاشت. 

تن��ش مي��ان بعض��ي از نهادها 
و كش��ورهاي اروپاي��ي ب��ا رژيم 
صهيونيس��تي ب��ر س��ر ق��دس 
ادام��ه دارد. كميس��يون اروپ��ا 
موضع گي��ري  جديدتري��ن  در 
خود ضم��ن تاكي��د ب��ر »تعهد 
اتحاديه اروپا به حمايت از احياي 
اجتماعي- اقتصادي قدس ش��رقي« اعالم كرده اس��ت 
كه اين اتحادي��ه پروژه هايي را به منظور توانمندس��ازي 
مردم منطقه و حماي��ت از حضور فلس��طينيان در اين 
ش��هر، از طريق اقدامات هدفمند به نفع جوانان و بخش 
خصوصي، تامين اعتبار خواهد كرد. كميسيون اروپا يك 
بس��ته كمك جديد 42/5 ميليون يورويي شامل 14/9 
ميليون يورو ب��راي فعاليت هايي در قدس ش��رقي براي 
حفظ شخصيت فلسطيني اين شهر و مقابله با وخامت 
نگران كننده شاخص هاي اجتماعي - اقتصادي، تمركز 
پروژه ها بر اقدامات حمايتي، جوانان و آموزش و حمايت 
از بخ��ش خصوصي در نظ��ر خواهد گرف��ت. همچنين 
27/6 ميليون يورو صرف حمايت از تش��كيل يك دولت 
دمكراتيك و پاسخگوي فلس��طيني از طريق اصالحات 
هدفمند در سياست ها، تقويت ش��ركت هاي كوچك و 
متوسط، تقويت جامعه مدني فلسطين و ايجاد دسترسي 
به آب و انرژي خواهد ش��د. اتحادي��ه اروپا چندي پيش 
نيز كمك هايي به مي��زان 158/1ميليون يورو به صورت 
كمك مستقيم مالي براي حمايت از حكومت خودگردان 
فلس��طيني و 107 ميليون يورو نيز به آژانس كار و امداد 
سازمان ملل متحد براي آوارگان فلسطيني ارايه داده بود. 

 فدريكا موگريني، مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا 
خبر تصويب بسته جديد كمك اتحاديه اروپا به فلسطين 
را پيش از جلس��ه فوق العاده گروه بين المللي كمك به 
فلس��طين كميته هماهنگي )AHLC( در بروكس��ل 
اعالم كرد. به اعتقاد او هيچ راه حلي همانند تاسيس دو 
كش��ور وجود ندارد كه بتواند آمال هر دو طرف از جمله 
نگراني هاي امنيتي اسراييل را محقق سازد. پايه و هدف 
تعامل ما راه حل تاسيس دو كشور با شهر قدس به عنوان 
پايتخت آينده هر دو كشور است كه بر اساس توافق اسلو 
و قوانين بين المللي از جمله قطعنامه هاي شوراي امنيت 
اس��توار اس��ت. به باور موگريني، اقدامات بس��ياري در 
صحنه عمل قابل اجراست كه آنها را بررسي مي كنيم و 
به حمايت خود از حكومت خودگردان فلسطين و آژانس 
امداد كار س��ازمان ملل متحد براي آوارگان فلسطيني 

ادامه خواهيم داد. 
محمود عباس، رييس تشكيالت خودگردان فلسطين 
نيز اعتقاد دارد اروپا شريك واقعي صلح در منطقه است، 
از اين رو از اين اتحاديه خواسته است تا كشور فلسطين 
را به رس��ميت بشناس��د. به گفته رياض المالكي وزير 
خارجه فلسطين تشكيالت خودگردان به طور مستمر 
با پايتخت هاي اروپايي در ارتباط بوده و درخواست خود 
در خصوص به رس��ميت شناختن كش��ور فلسطين را 
مطرح كرده است. كشورهاي اروپايي آماده به رسميت 
شناختن كشور فلسطين هستند. اسلووني اولين كشور 
اروپايي است كه به شكل مثبت با اين درخواست تعامل 
كرده و تالش براي به رسميت شناخت كشور فلسطين 
از سوي كشورهاي اروپايي در سال 2018 ادامه خواهد 
داشت. اتحاديه اروپا شايستگي اينكه نقش ناظر در روند 
عمليات سياسي بين فلسطين و اسراييل را داشته باشد، 
دارد. اتحاديه از دهه هاي گذشته از راه حلي جامع براي 

