بینالملل

چهارشنبه  5دی 18. 1397ربیع الثانی .1440شماره 19996

بلومبرگ :وزیر خزانه داری آمریکا
هم رفتنی است

ترامپدرادامهموجبرکناریاعضایدولتبعدازسقوطشاخصبورس«داوجونز»،درحالبررسیگزینهبرکناری«استیومنوچین»وزیرخزانهداریاینکشوراست.همچنینگفته
میشودکهبقایمنوچیندرگرومعکوسشدنروندنزولیبازاراست.ایندرحالیاستکهترامپبهتازگیبارداینشایعات،ازرضایتخودازمنوچینسخنگفتهاست.بااینحال،به
نوشتهبلومبرگ،تاکنوناغلبگمانهزنیهادرخصوصبرکنارییااستعفایاعضایدولتترامپ،درستازآبدرآمدهوتازهترینموردآنهماستعفایجیمزمتیسوزیردفاعآمریکاست.

تحلیلروز
بازگشترکود؛کابوسجدیدترامپ
امیرعلی ابوالفتح – در پی یک هفته سقوط
شاخص ها در بازار بورس وال استریت  ،استیو
منوچینوزیرخزانهداریآمریکادرتماستلفنی
با روسای شش بانک بزرگ این کشور ،از آنان
خواستثباتوآرامشرابهفضایملتهبمالی
بازگردانند  .درهفته گذشته ،بازارهای سهام
آمریکا بدترین هفته بعد از زمان رکود بزرگ در
سال 1929راپشتسرگذاشتندوماهدسامبر
امسال ،بدترین ماه دسامبر از سال 1931
به بعد لقب گرفت .تحلیل گران بازار سرمایه
در آمریکا ،کاهش پیش بینی رشد اقتصادی
جهان ،پیامدهای جنگ تجاری  ،بازگشت به
دوران کسری های بودجه تریلیون دالری و
آشفتگیدردولتترامپراازجملهدالیلاصلی
نمودار شدن چشم انــداز رکود اقتصادی در
آمریکا توصیف کرده اند .در این میان ،حمالت
لفظیبیسابقهرئیسجمهورآمریکابهفدرال
رزرو ،اصلی ترین نهاد تنظیم بازارهای مالی،
برسراسیمگیوآشفتگیبازارهاافزودهاست.
ترامپدرتوئیتی،فدرالرزرو رابهدلیلافزایش
نرخ بهره بانکی ،تنها مشکل اقتصاد آمریکا
معرفی کرد و همزمان ،زمزمه هایی مبنی بر
تصمیم رئیس جمهور آمریکا برای برکناری
قریب الــوقــوع جــروم پــاول رئیس ایــن نهاد
قدرتمند بر سر زبان ها افتاده است .حمالت
لفظیترامپبههمراهشایعهعزلرئیسفدرال
رزرووتعطیلیمجددفعالیتهایدولتفدرال
 ،بازارهای مالی آمریکا را آشفته کرده و بر بی
اعتمادی سرمایه گذاران بزرگ افزوده است.
به همین دلیل نیز روزدوشنبه دو شاخص مهم
لاستریتبدترینشبکریسمستاریخخود
وا 
را ثبت کردند؛ داوجونز ۵۰۰واحد ریزش کرد
س اند پی۵۰۰
و به زیر 22هزار واحد رسید و ا 
همباسقوط ۲۰درصدینسبتبهرکوردهای
اخیر،درآستانه«تحملفنی»قرارگرفت.ادامه
این وضعیت می تواند پیامدهای وخیمی برای
اقتصادآمریکابههمراهآوردوبرنتایجانتخابات
ریاستجمهوریسال 2020تاثیرگذارباشد.

چین با افزایش 4درصدی کمک های خود ،دومین حامی مالی بزرگ سازمان ملل شد

خبرهایمتفاوت

دردسر سونای13هزاریورویی
یورو نیوز:یکی از نمایندگان پارلمان فنالند
متهم شده است که با سند سازیهای جعلی،
مبلغ  ۱۳هزار یورو از بودجه عمومی را صرف
ساخت یک سونا در خانۀ دوم خود کرده است.
ایــن خانه که محل اقامت غیردایمی «ویله
واهاماکی» ،نمایندۀ پارلمان از حزب ملی
گــرای فینس ( )Finnsاســت در هلسینکی
قرار دارد و گفته میشود که او با گمراه کردن
پارلمان فنالند ،به مبلغ الزم برای ساخت این
سونادستیافتهاست.

