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سفر ناگهانی ولیعهد عربستان به ابوظبی
از اختالف بر سر یمن تا فروش 

سهام آرامکو!
روزنامه فرا منطقه ای رای الیوم در تحلیل 
سفر »محمد بن ســلمان« ولیعهد سعودی به 
امارات ، دلیل این سفر غیر منتظره را باال گرفتن 
اختالفات دو کشور به ویژه در مورد راهکارهای 
مورد نیاز بــرای خاتمه دادن بــه جنگ یمن 
ارزیابی کرد. روزنامه »رأی الیوم« چاپ لندن 
در شماره روز گذشته )چهارشنبه( خود به نقل 
از تحلیلگران مسائل سیاســی منطقه خلیج 
فارس از وجود اختالفات میان ریاض و ابوظبی 
در مــورد راهکارهای اصلی مــورد نیاز جهت 
خاتمه دادن به جنگ در یمن ســخن به میان 
آورد. بر اســاس این گزارش، به نظر می رسد 
گفت وگوها میان دو ولیعهد سرشار از مسائل 
بسیاری اســت که اصالح روابط فی ما بین در 
رأس آنها قرار دارد. مناسبات ریاض – ابوظبی 
اخیراً تحت تاثیر اختالفات بسیاری قرار گرفته 
است که برجســته ترین آنها اختالف نظر دو 
طرف در مورد نحوه پایان دادن به جنگ یمن 
، خروج بخش عمــده ای از نیروهای امارات از 
یمن ، برقراری آشتی با قطر و نحوه برخورد با 
دوحه در نشست آتی سران شورای همکاری 
خلیج فارس در پایتخت عربستان در ماه آینده 

میالدی است. 
از ســوی دیگر ما شــاهد آن هســتیم که 
عربستان اخیرا بدون مشارکت دادن امارات به 
منظور پایان دادن به جنگ با جنبش انصاراهلل 
یمن وارد گفت وگو شده اســت. این در حالی 
است که امارات از ابتدای شکل گیری ائتالف 
عربی عربســتان هم پیمان ریاض بوده و تنها 
کشوری است که تاکنون در این ائتالف در کنار 
عربستان باقی مانده اســت و همین امر باعث 
شــده تا ابوظبی از ریاض گله مند شود. البته 
محمد بن سلمان در این سفر به ظاهر درگذشت 
»شیخ ســلطان بن زاید« برادر ناتنی ولیعهد 
امارات را بــه محمد بن زاید تســلیت خواهد 
گفت و در واقع این تســلیت گفتن »برجسته 
ترین تیتر رسمی ســفر« را تشکیل می دهد 
اما در حقیقت علل و عوامل و مسائل یاد شده 
و نحوه برخورد با آنها نشان خواهد داد که این 

سفر تا چه اندازه موفق و یا ناموفق بوده است .

موضوع دیگری که سعی شده در روابط فی 
مابین امارات و عربستان سرپوشیده نگه داشته 
شود آن است که ریاض ســعی دارد بانک ها، 
شــرکت ها و ثروتمندان امــارات را به خرید 
ســهام های شــرکت نفتی »آرامکو« متقاعد 
کند تا با ســرمایه گذاری چند میلیارد دالری 
اماراتی هــا نقدینگی بودجه دولت ســعودی 
تامین شود. پیش بینی می شود که عربستان 
برای سال آینده مالی خود با ۶۰ میلیارد دالر 
کسری بودجه مواجه شود. گزارش های اولیه 
حکایــت از آن دارد که امارات قصــد دارد در 
پذیره نویسی یاد شــده یک و نیم میلیارد دالر 
سهام خریداری کند اما این مبلغ بسیار کمتر 
از پیش بینی های ریاض اســت. در این مورد 
باید توجه شــود که اخیراً عربستان سعودی 
تعدادی از ســهام شــرکت نفتی آرامکو را به 
شــرکت های خصوصی فروخته اســت که بر 
اساس گزارش های موجود زمان واگذاری آن 