حل بحران خاورميانه حمايت كرده است. 
در حالي كه احتمال به رسميت شناختن كشور فلسطين 
از سوي كشورهاي اروپايي همچون لوكزامبورك، ايرلند 
و اس��لووني وجود دارد اما اين كشورها عمال به انتظار به 
رسميت شناختن فلسطين از س��وي كشورهاي بزرگ 
اروپا هستند. اشتاين ماير، رييس جمهور آلمان در سفر 
لبنان و در حضور دانش��جويان دانشگاه لبنان در بيروت 
گفت: »براي من مسير حركت به سوي يك آينده خوب 
در خاورميانه، از اوج گيري منازعات و قطبي كردن عبور 
نمي كند و به مدارا، ميانجيگيري و توازن منافع نياز است. 
او از همه بازيگران مي خواهد از شدت تنش ها بكاهند و 
راهي براي ايجاد توازن بيابند. م��ا مي خواهيم اينجا در 
اين كشور و در كل منطقه از نيروهايي كه آماده پذيرش 
مسووليت هستند و بر سر ميز مذاكره به طور جدي براي 
ايجاد توازن تالش مي كنند، حمايت كني��م. به باور او، 
منازعه الينحل ميان اسراييل و فلسطيني ها كل منطقه 
را متزلزل مي كن��د. در آلمان نيز ترديد زيادي نس��بت 
به اينكه آيا به رسميت ش��ناختن يك جانبه اورشليم به 
عنوان پايتخت اسراييل توسط امريكا به راستي ما را به 
هدف يك خاورميانه آرام و صلح آميز نزديك تر مي كند، 

وجود دارد.« 
زيگمار گابريل وزير خارجه آلمان نيز كه به سرزمين هاي 
اشغالي سفر كرده بود به رژيم صهيونيستي هشدار داد 
كه به دليل نگراني ها درب��اره آينده راه��كار دو دولتي، 
كشورهاي اروپايي به طور روزافزون در حال نااميد شدن 
از اين رژيم هس��تند. برلين اين ش��هر را پايتخت رژيم 
اسراييل نمي داند و سفارتخانه خود را از تل آويو به قدس 
منتقل نمي كند. انتقال سفارت آلمان به بيت المقدس 
فقط بعد از انجام مذاكرات صلحي كه به نتيجه برس��د، 
انجام خواهد شد. به اعتقاد برلين اين اقدام بايد در جهت 
حمايت از اجراي راه حل دو كش��وري براساس خطوط 
مرزي سال 1967 باش��د. در اروپا ديدگاه هاي متفاوتي 
در اين زمين��ه وجود دارد. كش��ورهاي اروپاي مركزي و 
شرق اروپا از جمله آلمان با اسراييل  هم پيمان هستند. 
سوئد در سال 2014، فلس��طين را به عنوان يك كشور 
به رسميت شناخت. بلغارستان، روماني، لهستان، چك 
و مجارستان هم از كشورهايي هس��تند كه اين اقدام را 
صورت داده اند. پارلمان ايرلن��د پيش نويس قانون منع 
واردات محصوالت توليد ش��ده در شهرك هاي يهودي 
كرانه باختري به اين كشور را به تصويب رساند. پارلمان 
اسلووني نيز انتظار دارد اين كشور در آينده نزديك كشور 
فلسطين را به رسميت بشناس��د. كميته امور خارجي 
اسلووني در پارلمان تصميم دارد به اين موضوع راي دهد. 
در صورت راي مثبت اسلووني، اين كشور دومين كشور 
اروپايي خواهد بود كه پس از سوئد، فلسطين را به عنوان 
كشور به رسميت شناخته اس��ت. وزير خارجه اسلووني 
از حاميان اين طرح است. لوكزامبورگ نيز از كشورهاي 
اروپايي خواست تا فلسطين را به عنوان كشوري مستقل 

به رسميت بشناسند. 