توئیت روز

فرارازخانهیا تنها
درخانه

روز  ۱۱مــارس  ۲۰۱۸ویدئویی  ۴۰دقیقهای از
دختریباتیشرتآبیدرکنجاتاقیسفیدباپردهای
شیریرنگمنتشرشدکهمیگفتشایداینآخرین
ویدئوییباشدکهازخودشمیگیرد؛اگرمخاطبان
این ویدئو را می بینند او یا مرده یا جانش در خطر
است .او حتی برای رفع هر گونه شک و شبهه درباره
هویتش نام کامل مادر الجزایری و مقام پدرش را
شریفی -حدود ساعت سه و نیم بعد از ظهر
هنگامی که کارمندان وزارت کار افغانستان
هنوز مشغول فعالیت بودند ،سه تروریست
ساختمان ایــن وزارتــخــانــه را هــدف حمالت
تروریستی قرار دادند و تعدادی کارمند را به
گروگان گرفتند .همزمان یک عامل انتحاری
نیز وارد ساختمان دولتی «معینیت شهدا و
معلولین» شده بود .این حمله با پنج انفجار در
نزدیکی ساختمان وزارت کار افغانستان آغاز
شد .سخنگوی وزارت بهداشت افغانستان،
تعداد کشته شدگان حمله تروریستی عصر
دوشنبه در کابل را  43تن اعالم کرد و گفت:
 27تــن نیز زخمی شــده انــد .همچنین سه
تن از تروریست ها نیز به هالکت رسیده اند.
عبدا ...عبدا ،...رئیس اجرایی افغانستان دیروز
بعد از ظهر در نشست خبری در کابل طالبان
را مسئول حادثه تروریستی کابل و کشتار
غیرنظامیان اعالم کرد .او گفت« :گروه طالبان

ترامپبیچاره؛تنهادرخانه!
«مــن تنهای تنها در کــاخ سفید هستم
،بیچاره من! و منتظر دموکرات ها هستم
تابرگردندودربارهامنیتمرزیکهخیلی
به آن نیاز داریم توافق کنند .در مقطعی
دموکراتهاکهنمیخواهندتوافقکنند
بیشتر از پول مورد نیاز برای دیوار مرزی
کههمهازآنسخنمیگوییمبهکشورمان
ضررمیزنند.دیوانهکنندهاست!»