به اتمام رسیده است. 
در این راستا قرار است طی روزهای آینده 
واگذاری ســهام آرامکو به اشــخاص حقوقی 
شروع شــود که همچنان مشخص نیست چه 
مقدار سهام از ســوی آنها خریداری می شود. 
این در حالیست که گفته شــده اخیراً تیمی 
از آرامکو برای رایزنی بــا مقامات کویت عازم 
این کشــور شــده اند تا بتوانند مقــدار قابل 
توجهی از ســهام آرامکو را به آنها بفروشند اما 
هیچ گزارشــی مبنی بر خروجی این نشست 
موجود نیست. الزم به یادآوری است که سفر 
محمد بن سلمان به ابوظبی چند ساعت پس از 
دیدار وی با ژنرال »مارک میلی« رئیس ستاد 
مشترک نیروهای مسلح آمریکا در ریاض انجام 
می گیرد. از سوی دیگر محمد بن زاید ولیعهد 
ابوظبی در ماه گذشــته میــالدی در دیدار با 
شــاهزاده خالد بن ســلمان معاون وزیر دفاع 
سعودی هماهنگی های مشــترک دو کشور 
در زمینه های دفاعی و نظامی را مورد بحث و 

بررسی قرار داد.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 همه چیــز از یــک »نمی دانم« 
شروع شد. اخیراً گفت وگویی توسط 
مجله اکونومیست با امانوئل مکرون 
)رئیــس جمهوری فرانســه( انجام 
شده است که باعث به راه افتادن یک 
»غوغای اروپایی« بر ســر سازمان 
پیمان آتالنتیک شمالی )ناتو( شد. 
غوغایی که از پاریس شروع و دامنه آن 
تا برلین و حتی جمهوری چک ادامه 
دارد. داســتان از این قرار اســت که 
رئیس جمهوری فرانسه در مصاحبه 
مذکور عالوه بر اشــاره مستقیم به 
فقدان هماهنگی در سازمان پیمان 
آتالنتیک شــمالی، به صورت علنی 
و رســمی از واژه »مرگ مغزی ناتو« 
اســتفاده کرد که همیــن موضوع 
سرآغازی شــد بر تمام جدل هایی 
که دامنه آن تا ترکیه هم پیش رفته 
اســت. اما آنچه که موجب شده در 
قاره ســبز زد و خورد در مورد ناتو به 
باالترین حد خود برســد سوالی بود 
که خبرنگار اکونومیســت از مکرون 
پرســیده اســت. رئیس جمهوری 
فرانسه در پاســخ به این پرسش که 
آیا او همچنان به مــاده ۵ پیمان ناتو 

اعتقاد دارد، گفته است: نمی دانم! 

به تعبیر بسیاری از اروپایی همین 
موضع مکــرون به معنای شــنیده 
شــدن ناقوس مــرگ ناتو اســت؛ 
چراکه فرانســه یکی از اعضاء موثر 
این پیمان به شــمار میرود و عالوه 
بر آن از حیث تکنولوژی تســلیحات 
دریایی، هوایی و تجهیزات انفرادی 
یکی از پیش روترین کشورهای ناتو 
به حســاب می آید. همین مولفه ها 
به خوبی نشان می دهد که اظهارات 
مکرون تا چه حد تــن و بدن اعضای 
ناتو را به لــرزه درآورده اســت؛ اما 
حقیقت اصلی که بســیار مهمتر از 
این مســائل ارزیابی می شود، پاسخ 
»نمیدانِم« مکــرون در مورد ماده ۵ 
پیمان ناتو است. بر اساس این ماده، 
»تمام کشورهای عضو سازمان پیمان 
آتالنتیک شمالی موظف هستند که 
اگر برای یک عضــو ناتو تهدید ایجاد 
شــد، به مقابله با تهدید بپردازند«. 
به بیانی دیگر مــاده ۵ پیمان ناتو بر 
»ضمانت دفاع جمعی« تاکید دارد 
که باید آنرا ســتون فقــرات پیمان 
ناتو دانســت و به همین دلیل است 
که موضع مکرون در مورد این ماده، 
مانند بمب صوتی در تمام رسانه های 

دنیا منفجر شد. 
 شکاف در ناتو 

چقدر جدی است؟  
بدون تردید بسیاری از تحلیلگران 

و ناظران پس از شــنیدن ســخنان 
مکرون و ناتو، قلِم خود را به این سمت 
و ســو جهت داده اند که ناتو در حال 
فروپاشــی و تجزیه شــدن است اما 
واقعیت از این قرار اســت که ماهیت 
ایــن تحلیل هــا از دو موضوع خارج 
نخواهد بود؛ یا این تحلیل ها از ناحیه 
روسیه جهت دهی می شود یا اینکه 
دولت ترامپ براســاس ســناریوی 
قدیم خود سعی دارد تا مجدداً بحث 
فرو ریزش ناتو را پیش بکشــد. برای 
بررســی این موضوع بایــد کمی به 
عقب برگردیم و در امتداد آن موضع 
کشورهای اروپایی به خصوص آلمان 
)به عنوان موتور پیــش ران اتحادیه 
اروپایــی( را مورد تجزیــه و تحلیل 