حمايت اروپا از به رسميت 
شناختن كشور مستقل فلسطين 

محمود فاضلي

گروه جهان | احتمال اقدام نظامي از سوي ارتش رژيم 
صهيونيستي طي روزهاي آينده عليه مردم غزه افزايش 
يافته اس��ت. اين احتمال همزمان از سوي يحيي سنوار، 
مقام ارشد حماس در نوار غزه و گادي ايزنكوت، فرمانده 
ستاد مشترك نيروي دفاعي رژيم صهيونيستي مطرح 
شده است. هر دو طرف ادعا مي كنند كه طرف مقابل در 
حال آماده شدن براي جنگ احتمالي است. يحيي سنوار، 
از رهبران حم��اس در نوار غزه ب��ه روزنامه الحيات گفته 
است كه احتمال وقوع يك جنگ تازه در غزه، باالي 95 
درصد اس��ت. به گفته اين مقام حماس، اسراييل ممكن 
است با تحت پوش��ش برگزاري يك رزمايش نظامي در 
جنوب سرزمين هاي اش��غالي، عمليات نظامي را عليه 
اهداف حماس در غزه آغاز كند. به گفته سنوار، حماس 
در حال آماده سازي خود در برابر حمله احتمالي است و 
وضعيت در نوار غزه به حالت هشدار ارتقا داده شده است. 
بر اس��اس اين گزارش در نوار غزه همه س��اختمان هاي 
دولتي، از جمله دفاتر حماس تخليه شده اند و ايست هاي 
بازرس��ي در سراس��ر نوار غزه ايجاد ش��ده اند. طي هفته 
گذش��ته، جنگنده هاي اس��راييلي دو بار به آسمان غزه 
تج��اوز كرده ان��د و اهدافي را ه��دف قرار دادن��د. ارتش 
اس��راييل اين عمليات را واكنش به ش��ليك دو خمپاره 
از درون نوار غزه به س��رزمين هاي اش��غالي عنوان كرده 
است. بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم صهيونيستي 
روز يكشنبه پيش از جلس��ه كابينه ادعا كرده بود كه اين 

رژيم عالقه اي به جنگ با حماس ن��دارد، اما براي دفاع از 
خودش به هر ابزاري متوس��ل خواهد شد. فرمانده ستاد 
مشترك نيروي دفاعي رژيم صهيونيستي، اما با تاكيد بر 
افزايش فشارهاي اقتصادي و كمبود كاالهاي اساسي از 
جمله انرژي و آب در نوار غزه، احتمال داده است كه طي 

سال 2018 شاهد جنگ تازه اي در نوار غزه باشيم. 
بحران انرژي در غزه

كمبود ب��رق در نوار غزه باعث تعطيلي بيمارس��تان ها و 
مراكز درماني در اين منطقه تحت محاصره ش��ده است. 
كمبود برق در شرايطي به بيمارستان ها و مراكز خدمات 
درماني غزه مي رسد كه طي ماه هاي گذشته كمبود آب 
و سوخت به مش��كالت مردم تحت محاصره غزه اضافه 
شده است. به گزارش آناتولي، وزير بهداشت فلسطين از 
يك هفته پيش تاكنون 16 بيمارس��تان و مركز درماني 
خدمات خود را به علت قطع برق متوقف كرده اند. اشرف 
القدره، سخنگوي وزارت بهداش��ت فلسطين در بيانيه 
خود از تعطيلي سه بيمارستان به دليل خروج ژنراتورهاي 
آنها از مدار پ��س از قطع مكرر برق خب��ر داد. يكي از اين 
بيمارس��تان ها، بيمارس��تان كودكان غزه است. مساله 
انرژي نوار غزه يكي از مهم ترين مسائلي است كه از زمان 
توافق آشتي ملي ميان فتح و حماس در قاهره، همچنان 
روند آشتي را معطل نگه داش��ته است. مقامات حماس، 
دولت خودگردان فلسطيني را به گروگان گرفتن انرژي 
در نوار غزه متهم مي كنند. به گزارش آناتولي، قطع برق 