پــس از انــحــال کابینه و پــارلــمــان رژیــم که حــزب لیکود بین صهیونیستها و در
صهیونیستی ،همحزبیهای نتانیاهو رقابت با دیگر احزاب اسرائیلی ،همچنان
برای رقابت در تصدی سمت نخستوزیری پیشتاز اســت ،امــا ایــن بــار بــدون نتانیاهو.
اعالم آمادگی کرده اند و تحلیل گران نیز «مــوشــه یعلون» وزیــر جنگ پیشین رژیــم
میگویند برگزاری انتخابات زودهنگام ،اسرائیل در کابینه نتانیاهو ،دیروز اعالم کرد
ممکن است رونمایی از طرح معامله قرن را که در حال تشکیل حزب سیاسی جدیدی
به تعویق اندازد .توافق نکردن سران ائتالف است و مصمم است که در انتخابات آینده،
کابینه رژیم صهیونیستی بر سر یک قانون با نتانیاهو و حزب وی رقابت کند.از طرفی
که منجر به تصمیم برای انحالل پارلمان گفته میشود لیبرمن عالقه دارد در کابینه
و برگزاری انتخابات زودهنگام در آوریل بعدی که به زعم وی ،بدون حضور نتانیاهو
 ۲۰۱۹شد ،واکنشهای مختلفی را درپی تشکیل مـیشــود ،مجدد وزارت جنگ را
بــرعــهــده بــگــیــرد.
داشــت«.گــیــدئــون
هــمــزمــان،شــبــکــه
سعر» وزیــر پیشین
 2تلویزیون رژیــم
ام ــور داخــلــی رژیــم
صهیونیستی در
صــهــیــونــیــســتــی،
ایـــنبـــاره گـــزارش
کـــــه هـــــم ح ــزب ــی
داد« :طـــرح صلح
«بنیامین نتانیاهو»
دولـــت تــرامــپ که
نــخــس ـتوزیــر ایــن
قرار بود اوایل سال
رژیـــــــم در حـــزب
 ۲۰۱۹رونمایی
«لـــــیـــــکـــــود» نــیــز
شــــــود ،احــتــمــاال
اســـت ،اعـــام کرد
بهخاطر تنشهای
کـــه نـــامـــزد سمت
سیاسی فعلی در
نـــخـــســـتوزیـــری
اسرائیل ،به تعویق
خ ــواه ــد شــد.ایــن
می افتد» .معامله
در حالی اســت که
قرنیاتوافقنهایی،
بــه نــوشــتــه نشریه
طرحی به پیشنهاد
«اســرائــیــل هیوم»
«روویـــــن ریــولــیــن» اولیننظرسنجیها نشانمیدهد
دولت آمریکا و رژیم
رئ ــی ــس ایــــن رژیـــم کهحزبلیکودبینصهیونیستهاو صهیونیستی و با
حمایت عربستان،
تــمــایــل دارد فــرد دررقابتبادیگراحزاباسرائیلی،
برای پایان منازعه
دیــگــری را غــیــر از
همچنانپیشتازاست
«اســــرائــــیــــل» بــا
نتانیاهو ،مسئول
تشکیلکابینهکند.اگرحزبلیکودمجدددر فلسطین و مقدمهای بــرای عــادیســازی
انتخاباتسالآیندهبتوانداکثریت«کنست» روابط عربی-اسرائیلی است .در این طرح
را ب ـهدســت بــیــاورد ،یکی از نمایندگان و مذاکرات بعدی ،مسئله آوارگان با «وطن
پارلمانی این حزب مسئول تشکیل کابینه جایگزین» در خــارج از فلسطین اشغالی
میشود .اولین نظرسنجی بعد از تحوالت حل و «حق بازگشت» آوارگان فلسطینی به
اخیر در فلسطین اشغالی نیز نشان میدهد کشورشان برای همیشه لغو میشود.
اعالم میکند و میگوید دو خواهر دیگر هم به نام
لطیفه دارد و او لطیفه وسطی است .ویدئو مربوط
به «لطیفه» دختر حاکم دبی و نخست وزیر امارات
متحده عربی بــود .ویدئویی که توسط دوستان
لطیفهمنتشرشدهبودوپسازانتشارآندیگرخبری
از وی نبود .حاال با گذشت  9ماه و نیم از آن روز،
وزارت خارجه امارات با انتشار عکسهایی از شیخه
لطیفه،دخترمحمدبنراشدآلمکتومدرکنار«مری
رابینسون»،کهقبالکمیسرعالیحقوقبشرسازمان
مللمتحدبود،بهسرنوشتنامعلومویبرایرسانهها
پایان داد .وزارت خارجه امارات ،همزمان با انتشار
این تصویر در بیانیه ای «اتهامات جعلی» درباره فرار
او از دبی را رد کرد .پیشتر گفته شده بود که خانم
لطیفه تالش کرده برای داشتن زندگی آزاد از دبی
بگریزد .اما شاهدان گفتهاند کشتی لوکسی که

حمالت تروریستی در کابل  43کشته و  27زخمی به جا گذاشت

طغیانبیپایانطالبان

جرئت مذاکرات مستقیم صلح با حکومت این
کشور را ندارند ،اما دست به حمالت خونین
انتحاری و کشتار غیرنظامیان میزنند ».این
سخنان در حالی اســت کــه تروریست های
طالبان هفته گذشته مذاکراتی را با حضور
نمایندگانی از آمریکا ،پاکستان ،عربستان و
امارات متحده عربی در ابوظبی بدون حضور
نماینده دولت افغانستان برگزار کرده اند.
حمله روز دوشنبه ،سوم دی ماه ،مرگبارترین
حمله در کابل از آبــان مــاه گذشته اســت؛ در
 ۲۹آبان در پی یک انفجار انتحاری در نشست
شماری از روحانیون در پایتخت افغانستان
 ۵۵تن کشته و حدود صد نفر زخمی شدند.

