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منابــع عربی می گویند که نســبت به حل بحران پیش آمــده در روابط قطر با 
همسایگانش و دیگر کشورهای عربی ناامید هستند. به گفته آنها دلیل این ناامیدی به 
میانجی گری کویت باز می گردد که قرار است ظرف روزهای آینده به شیخ تمیم بن 
حمد، امیر قطر پیام عربستان را منتقل کند که در آن شرایط ریاض برای پایان دادن 
به بحران پیش آمده ذکر شــده اســت در حالی که هیچ امیدی نیست که قطر پاسخ 

روشنی به این پیام بدهد.
بــه گزارش روزنامه العــرب، به گفته این منابع یکی از دالیل سرســختی قطر، 
سرسختی »امیر والد«، شیخ حمد بن خلیفه آل ثانی است که به رغم این که قدرت را 
به پسرش تمیم تفویض کرده همچنان قدرتمندترین فرد در درون هیئت حاکمه قطر 
اســت. وی اصرار دارد که قبل از هر گونه مذاکره ای با ریاض تحریم ها و محاصره 
اعمال شده از سوی عربستان و متحدانش علیه قطر پایان یابد. عربستان با این شرط 
مخالف اســت و آن را قابل قبول نمی داند و این مساله می تواند به شکست میانجی 

گری کویت منجر شود.  
به گفته این منابع شــیخ صباح االحمد جابــر الصباح، امیر کویت تماس هایی با 
ملک ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه عربستان داشته که این تماس ها توانسته به راه 
حلی منجر شــود که چنانچه قطر به شرایط عربستان پایبند باشد، می تواند روابط به 
حالت عادی خود بازگردد. این شرایط به نوعی همان شرایط امارات و مصر و بحرین 
نیز محسوب می شود. در راس این شرایط پایبندی دوحه به مشارکت جدی در جنگ 
با تروریسم و سرمایه گذاری در این زمینه است. کویت اعالم کرده است که به تالش 
های خود برای پایان دادن به بحران پیش آمده میان قطر و عربســتان ســعودی و 
متحدانش ادامه خواهد داد و تالش خواهد کرد این مســاله در »درون خانواده شورای 
همکاری خلیج فارس« حل شــود. کویت همچنین اعالم کرده اســت که قطر برای 
همکاری الزم برای حل بحران و رسیدن به تفاهم با کشورهایی که با آن قطع رابطه 

کرده اند، آمادگی دارد.
در پی قطع رابطه کامل عربســتان و متحدانش با قطر، امیر کویت برای میانجی 
گری ســفرهایی به ریاض و ابوظبی انجام داد و تالش کرد راه حلی برای این بحران 

بیابد.
منابع عربی می گویند که شیخ صباح از طریق تماس هایی که در عربستان داشته 
به این نتیجه رســیده است که موفقیت میانجی گری اش به پذیرفتن قطر با شروط 

عربستان بستگی دارد که ریاض به هیچ وجه حاضر به کوتاه آمدن از آنها نیست.
یک شخصیت عربی که از نزدیک میانجی گری های کویت را دنبال می کند در 
این باره می گوید که اگر قطر شــرایط عربســتان را بپذیرد، ریاض فضا را برای رفع 
قطعی روابط با آن باز می کند و تمهیداتی برای دیدار مســئوالن عربستانی و قطری 
برای تعییــن ضوابطی برای جلوگیری از صرف پول های قطر برای ســازمان های 
تروریستی که معظم آنها با سازمان اخوان المسلمین مرتبط هستند، فراهم خواهد کرد. 
این فرد گفت که قطر با تکیه به حمایتی که از ایران و ترکیه به دســت آورده اســت 

همچنان از پذیرفتن این شرایط سرباز می زند.
به نظر می رسد قطعی روابط کشورهای عربی با قطر با چراغ سبز ایاالت متحده 
همراه بوده اســت، اگر چه کاخ ســفید در تعامل با این بحران مواضع ضد و نقیضی 
داشــته است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متجده روز جمعه در سخنانی بعد 
از دیــدار با رئیس جمهوری رومانی در مصاحبه مطبوعاتی خود گفت که قطر یکی از 
حامیان بزرگ تروریســم است، در حالی که مدت کوتاهی بعد از آن رکس تیلرسون، 
وزیر امور خارجه امریکا در مواضعی متفاوت خواستار اقدامات فوری قطر برای کاهش 

تنش با همسایگانش شد.