قرار دهیم. 
زمانی که ترامپ وارد کاخ ســفید 
شــد یکی از موضوعاتی کــه آنرا در 
دســتور کار هجمه های خــود قرار 
داد، بحــث ناتو بــود. تهدید ترامپ 
در این مورد تا حــدی افزایش پیدا 
کرد که همــه معتقــد بودند چند 
هفته دیگر خروج ایــاالت متحده از 
جمع کشــورهای عضو ناتو صورت 
می پذیرد اما این مســاله بر اســاس 
دیدگاه تجاری ســازی امنیت که از 
سوی ترامپ مطرح و عملیاتی شده 
اســت، اتفاق نیافتاد؛ چراکه ترامپ 
به دنبــال تحنمیل هزینه اســت و 

نمی خواهد همه چیز خیلی راحت و 
آرام حل و فضل شــود یا با آرامش به 
نقطه پایانی خود برسد. برای اثبات 
این موضوع باید به اظهــارات اخیر 
رئیس جمهوری آمریکا در مورد ناتو 
توجه کنیم. او پیشــتر از کشورهای 
عضو ناتو خواسته بود بودجه دفاعی 
خود را دو برابر کنند و همواره اعضای 
ناتو را مــورد انتقاد قــرار داده که به 
اندازه دو درصــد تولید ناخالص ملی 
خود در ناتو هزینــه نمی کنند و این 
آمریکاســت که باید هزینه دفاعی 

سایر اعضا را بپردازد.
با نگاهی به این اظهارات به صورت 
کاماًل شــفاف متوجه می شویم که 
هدف رئیس جمهــوری آمریکا )در 
وهلــه اول( تحمیل هزینــه بر اروپا 

است و در فاز دوم بحث شکاف میان 
اعضاء ناتو و مطرح کردن کشور خود 
به عنوان عضو تاثیرگذار این پیمان 
بین المللی است. حال سوال این است 
که چرا مکرون تا به این حد ترامپ و 
قوه تصمیم گیــری او در مورد ناتو را 

زیر سوال برده است؟ 
اگر به یاد داشته باشیم زمانی که 
مکرون در انتخابات پیروز و وارد کاخ 
الیزه شــد عماًل موضع تهاجمی در 
قبال واشــنگتن اتخاذ کرد و همین 
موضــوع باعث شــد تا رســانه ها و 
مجالت مطــرح اروپــا او را باالتر از 
آنگال مــرکل )صدراعظــم آلمان( 
بداننــد؛ چراکه مکرون نــه تنها در 
اولین مالقاتش با ترامپ با او دســت 
نداد بلکــه خیلی واضح و روشــن او 
را مورد حمالتی قرار داد که ریشــه 
آن در خــروج آمریــکا از پیمان آب 
و هوای پاریس بود. مکرون ســعی 
کرد از این طریــق به ترامپ بفهماند 
که در ســخنانش باید بیشتر مراقب 
خطاب قرار دادن اروپا باشد و البته به 
نوعی سعی داشت تا »ناسیونالیسم 
اروپایی« را در مقابــل طرح ترامپ 
برای برجسته کردن »ناسیونالیسم 

آمریکایی« قرار دهد. 
برلین وزنه تعادل ناتو؟!

در این میان آنچــه اهمیت پیدا 
می کنــد موضــع آلمــان در مورد 
وضعیت موجود است. »آنگال مرکل« 
صدراعظــم آلمان روز گذشــته در 
پارلمان کشورش )بوندستاک( اعالم 
کرده است که ماندن در اتحاد دفاعی 
»پیمان آتالنتیک شــمالی« )ناتو( 
یکی از مهم ترین اولویت های آلمان 
است. او حتی پا را فراتر گذشته و گفته 
که »اکنون ماندن در ناتو حتی بیشتر 
دوران جنگ سرد در راستای منافع 
ما است یا دستکم اهمیت آن همانند 
همان دوران اســت« . در مقابل این 
اظهارات شــاهد هســتیم که چند 
روز پیش هایکو ماس )وزیر خارجه 
آلمان( اظهار کرده بــود که اروپا به 
تنهایی قادر به دفاع از خود نیست و در 
موضعی دیگر اعالم کرده بود که باید 
اصالحات در ناتو و نقــش اعضاء آن 

صورت بگیرد. 
شــاید برای مخاطبان این سوال 
مطرح شــود که چرا اروپایی ها تا به 
این اندازه از ناحیــه »دفاع متقابل« 