گالوپ:محبوبیتترامپ به40درصد افزایشیافت
نتایج جدیدترین نظرسنجی گــالــوپ نشان
میدهد ،میزان محبوبیت رئیسجمهور آمریکا
با اندکی افزایش به  ۴۰درصد رسیده است.به
گزارش هیل ،آمارهای منتشر شده از نظرسنجی
گالوپ نشان میدهد رضایت از دونالد ترامپ،
رئیسجمهور آمریکا نسبت به هفته گذشته 2
درصد افزایش داشته است .نتایج هفته گذشته
پایینترین میزان در نظرسنجیها از فوریه
گذشته بود.پایینترین میزان رضایت از ترامپ در
نظرسنجی گالوپ  ۳۵درصد است 55 .درصد از

پسلرزههای انحاللکنست

بیشازگذشتهسرعترشداقتصادیونظامیچینرا
تهدیدیبرایموقعیتجهانیخودمیداند،دردوسال
اخیرتالشهایخودرابراییارگیریبادیگرکشورهاو
فشاربرچینازطریقمتحدانخودافزایشدادهاست.
از همین رو به نظر میرسد یک هدف اصلی چین از
موافقت با افزایش سهم این کشور در بودجه سازمان
مللتقویتدیپلماسیازطریقعمقبخشیدنبهجایگاه
این کشور در سازمان ملل است تا این کشور بتواند از
رهگذر تقویت نقش خود در سازمان ملل تهدیدات
آمریکا را خنثی کند.درهمین زمینه ،نقش چین در
سالهای اخیر در سازمان ملل و نهادهای وابسته
به آن به طور روز افزونی رو به
گسترشبودهاست،بهطوری
کهاینکشورکمکهایمالی
داوطلبانه خــود به سازمان
ملل را به طــور چشمگیری
افزایش داد و در سالهای
اخیر بیش از دو هزار و 500
نیروی صلح بان درچارچوب
ماموریتهای سازمان ملل
به کشورهای لیبی ،مالی،
جمهوری دموکراتیک کنگو
و سودان جنوبی اعزام کرده
اس ــت« .استفن کوتکین»
کارشناس مسائل راهبردی
در نشریه فــارنافــرز آمریکا
مـینــویــســد :چــیــن بــا همه
قدرت و عمدتا برخالف انتظارات به جلو پیش میرود
ایندرحالیاستکهآمریکاودیگرکشورهایپیشرفته
دچارعملکرد معیوب داخلی شدهاند که این مسئله
قدرت آن ها را در آینده زیر سوال میبرد.کاهش سهم
ژاپن در بودجه سال  2019تا  2022سازمان ملل و
همچنینکاهشیاقطعکمکهایآمریکابهنهادهای
وابسته به این سازمان از نشانههای پیش رو و افول
است.این درحالی است که چین با تولید ناخالص
داخلی بیش از  16تریلیون دالری و رشد اقتصادی
حدود  7درصدی در حال گسترش و عمق بخشی به
نفوذ و جایگاه این کشور در جهان است.

روایت های متناقض درباره ناپدید
شدن دختر حاکم دبی

گشت ممنوعیت کریسمس در چین
دیلی میل :جشنهای سال نوی میالدی در
چین به یک جشنواره خرید سراسری تبدیل
شدهاست.ازچندروزماندهبهشبکریسمس،
مغازههای فروش وسایل تزئین درختهای
کاججشننوئلبهمعنایواقعیخالیشدهاند.
چنین رخدادی زنگهای خطر را برای حزب
کمونیستچینبهصدادرآوردهاست.حزبیکه
با وجود حاکمیت بالمنازع خود بر تمامی امور
کشور یک میلیارد و 400میلیون نفری حاال با
چالشغلبهالگوهایفرهنگیومذهبیغربی
مواجه شده است .در اولین قدم ،طی روزهای
گذشته در استان هونان و شهر النگ فانگ
مقامهای محلی به طور رسمی گشتهایی را
برای مقابله با برگزاری جشنهای خیابانی
کریسمسمامورکردهاند.