با ورود ترامپ به کاخ ســفید بسیاری پیش بینی می کردند که خط و مشی عوام گرایانه 
ترامپ، تندروها و راســت افراطی در دیگر کشورها نیز به قدرت برسند اما چند انتخابات اخیر 
از اروپا گرفته تا ایران نشــان داد که مردم دیگر کشورهای جهان مثل آمریکایی ها فکر نمی 
کنند. البته اینجا منظور اکثریت مردم ایاالت متحده نیست، چون طبق همه آمار و ارقام بیش 
از دو ملیون نفر از مردم ایاالت متحده به رقیب او یعنی خانم هیالری کلینتون رای دادند ولی 
ساختار سیاسی ایاالت متحده منجر به انتخاب  ترامپ شد و در حال حاضر بیشتر نظر سنجی 
ها در ایاالت متحده نشــان می دهد که  ترامپ دارای محبوبیت کمتر از 27 درصد در میان 
مردم اســت. این به این معنی است که 72 درصد مردم ایاالت متحده مخالف رئیس جمهوری 

خود هستند.
انتخابات اخیر اروپا نیز مشت نمونه خروار بود.

در واقع نخست وزیر انگلیس خانم »ترزا می« همه تخم مرغ های خود را در سبد  ترامپ 
قرار داد و در مقابل دیگر کشورهای اروپایی ایستاد وحتی حاضر نشد بیانیه اخیر اروپایی ها که 

موضع  ترامپ در خروج از پیمان آب و هوایی را محکوم می کرد امضا کند.
در مقابل  ایمانیویل ماکرون رئیس جمهوری فرانســه در اجــالس اخیر رهبران اروپا با 
ترامپ رفتاری تحقیر آمیز نسبت به رئیس جمهوری ایاالت متحده نشان داد و در حین دست 
دادن بــا رهبران حاضر در اجالس به نوعی رفتار کرد که ترامپ را جزو ســران درجه یک به 
حســاب نمی آورد و از نظر پروتکل های دیپلماتیک نحوه دســت دادن و سالم علیک کردن 
ماکرون با ترامپ که در صف اول ایســتاده بود به این معنا بود که ما شــما را در حد و قواره 
دیگران قبول نداریم و شــما ته صف هستید و شاید اگر به احترام اینکه ترامپ ایاالت متحده 
را نمایندگی می کرد حتی با وی دســت هم نمی دادند. موضع خانم مرکل صدر اعظم آلمان 
در مقابل ترامپ نیز مشخص است، رابطه این دو در حدی است که طی سفر مرکل به ایاالت 

متحده این دو حتی حاضر نشدند در مقابل دوربین ها اختالفات خود را مخفی کنند.
در انتخابات محلی آلمان حزب خانم مرکل موفقیت چشــمگیری به دســت آورد، پس از 
آن در انتخابات مجلس عوام انگلیس حزب کهنه کار خانم ترزا می شکست مفتضحانه ای را 
متحمل شــد و همزمان در انتخابات مجلس فرانسه حزب نوپای  ماکرون پیروزی چشمگیری 
را به دســت آورد. نتیجه این انتخابات در سه کشور بزرگ اروپایی نشان داد که مردمان اروپا 
شــدیدا با آنهایی که با ترامپ همسو هســتند مخالف می باشند و در مقابل هر رهبری که در 

مقابل ترامپ بایستد شدیدا مورد حمایت مردم قرار خواهد گرفت.
البته ماجرا فقط به اروپا ختم نمی شــود. اگر به ماجرای اختالفات میان قطر و عربستان 
سعودی نیز بپردازیم مشاهده می کنیم آنهایی که در مقابل قطر ایستادند از نظر وزنه اقتصادی 
و یا سیاســی و یا بین المللی با قطر قابل مقایســه نبودند، همین که نام عربســتان سعودی ، 
مصر و امارات عربی متحده را ذکر کنیم می توانیم متوجه شویم که اینان چه قدر در مقایسه 
با قطر کوچک قدرتمند تر هســتند، و در ابتدا همه از جمله خود قطری ها باور داشتند که این 
هجمه بســیار نا متقارن است و امکان مقابله با آن وجود ندارد.  ترامپ هم علنا اعالم کرد که 
توطئه بر علیه قطر با چراغ ســبز وی در ریاض بوده، یعنــی عمال ایاالت متحده هم به این 

کشورها اضافه شد.
اما چه شد؟

بسیج بین المللی حمایت از قطر آنقدر قوی بود که کشورهای مهاجم در واقع در کنج قرار 
گرفتند و امروزه تالش دارند که راهکاری برای خروج آبرومند از این منجالب برای خود پیدا 
کنند. حال به این ماجراهای بین المللی شــرایط داخلی  ترامپ را اضافه کنید، شــرایط رئیس 
جمهوری ای که آنقدر بی تجربه اســت که اولین دســتور اش با مخالفت دادگاه های ایاالت 