ضعیف هستند؟ بخشی از پاسخ این 
سوال را باید در مســکو جست وجو 
کرد و مابقی آنرا باید در طول هفتاد 
ســال اخیر مورد بررســی قرار داد. 
زمانی که در چهارم ماه آپریل ســال 
۱۹۴۹ نمایندگان ۱۲ کشور قرارداد 
تشکیل پیمان ناتو را در واشنگتن به 
امضاء رساندند همه دنیا این برداشت 
را داشــتند که هــدف از امضاء این 
پیمان مقابله با اتحاد جماهیر شوری 
پیشین به عنوان یک نیروی محکم 
اســت اما واقعیت این اســت پیمان 
ناتــو در آنوقت بــرای جلوگیری از 
احتمال قدرت گیــری مجدد آلمان 

نیز ایجاد شد. 
فارغ از ایــن قضایا بایــد متوجه 
باشیم که درگیری روسیه و اروپا در 
سرزمین های اروپای شرقی و مسابقه 
تسلیحاتی در این منطقه به قوت خود 
باقیست و روسیه به عنوان بزرگترین 
کشور دنیا به دلیل داشتن جمعیت 
باال که مولفه قــدرت در مورد دولت 
-  کشور به حساب می آید، تحرکاتی 
از خود طی سال های اخیر داشته که 

اروپا را نگران کرده است. 
هنوز پرونــده اوکراین و ضمیمه 
کردن شــبه جزیره کریمه به خاک 
فدراســیون روسیه به ســرانجام و 
خروجی نهایی خود نرســیده و اروپا 
نگران پیش روی مســکو است. حاال 
به وضوح مشــخص می شود که چرا 
ژرمن ها تا به این حد نگران هستند و 
فرانسوی ها فعاًل تقابل با آمریکا را در 
دستور کار قرار داده اند. بدیهی است 
که این وضعیت و درگیری های لفظی 

کام هیچکس نیست جز مسکو.

نگاهی به تردید اروپا در مورد ناتو و پیامدهای شکاف میان اعضایش

همه چیز به کام مسکو!
به تعبیر بسیاری از اروپایی 

همین موضع مکرون 
به معنای شنیده شدن 
ناقوس مرگ ناتو است؛ 
چراکه فرانسه یکی از 

اعضاء موثر این پیمان به 
شمار میرود و عالوه بر 
آن از حیث تکنولوژی 

تسلیحات دریایی، هوایی 
و تجهیزات انفرادی یکی 

از پیش روترین کشورهای 
ناتو به حساب می آید

درگیری روسیه و اروپا در 
سرزمین های اروپای شرقی 
و مسابقه تسلیحاتی در این 
منطقه به قوت خود باقیست 
و روسیه به عنوان بزرگترین 

کشور دنیا به دلیل داشتن 
جمعیت باال به حساب 

می آید، تحرکاتی از خود 
طی سال های اخیر داشته 

که اروپا را نگران کرده است

کشاورزان فرانسوی روز گذشــته )چهارشــنبه( در اعتراض به سیاســت های اقتصادی دولت »امانوئل مکرون«، با 
تراکتورهای خود بزرگراه های منتهی به پاریس را بستند و موجب ایجاد صدها کیلومتر ترافیک پرحجم شدند. به نوشته 
روزنامه »لو پاریزین« فرانســه، در این تظاهرات که از صبح امروز به وقت محلی از ســوی فدراســیون ملی اتحادیه های 
کشاورزان  )FNSEA( و اتحادیه کشاورزان جوان فرانسه)JA(  آغاز شده، صدها تراکتور با ورود به راه های اصلی شهرهای 
پاریس و لیون، بزرگراه های این دو شهر را مسدود کرده اند. روز گذشته نیز کشاورزان 
آلمان با آوردن تراکتورهایشان به خیابان های شهرهای بزرگ به نشانه اعتراض، اقدام 
مشابهی انجام دادند. در اطراف پاریس ترافیک پرحجمی در بزرگراه های این شهر شکل 
گرفته و حرکت خودروها با کندی انجام می شود و در برخی نقاط هم خودروها کامال 
متوقف شده اند. در ناحیه »رون آلپ«، کشاورزان از سراسر منطقه برنامه ریزی کرده اند 

تا امکان دسترسی بزرگراه لیون را در سه نقطه مسدود کنند.