احتمالتعویقرونماییاز«معاملهقرن»ورقابتهمحزبیهاینتانیاهوباوی

گامبلنداژدها برایتقویتجایگاه

از ابــتــدای ســال آیــنــده مــیــادی چین بــا پشت سر
گذاشتن ژاپن به دومین تامین کننده بودجه سازمان
ملل متحد تبدیل میشود .بنابر مصوبه اخیر مجمع
عمومی سازمان ملل درباره سهم کشورها در بودجه
سه ساله این سازمان ،سهم چین از بودجه سازمان
ملل از  7.9درصد در سه سال منتهی به  2018به
بیش از  12درصد افزایش یافت.این درحالی است
که سهم ژاپن در بودجه سه ساله این سازمان از سال
 2019تا 2022از 9.6درصد به 8.5درصد کاهش
یافت.افزایش سهم چین در بودجه سازمان ملل
همزمانباکاهشسهمژاپننهتنهابهمنزلهعبورچین
از سد ژاپن ،متحد آسیایی
آمریکاقلمدادمیشود،بلکه
پکن را به رقیب جدی آمریکا
در ســازمــان مــلــل تبدیل
میکند.آمریکا از دیرباز
نخستین تــامــیــن کننده
بودجه سازمان ملل بوده
است و حاال ارتقای جایگاه
چینبهعنواندومینقدرت
اقــتــصــادی بـــزرگ جهان
باعث شده است فاصله این
کشور در بودجه سازمان
ملل با آمریکا که اکنون 22
درصــد اســت ،کمتر شود.
افــزایــش 4درصـــدی سهم
چین در بودجه سازمان ملل
درحــالــی اســت که در گذشته ایــن کشور با چنین
سهمی مخالف بود اما در دوره جدید تشدید بیسابقه
رقابت چین و آمریکا از سویی و تمایالت دولت کنونی
آمریکا به انزواگرایی و کاستن از بودجه این کشور در
سازمانهای بینالمللی از سوی دیگر سبب شده
است چین برای تقویت چندجانبهگرایی و همچنین
ایفای نقشی گستردهتر در معادالت جهانی شتاب
بگیرد   .در حــدود دوسالی که از آغــاز به کار دولت
«دونالد ترامپ» میگذرد ،اختالفات چین و آمریکا
به خصوص در عرصه تجارت ،بحرانهای منطقهای و
مسائل جهانی به شدت افزایش یافته است.آمریکا که

پاسخدهندگان از عملکرد شغلی ترامپ رضایتی
نداشتند .نظرسنجی هفتگی گالوپ با مشارکت
 ۱۵۰۰تن و در پایان هفتهای پر سر و صدا برای
ترامپ انجام شد.رئیسجمهور آمریکا در این
هفته از طرح خود برای خروج تمامی نظامیان
کشورش از سوریه و کاهش حضور آمریکا در
افغانستان خبر داد .اختالفنظر درباره سیاست
مذکور موجب استعفای جیمز متیس ،وزیر دفاع
آمریکا شد .همچنین درخواست ترامپ برای
اعتبار پنج میلیارد دالری ساخت دیــوار مرزی

3

عملیاتی که طالبان ابتدا مسئولیت آن را
برعهده گرفت و پس از ساعاتی نقش خود را
در آن تکذیب کرد .نا آرامی ها در افغانستان
در حالی شدت گرفته است که اشرف غنی پنج
ماه مانده به انتخابات ریاست جمهوری سال
 ،2019اســدا ...خالد را به عنوان سرپرست
وزارت دفــاع افغانستان و امــرا ...صالح را به
عنوان سرپرست وزارت کشور معرفی کرده
است .افــرادی که از آن ها به عنوان مخالفان
سرسخت طالبان یاد می شود .با این حال به
نظر می رسد که انتخابات سال آینده با تاخیر
برگزار خواهد شد .بر اساس گــزارش ها ،در
پنجمین روز از آغــاز رونــد ثبت نام نامزدهای