متحده ابتر مانده و حتی آنقدر قدرت ندارد که مشاور امنیت ملی خود را نگه دارد و
با در نظر گرفتن شرایط داخلی و بین المللی ایاالت متحده می توان گفت حتی در داخل 
ایاالت متحده انتخابات بعدی مجالس فروپاشــی همه آنهایی که با  ترامپ همراه هســتند را 
در پی خواهد داشــت و امروزه بســیاری از هم حزبی های  ترامپ به فکر هستند که پیش از 
آن انتخابات بهتر اســت به ترفندی از شر ترامپ خالص شوند در غیر این صورت کل حزب 
از مجالس ایاالت متحده حذف خواهد شــد. امروزه شــرایط بگونه ای اســت که نمایندگان 
جمهوری خــواه کنگره باید تصمیم بگیرند قبل از انتخابات آتی ترامپ را به دلیل بی کفایتی 
استیضاح و برکنار کنند تا شاید تعدادی آز آنها بتوانند در دور بعدی در مجلسین حضور داشته 
باشــند یا اینکه اجازه دهند انتخابات مجلسین برگزار شــود و همه آنها حذف شوند و طبیعتا 
مجلس بعدی مســاله استیضاح  ترامپ به دلیل بی کفایتی را در اولویت برنامه های خود قرار 
خواهد داد. به هر حال همه امروزه به این نتیجه رســیده اند که شرط بندی روی ترامپ یک 

شرط بندی بازنده است.

امیدی به میانجی گری های کویت نیست

انتخابات اروپا و شکست ترامپیسم

بحران روابط دیپلماتیک قطر با برخی کشورهای عربی 
هم چنان در صدر تحوالت منطقــه قرار دارد و در این میان 
آن چه این روزها برجســته تر به نظر می رسد مواضع عجیب 

ترامپ در خصوص مسئله قطر است.
به گزارش الوقت، در حالی که برخی از مقامات بلندپایه 
سیاســی و امنیتی در واشــنگتن و در واکنــش به بحران 
دیپلماتیک قطر خواستار جلوگیری از تشدید اوضاع شده اند، 
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در اظهارنظرهای شخصی 
خود بصورت عجیبی با دفاع از عربســتان خواســتار پایان 

حمایت از تروریسم از جانب قطر شده است.
انتقــاد و مواضــع ضدقطری ترامپ تــا بدان جا بود که 
مقامات عربســتان از ایــن اعالم مواضــع حمایت کرده و 
درخواســت ترامــپ از قطر برای پایــان دادن به حمایت از 
تروریســم را ستودند. این در حالی بود که همزمان با مواضع 
ضد قطری ترامپ، وزرای خارجه و دفاع امریکا در مواضعی 
بینابینی، خواستار حل مناقشه و جلوگیری از پیچیده تر شدن 
اوضاع در روابط کشورهای عربی با قطر شده بودند. از جمله  
جیمز ماتیس وزیر دفاع آمریکا در  سخنانی  ضمن تاکید بر 
آن که محاصره قطر توسط کشورهای عربی خلیج فارس از 
جمله عربســتان سعودی، شرایط را بسیار پیچیده تر می کند، 
خواستار دســت یافتن به زمینه مشترکی برای حل و فصل 

موضوع شد.
مواضع کامال متناقض و ناهمسوی وزاری دفاع و خارجه 
در کاخ سفید با مواضع شخصی دونالد ترامپ رئیس جمهور 
نه تنها نشــان از نوعی سردرگمی و هرج و مرج در دستگاه 
سیاســت خارجی آمریکا است که فراتر از آن نشان می دهد 
آن چه برای ترامپ مهم است نه تحلیل ها و نظرات سنگین 
و خشــک کارشناســان وزارت خارجه، بلکه این دالرهای 

عربستان اســت که برای رئیس جمهور فعلی آمریکا مالک 
عمل قرار گرفته است. مالک عمل و معیاری که باعث شده 
ترامپ بدون در نظر گرفتن مواضع رســمی دستگاه سیاست 
خارجــی و تحلیل کارشناســان وزارت خارجه آمریکا، خیلی 
علنی با هدف خوشــایند ریاض از مواضع عربستان سعودی 

در مناقشه قطر حمایت کند.
تنها 48 ســاعت پیش از تنش جدی عربســتان و قطر، 
ترامپ در ریاض اقدام به انعقاد توافقنامه ای 110 میلیاردی در 
زمینه تسلیحات با سعودی ها و همچنین یک سلسله قرارداد 
همــکاری و تفاهم نامه اقتصادی به ارزش 280 میلیارد دالر 
امضا کرده بود و عالوه براین دو طرف عالقه وصف ناشدنی 
خود را به توسعه موافقت نامه های اقتصادی و تسلیخاتی بارها 