نخست وزیر عراق در توجیه کشته های تظاهرات و اعتراضات کنونی در کشورش گفت، بغداد در حال حمایت از 
نظم و امنیت است. به گزارش سایت العهد لبنان، عادل عبدالمهدی، نخست وزیر عراق روز گذشته )چهارشنبه( در 

کابینه اظهار کرد، دولت تاکنون در حالت دفاع بوده و آنچه در عراق جریان دارد آشوب و فتنه بزرگ است. 
وی افزود: ما به وجود اشتباهات در پرونده  حقوق بشر اذعان داریم اما زیر پا گذاشتن نظم و قانون در جریان است 
و وظیفه ما حفظ نظم اســت. عادل عبدالمهدی تاکید کــرد، نیروهای امنیتی 
بر حمایــت از تظاهرکننــدگان در میادین تظاهرات تاکیــد و توجه دارند. وی 
خاطرنشان کرد: کمیسیون حقوق بشر ســازمان ملل گزارشی از وقایع رخ  داده 
در جریان اعتراضات را تحویل ما داده اســت. نخست وزیر عراق ادامه داد: دولت 
نمی تواند مقابل تجاوزات و حمالت دست بســته باشد چون نظمی دیگر وجود 

نخواهد داشت. 

عادل عبدالمهدی: عراق با آشوب و فتنه بزرگ روبرو استترافیک ۳۳۵ کیلومتری؛ جوالن اعتراضی تراکتورها در فرانسه

مشاور امنیت ملی معزول ترامپ در توئیتی هشدار داد 
که آمریکا برخالف دشمنانش، پریشان است و باید امنیت 
ملی این کشور در اولویت قرار گیرد. جان بولتن که پس از 
اختالف نظر با رئیس جمهوری آمریکا چندی پیش از کار 
برکنار شد، در تازه ترین توئیت خود هشدار داد: از درون به 
تعهدات اولویت های امنیت ملی کشور ما حمله می شود. 
آمریکا پریشان است و دشمنان ما نه. وی افزود: الزم است تا 
امنیت ملی آمریکا را در اولویت قرار دهیم. حساب توئیتری 
جان بولتن با هدف جلوگیری از انتشار انتقادهای تند و تیز 
او علیه دولت ترامپ، از  حدود دو ماه پیش به دستور دولت 
ترامپ مسدود شــده بود. بولتن در روزهای اخیر دوباره 
حساب توئیتری خود دسترســی پیدا کرده است. وی در 
توئیتی اعالم کرد: بعد از کناره گیری از پست مشاور امنیت 
ملی آمریکا، کاخ سفید از ترس چیزهایی که ممکن است 

من افشا کنم دسترسی مرا تاکنون به صفحه توییتر قطع 
کرده بود. بولتن چند روز پیش نیز در صفحه توئیتر خود 
با اشاره به انتخابات آتی ریاست جمهوری ۲۰۲۰ آمریکا 
و کنگره، خوانندگان را به بحث دوباره در مورد »مســائل 
حاد امنیت ملی آمریکا« دعوت کــرده بود که با واکنش 

ترامپ مواجه شد.

»بشار اســد« رئیس جمهور ســوریه در گفت وگویی 
تازه با نشــریه  الکترونیک »پاریس مچ« گفــت که با همه 
تروریست های حاضر در سوریه، طبق قانون برخورد خواهد 
شد. اسد در این مصاحبه در پاسخ به سوالی درباره اینکه در 
صورت توافق با ُکردها در شمال سوریه که حدود چهارصد 
داعشی با ملیت فرانســوی در اختیار دارند و دمشق با آنان 
چه خواهد کرد، گفت، »هر تروریستی که در مناطق تحت 
کنترل دولت سوریه باشــد، تحت قانون سوریه قرار خواهد 
گرفت... قانون ســوریه در خصوص تروریسم روشن است. 
آنان در دادگاه های مربوط به جرایم تروریســتی،  به عدالت 
سپرده خواهند شد.« پاریس مچ پرسید، »دونالد ترامپ بعد 
از قتل ابوبکر البغدادی از سوریه تشکر کرد. آیا شما اطالعاتی 
از او به آمریکایی ها دادید« که بشــار اسد گفت:  نمی دانم آیا 
طرح این سوال مهم است یا خیر. آنچه باید پرسید این است 

که آیا البغدادی واقعا کشته شــده یا خیر؟ این نمایشنامه 
فوق العاده ای است که آمریکایی ها درست کرده اند. اسد در 
پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر اینکه بعد از هشت سال جنگ 
که کشورش را نابود کرده آیا در صورت نبود حمایت ایران و 
روسیه جنگ را می باخت یا خیر گفت، »جنگ سخت است و 

اصال چیز ساده ای نیست.«

بولتن: آمریکا پریشان است، نه دشمنان مابشار اسد: آیا البغدادی واقعًا کشته شده است؟
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