او با آن قصد فرار از دبی را داشت ،در آبهای هند
مورد حمله نیروهای امنیتی قرار گرفته و لطیفه به
دبی بازگردانده شده است .امــارات متحده عربی
این گزارشها را رد و اعالم کرده بود که او به همراه
خانوادهاش در خانه خود زندگی میکند .همین
مسئله باعث نگرانی گروههای حامی حقوق بشر
بینالمللی شد و آن ها از مقامهای دبی خواستند تا
اطالعاتی درباره محل زندگی لطیفه ،ارائه دهند.
مواضعمقاماتاماراتدرحالیاستکهلطیفه33
سالهپیشازایننیزدرسال 2002تالشکردهبود
از امارات بگریزد .اما موفق نشد و به مدت سه سال و
نیمپسازآنرادرزندانگذراند.تصویریکهازدبی
دیده می شود ،شهری است مدرن و مقصدی برای
تاجرانوگردشگرانخارجی.امادوستلطیفهمی
گوید که او در «قفسی طالیی» زندانی بوده است.
انتخاباتریاستجمهوریسالآیندهافغانستان،
تاکنونهیچفردیدراینانتخاباتثبتنامنکرده
است .انتخابات ریاست جمهوری افغانستان
قــرار اســت در تاریخ  31فــروردیــن ســال آینده
برگزار شود اما در روزهــای اخیر زمزمه هایی
مبنی بر احتمال تعویق آن به گوش می رسد.
گفته می شــود کمیسیون مستقل انتخابات
طرحی را به شورای امنیت ملی ارائه کرده که
بر اساس آن انتخابات ریاست جمهوری سه ماه
به تعویق خواهد افتاد .عبدالعزیز ابراهیمی،
معاونسخنگویکمیسیونانتخاباتافغانستان
می گوید :محمد اشــرف غنی رئیس جمهور
کنونی،لطیفپدرام،حنیفاتمر،زلمیرسول،
رحمتا...نبیل،احمدولیمسعود،فرامرزتمنا،
نورالحق علومی ،شیدا ابدالی و رحیم خلیل
کرزی از جمله کسانی هستند که فرم های اولیه
راازکمیسیونانتخاباتدریافتکردهانداماثبت
نام نکرده اند.

دو روز پیش بزرگترین
سقوط ماهانه والاستریت
در  10سال اخیر رقم
خورد؛ وضعیتی که
می تواند موجب افت شدید
محبوبیت ترامپ شود
موجب نیمه تعطیل شدن دولت آمریکا شد و هیچ
نشانهای از حل و فصل آن دیده نمیشود .عالوه
بر این ،بازارهای مالی سقوط را تجربه کردند و
ماه دسامبر بدترین عملکرد را از سال ۱۹۳۱

نشان دادند تا جایی که دو روز پیش بزرگترین
سقوط ماهانه والاستریت در  10سال اخیر رقم
خورد؛ وضعیتی که می تواند موجب افت شدید
محبوبیت ترامپ شود.