و خاموش شدن ژنراتور در النصيرات، تنها بيمارستان اين 
منطقه در نوار غزه را تعطيل كرده است. به گفته مقامات 
وزارت بهداشت فلسطيني، بحران انرژي در غزه ممكن 
است باعث بروز يك فاجعه بشري در غزه تحت محاصره 
رژيم صهيونيستي ش��ود. نوار غزه با جمعيتي نزديك به 
2 ميليون نفر، متراكم ترين نقطه جمعيتي جهان است 
كه در حال حاضر 13 بيمارس��تان و 54 مركز بهداشتي 
تحت نظارت وزارت بهداشت فلسطين در آن وجود دارند. 
از س��ال 2006 تاكنون، بعد از تحمل يك دهه محاصره 
كامل از طرف رژيم صهيونيس��تي، نوار غزه با مشكالت 
متعدد اقتصادي از جمله مش��كل كمبود ان��رژي و برق 
مواجه است. نياز برق در اين منطقه 600 مگاوات است، 
اما در حال حاضر تنها 120 مگاوات برق از س��وي رژيم 
صهيونيستي و 32 مگاوات برق از طرف مصر به نوار غزه 
انتقال پيدا مي كند. تنها نيروگاه برق فع��ال در نوار غزه 
نيز 60 مگاوات برق توليد مي كند كه در مجموع نزديك 
كمتر از يك سوم نياز اين منطقه از طريق منابع موجود 

تامين مي شود. 
نگراني از ماجراجويي هاي اسراييل

همزمان با بحران ان��رژي در نوار غ��زه، رهبران حماس 
كه از س��ال 2007 كنترل كامل اين منطقه را بر عهده 
دارند، از امكان بروز بحران هاي تازه از س��وي اس��راييل 
نگران هستند. به نوشته روزنامه الشرق االوسط، رهبران 
حماس در حال بررسي س��ناريوهاي احتمالي حمالت 

اس��راييل به نوار غزه هس��تند. در كن��ار احتمال حمله 
مس��تقيم به منطقه، اين احتمال هم مطرح شده است 
كه رژيم صهيونيستي به ترور برنامه ريزي شده مقام هاي 
ارش��د حماس، از جمله اس��ماعيل هنيه، رييس دفتر 
سياسي اين جنبش دست بزند. پيش از اين سال 2012، 
رژيم صهيونيستي با ترور احمد الجعبري، فرمانده شاخه 
نظامي حماس، جنگ دوم غزه را آغاز كرده بود. اعالميه 
جديد دولت امريكا مبني بر قرار گرفتن اسماعيل هنيه 
در فهرست تروريس��تي اين گمانه را تقويت كرده است 
كه ممكن اس��ت هنيه هدف ترور هدف دار دولتي رژيم 
صهيونيستي باشد. الش��رق االوس��ط در گزارش خود 
به نقل از منابع آگاه مي نويس��د با وجود افزايش نگراني 
از وقوع چهارمين جنگ در غزه طي يك دهه گذش��ته، 
مقام هاي حم��اس اطمين��ان داده اند كه ب��ه هيچ وجه 
آغازكننده اين جنگ نخواهند بود. در برابر نگراني هاي 
حماس، مقام هاي رژيم صهيونيس��تي از بي ميلي خود 
به جن��گ س��خن مي گويند. به گ��زارش رس��انه هاي 
صهيونيس��تي گادي ايزنكوت، فرمانده ستاد مشترك 
نيروهاي دفاعي رژيم اش��غالگر، از احتمال »فروپاش��ي 
اقتصادي و بشري نوار غزه« سخن گفته است. مقام هاي 
صهيونيس��تي ادعا مي كنند ك��ه احتمال فروپاش��ي 
اقتصادي در نوار غزه باعث شده است كه حماس به علت 
ناتواني در اداره منطقه، به اق��دام نظامي و جنگ با رژيم 

صهيونيستي روي بياورد. 