یادداشت
پشتپردهدیدوبازدیدهاازدمشق
صابر گل عنبری -یک هفتهای است که
سوریه شاهد تحوالت بزرگی است که خود
تحوالت بزرگتری را در آیندهای نه چندان
دور در این کشور و چه بسا کل منطقه رقم
خواهد زد .دو اتفاق غیر منتظره سرآغاز و
پیشدرآمد این تحوالت است ،یکی سفر غیر
منتظره عمر البشیر رئیس جمهور سودان در
شانزدهمدسامبربودودیگریهمسهروزبعد
از آن اتفاق افتاد و منظور همان اعالم تصمیم
آمریکا برای خارج ساختن نیروهای خود از
سوریه است .سفر البشیر یک تحول سیاسی
و تصمیم آمریکا نیز همزمان تحولی سیاسی
نظامی در پرونده سوریه است .نمیتوان این
دو اتفاق غیر منتظره را جدا از هم دانست و
جداگانه به تفسیر و تحلیل آنها پرداخت
و به احتمال زیاد با هم ربط دارنــد .البشیر
تنها در قامت عالیترین مقام سودانی به
دمشق نرفته بود ،بلکه در حقیقت به عنوان
نماینده عربستان به آن جا سفر کرد .یک روز
بعد از آن نیز رئیس ستاد ارتش عربستان به
خارطوم رفت و با البشیر دیدار کرد .دیروز
هم سرلشکر علی مملوک رئیس دفتر امنیت
ملی سوریه به قاهره رفت و با همتای مصری
خود و دیگر مقامات مصری دیــدار و گفت
وگو کرد .همچنین دیروز ملک عبدا ...دوم
پادشاه اردن نیز اظهارات قابل تاملی درباره
سوریه داشته و از بهبودی اوضاع آن سخن
گفته است و برخی منابع به نقل از وی اعالم
کرده اند که روابط امان و دمشق مثل گذشته
خواهد شــد .همزمان ،کــارگــران در حال
ترمیم و تعمیر سفارت ام ــارات در دمشق
دیــده شدهاند .برخی منابع هم میگویند
یک هیئت بازرگانی اماراتی به سوریه سفر
کــرده و قــرار اســت در پــروژههــای مسکن
سرمایهگذاری کند .احتماال سفارت امارات
در آینده نزدیک در دمشق بازگشایی می
شود .همزمان با این اتفاقات ،رایزنیهایی
نیز در پایتختهای عربی بــرای لغو تعلیق
عضویت ســوریــه در اتحادیه عــرب و حتی
احتمال مشارکت هیئتی از این کشور در
نشست سران این اتحادیه در ماه مارس در
تونس در جریان است .در همین حال روز
گذشته دونالد ترامپ در توئیت دیگری از
آمادگی عربستان بــرای بــازســازی سوریه
خبر داد .به احتمال زیاد ریاض پشت پرده
دیــد و بازدیدها از دمشق یا سفر مقامات
سوریه به دیگر کشورهای عربی قرار دارد،
اما با وجــود این عربستان احتماال آخرین
کشوری خواهد بود که روابــط خود با نظام
سوریه را از سر خواهد گرفت .روسیه به دو
دلیل بیشتر از آمریکا از تامین مالی بازسازی
سوریه به وسیله عربستان استقبال خواهد
کــرد :یکی این که در نهایت بخش بزرگی
از این پولها به جیب شرکتهای روسی
خواهد رفت و از سوی دیگر هم یک کشور
نابود و کامال تخریب شــده چالش بزرگی
بــرای آینده نفوذ روسیه اســت و بازسازی
سریع سوریه این چالش را مرتفع خواهد
کرد.نمیتوان این رویدادهای همزمان را
تافتههای جدا بافته از هم دانست .همه آنها
در قالب یک پروژه کامل میگنجند .مرتبط
بودن این اتفاقات حاکی از یک سناریو و طرح
پیچیده است و بر این نکته تاکید دارد که
تصمیم جنجالی دونالد ترامپ از روی انفعال
و صرفا در یک تماس تلفنی با رئیس جمهور
ترکیه اتخاذ نشده است .حال که با یک پروژه
تازه در پرونده سوریه مواجه هستیم ،یافتن
پاسخهایمنطقیبرایسواالتزیرمیتواند
ابعاد این طرح را تا حــدودی روشــن سازد.
اوال باید دید این پروژه صرفا آمریکایی عربی
استیادرقالبتوافقیپیشینیمیانآمریکا،
عربستان ،ترکیه ،اسرائیل و روسیه در حال
اجراست؟ ثانیا سرنوشت ادلب چه خواهد
شد؟ آیا واقعا شرق فــرات به ترکیه واگــذار
خواهد شد؟ شخصا بعید میدانم که آنکارا
چنین ریسکی کند .احتماال در روزهــای
آینده به منبج حمله خواهد کرد ،اما این که
بخواهد کل شرق فــرات را به سیطره خود
درآورد ،زیــاد محتمل نیست .این سیطره
نیازمند جنگی طوالنی با نیروهای ُکردی در
اینمنطقهاست.بایددیددولتسوریهدرباره
این منطقه چه تصمیمی خواهد گرفت .به
نظر می رسد دولت ترکیه منتظر این تصمیم
است.آیادمشقراهجنگرادرقبالنیروهای
قسدوی.پ.گبرمیگزیندیابا ُکردهاتوافق
خواهد کرد؟ روسیه در این زمینه چه نقشی
ایفا خواهد کرد؟ آیا تالش خواهد کرد جای
آمریکا را بگیرد و حمایت تلویحی از نیروهای
ُکردی بکند؟ و ده ها پرسش دیگر.