افزايش احتمال رويارويي نظامي ميان حماس و رژيم صهيونيستي

آيا جنگ چهارم غزه در راه است؟

فلسطين

ميثم سليماني 

 محمد بن سلمان
سرمايه گذاران را ترسانده است 

سفر به اروپا براي جبران اشتباهات 
گروه جه�ان| عربس��تان س��عودي دايم��ا در حال 
جبران مافات است. محمد بن س��لمان، وليعهد جوان 
در دو سال اخير هم در حوزه سياس��ت داخلي و هم در 
حوزه سياس��ت خارجي دست به اش��تباهات فاحش و 
انتخاب هاي غلط زده و پس از مدت��ي براي جبران اين 
اشتباهات هزينه هاي سنگين تر را پرداخت كرده است. 
وال استريت ژورنال در گزارش��ي در اين باره مي نويسد: 
دولت عربس��تان س��عودي براي جبران خسارت هاي 
مالي پس از بازداش��ت تعدادي از ش��اهزادگان و تجار 
اهل خاندان سلطنتي دس��ت به كمپين جديدي زده 
اس��ت. هدف از اين كمپين جديد نيز جذب س��رمايه 
بيش��تر خارجي در روزهايي اس��ت كه ري��اض تالش 
مي كند بر تنوع منابع اقتصادي خ��ود بيفزايد. محمد 
بن س��لمان به زودي در ي��ك تور يك هفت��ه اي راهي 
فرانسه، بريتانيا و اياالت متحده مي شود و اميدوار است 
كه در جريان اين تور بتواند س��رمايه گذاران خارجي را 
متقاعد كند كه ميليون ه��ا دالر در فرصت هاي تجاري 
موجود در داخل عربس��تان سعودي س��رمايه گذاري 
كنند. مهم ترين بخش هاي مدنظر محمد بن س��لمان 
نيز س��رمايه گذاري هاي خارجي در صنعت هوا و فضا، 
تكنولوژي اينترنت و بخش هاي سرگرمي است. برخي 
از مقام هاي نزديك به خاندان سلطنتي به وال استريت 
ژورنال گفته اند كه هدف از اين سفر محمد بن سلمان 
به كش��ورهاي اروپاي��ي و امريكا از ميان ب��ردن تصوير 
منفي است كه پس از بازداشت 350 ش��اهزاده و تاجر 
س��عودي در چندماه اخير در عربس��تان به وجود آمد. 
دولت مي گويد كه بازداش��ت هاي م��اه نوامبر به دليل 
فسادهاي مالي گسترده در داخل خاندان سلطنتي بوده 
اس��ت و اين در حالي اس��ت كه تاكنون دادگاهي براي 
اثبات اين ادعاها براي هيچ كدام از ش��اهزادگان و تجار 
برگزار نشده و البته تعداد كثيري از آنها پس از پرداخت 
رقم هاي هنگفت به دولت سعودي آزاد شدند. عربستان 
س��عودي براي طرح عبور از وابستگي مالي و اقتصادي 
به نفت به س��رمايه هاي خارجي نياز دارد. با اين وجود 
بسياري از سرمايه گذاران خارجي مي گويند كه نگران 
عدم شفافيتي هس��تند كه در مقوله مبارزه با فساد در 
عربستان و برخورد با تجار مش��هور سعودي ديده شده 
اس��ت. يكي از اصلي ترين داليل اين نگراني ها نيز وليد 
بن طالل و بازداشت و س��پس آزادي وي پس از دو ماه 
ب��دون هيچ گونه توضيحي ب��ود. يكي از كارشناس��ان 
اقتصادي سياس��ي در اين باره به وال اس��تريت ژورنال 
مي گويد: اصلي ترين نگراني در عربس��تان س��عودي، 
ثبات است. براي سال ها در عربستان خاندان سعودي، 
بسته غيررس��مي براي ش��يوه حكمراني داش��ته اند و 
ش��رايط نيز قابل پيش بيني ب��وده اما اكن��ون نگراني 
موجود اين است كه اين وضعيت برعكس شود. در حالي 
كه برخ��ي از منابع مي گويند علت اصلي س��فر محمد 
به س��لمان اقتصادي است اما س��خنگوي سفارتخانه 
س��عودي در واش��نگتن اين ادعا را رد كرده و مي گويد 
برنامه ريزي براي اين سفر از پيش از آغاز دستگيري ها 
در ماه نوامبر انجام گرفته ب��ود. وي همچنين به آمار و 
ارقام رسمي اش��اره كرده و مي گويد كه در ماه ژانويه به 
تنهايي قريب به 5 ميليارد دالر س��رمايه وارد عربستان 
ش��ده و اين رقم نش��ان مي دهد كه بازداشت ها تاثيري 
بر روند س��رمايه گذاري در عربستان نداش��ته است. با 
اين وجود برخي از منابع نزديك به محمد بن س��لمان 
مي گويند كه يكي از اصلي ترين س��وژه هاي بحث وي 
با ترزا مي، نخس��ت وزير بريتانيا در لندن، فرجام پروژه 
آرامكو و همچنين س��رمايه گذاري هاي خارجي در آن 
خواهد بود. هرچند كه برنامه س��فر محمد بن سلمان 
به واش��نگتن به شكل رس��مي اعالم نش��ده اما گفته 
مي ش��ود كه وي در اواخر ماه مارس به واشنگتن سفر 
مي كند. يك مقام ارشد س��عودي به شرط عدم افشاي 
نام خود در اين باره به وال اس��تريت مي گويد: اين سفر 
راهي است كه محمد بن سلمان براي اطمينان دادن به 
تجار و سرمايه گذاران انتخاب كرده است. او مي خواهد 
در قالب اين س��فر به هم��ه بگويد كه س��رمايه گذاري 
در عربس��تان س��عودي ايمن اس��ت و به واشنگتن نيز 
دوستي جدي رياض را يادآوري كند. هرچند كه هيات 
سعودي در اين سفر از چند كمپاني نفتي امريكا بازديد 
مي كند اما به گفته منابع نزديك به محمد بن سلمان، 
سعودي ها ليست بلندبااليي از پروژه هاي غيرنفتي دارند 
كه قصد دارند س��رمايه گذاران خارج��ي را براي تامين 
اين پروژه ها به عربس��تان بياورند. عربس��تان سعودي 
اعالم كرده ك��ه مي خواهد 200 ميلي��ارد دالر در چند 
سال آتي جذب س��رمايه داشته باش��د. حتي پيش از 
ماجراي دستگيري هاي گسترده در ميان شاهزادگان 
سعودي نيز مقام هاي س��عودي روند اطمينان دادن به 
س��رمايه گذاران خارجي به منظور جلب نظر مس��اعد 
آنها براي سرمايه گذاري ايمن در عربستان را آغاز كرده 
بودند. سفير سعودي در واش��نگتن كه برادر محمد بن 
سلمان است به منظور تامين اين هدف با كمپاني هاي 
امريكايي ارتباط هاي گسترده اي برقرار كرده است كه 
يك��ي از مهم ترين اين كمپاني ها، صنع��ت نفت اياالت 
متحده اس��ت. به گفته سخنگوي سفارتخانه عربستان 
در واشنگتن، سفير عربستان ديدارهاي مرتبي با تجار 
و س��رمايه گذاران امريكاي��ي دارد. محمد بن س��لمان 
در برنامه خود س��فر به فرانس��ه را نيز گنجانده و گفته 
مي شود كه وي قرار است در اين س��فر به پاريس براي 
ايمن بودن پيوندهاي اقتصادي با رياض اطمينان بدهد. 
بازداشت وليد بن طالل كه رابطه گس��ترده اقتصادي 
با كمپاني هاي اقتصادي فرانس��وي داش��ت، بر شك و 
ترديد اين كمپاني ها براي سرمايه گذاري در عربستان 
افزوده است. وليد بن طالل از س��هامداران توييتر بود و 
همچنين نقش ضامن و تس��هيل كننده را براي جذب 
سرمايه گذاري هاي فرانسه در عربستان بازي مي كرد. با 
وجود آنكه وليد پس از آزادي به كس��ب و كار معمولي 
خود بازگش��ته اس��ت اما يك مقام اقتصادي فرانسوي 
كه به شرط عدم افش��اي نام خود با وال استريت ژورنال 
صحبت كرده مي گويد كه شركت وي همچنان نگران 
ابهام ها درباره بازداش��ت و س��پس آزادي طالل است و 

اينكه آيا آزادي وي دايمي خواهد بود؟

AP

 نيروهاي امريكايي از عراق
 به افغانستان مي روند

 آغازي بر پايان 
جنگ 15 ساله

پانزده سال پيش در اين هفته، كالين پاول، وزير امورخارجه وقت امريكا، در شوراي امنيت سازمان 
ملل حاضر ش�د تا با يك بهانه مجوز جنگ پيش�گيرانه به عراق را دريافت كند. الرنس ويلكرسن، 
رييس دفتر وقت كالين پاول در سالروز اين اتفاق طي مقاله اي در نيويورك تايمز بار ديگر اين اتفاق 
را مرور كرد. وي مي نويسد: من به عنوان رييس دفتر وقت وزيرپاول كمك كردم تا تصوير روشني از 
اين موضوع ارايه دهد كه جنگ تنها انتخاب است. پاول در اين جلسه گفت: ما با يك رژيم جاه طلب 
و سلطه جويي در منطقه روبرو هستيم كه سالح هاي كش�تار جمعي را پنهان مي كند و پناهگاهي 
امن براي تروريس�ت ها فراهم كرده و به صورت فعاالنه از آنها حمايت مي كند. ما در گذش�ته با آن 
روبه رو نش�ديم، ما اكنون با آن روبه رو هس�تيم. ما بايد اكنون درباره آن اقدام كنيم تا اينكه با يك 
ترس بزرگ تر در آينده روبه رو شويم. ويلكرس�ن عنوان مي كند كه پس از ارايه سخنان آقاي پاول 
در آن روز سرد، من فكر كردم كه چه كاري انجام داده ايم. در آن زمان همه كارهاي مان بي اثر بود و با 
وجود همه تالش ها، هيچ خريداري در سطح بين المللي پيدا نكرد. اما نظرسنجي ها در آن روز و هفته 
نشان داد كه سخنان پاول در سازمان ملل متحد، بسياري از امريكايي ها را براي جنگ متقاعد كرده 
است. پس از آن متوجه شدم كه دليل اين نحوه ارايه در ش�وراي امنيت به چه دليل بود. ويلكرسن 
در نهايت عنوان مي كند كه تالش ها در نهايت منجر به جنگ با عراق شد كه موجب تلفات فاجعه بار 
براي منطقه و ائتالف تحت رهبري اياالت متحده ش�د و تمام خاورميانه را بي ثب�ات كرد. وي افزود 
اكنون ترامپ از همان كتاب هاي آموزشي دوران بوش استفاده مي كند تا انتخاب غلطي را به وجود 
آورد كه جنگ تنها راه حل چالش هاي پيش رو با ايران است و اكنون نيز نيكي هيلي، نماينده امريكا 
در سازمان ملل همان رفتارهاي سابق را انجام مي دهد و به مانند كالين پاول كه در مورد سالح هاي 
كشتار جمعي عراق سخن مي گفت او نيز به نحو ديگر در خصوص برنامه هاي موشكي ايران سخن 
مي گويد. ويلكرس�ن عنوان مي كند زماني كه خانم هيلي در حال نمايش بدنه موش�كي كه مدعي 
بود براي ايران است، بود، دوست داشتم تصوير س�خنراني كالين پاول را در پشت سرش به نمايش 
بگذارم تا مردم امريكا متوجه شوند كه چگونه آنها در مسيري مشابه سال 2003 كه در نهايت منجر 

به جنگ شد، گام برمي دارند. ايراني كه چالش جنگ با آن به مراتب سخت تر از عراق خواهد بود.

سالگرد يك نمايش