اعالم کردند.
بــرای ترامپ که فردی بازاری و اهل معامله شــناخته 
می شود بسیار طبیعی است که دالرهای حاصل از معامالت 
و زد و بندهای اقتصادی نسبت به مسائل خشک استراتژیک 
و امور سیاســی بلند مدت روی کاغذها اولویت و ارجحیت 
بیشتری داشته باشد. مسئله ای که در برخورد و نگاه متفاوت 
ترامــپ در حمایت از عربســتان در مقابل نگاه رســمی و 
دیپلماتیک وزارت خارجه در بحران دیپلماتیک قطر به خوبی 

آشکار و واضح است.
برای ترامپ این مهم نیســت که قطر تا پیش از بحران 
دیپلماتیک اخیر با عربســتان و تا پیش از اجالس ریاض از 
طرف واشــنگتن به عنوان یکی از شــرکای مهم منطقه  در 
آنچه مبارزه با تروریسم عنوان می شد، به شمار می رفت. حتی 
وجود بزرگترین پایگاه هوایی آمریکا در منطقه نیز که بارها 
از جانــب ژنرال ماتیس وزیر دفاع کنونی در کاخ ســفید به 
عنــوان مهمترین پایگاه هوایی پرواز جنگنده های آمریکایی 

در مبارزه با داعش در عراق، سوریه و افغانستان عنوان شده 
است نمی تواند در نوع جهت گیری شخصی ترامپ موثر باشد. 
ترامپ در مسئله بحران دیپلماتیک قطر فقط به دنبال حفظ 
دالرهــای معامالتی خود با سعودی هاســت و خیلی واضح 
دوحــه را که تا پیش از این ادعا می شــد یکی از مهمترین 
شرکای واشنگتن اســت، حال به حمایت از تروریسم متهم 

می کند.
با این حــال هر چند نگاه و رویکــرد ترامپ به بحران 
قطر بسیار متفاوت از وزرای کابینه اش است، اما تا کنون نیز 
تالشی از سوی اعضای کابینه برای ترمیم این نوع دوگانگی 
در مواضع اعالمی سیاست خارجی واشنگتن دیده نشده است. 
در واقع به نظر می رســد هیچ کس در کاخ سفید حتی حاضر 
نیست، حداقل توضیحی درباره چرایی مواضع متناقض ترامپ 

در مورد قطر در مقایسه با وزارت خارجه آمریکا ارائه دهد.

در این جا می توان به همان شــعار همیشــگی فعاالن 
سیاسی و ضدآمریکایی در منطقه بازگشت. شعاری که در آن 
گفته می شــود آمریکا بازیگر قابل اعتمادی در صحنه روابط 
بین الملل نیســت و امروز این شــعار با توجه به نوع مواضع 
کامال متفاوت و متناقض رئیس جمهور این کشور نسبت به 
قطر در مقایسه با گذشته به خوبی مشخص و واضح است. 

قطر، کشوری که به گفته هافینگتون پست تا سال 2010 
مقصد سفر تجاری گروه سرمایه گذاری ترامپ بود و همزمان 
و پس از آن تا یک ماه پیش از بحران اخیر مقصد بسیاری از 
مقامات آمریکایی به عنوان بخشــی از ائتالف ضد تروریسم 
بود، در چرخشی ناگهانی و بسیار غیرمنتظره از طرف ترامپ و 
متاثر از قراردهای تجاری سنگین واشنگتن-ریاض به عنوان 
حامی تروریسم معرفی می شود. در این شرایط آیا می توان به 

سیاست خارجی واشنگتن اعتماد داشت؟

  چرا ترامپ قطر را متهم می کند؟

ســالی نبیل خبرنگار این شــبکه در قاهره درباره 
موافقــت کمیته قانونگذاری پارلمــان مصر در واگذاری 
کنتــرل دو جزیره تیران و صنافیر در دریای ســرخ به 
عربستان سعودی گفت:کمیته قانونگذاری پارلمان مصر 

در ابتــدا قانونی بودن این توافق را بررســی کرد که آیا 
پارلمان مــی تواند درباره این قــرارداد اظهار نظر کند. 
دستگاه قضایی مصر قبال این توافق را باطل اعالم کرده 
بود و بحث و جدل شــدیدی درباره این مسئله صورت 
گرفت که آیا پارلمان مصر می تواند این قرارداد را بحث و 
بررسی کند. سی و پنج نفر از اعضای کمیته قانونگذاری 
مصر در تصمیم امروز خود از این مسئله حمایت کردند 
که این قرارداد را در صحن پارلمان به رای بگذارند. این 
رای گیری به این معناســت که پارلمان مصر این حق را 
برای خود جهت بررســی این قرارداد قائل است. پس از 
رای گیــری در کمیته قانونگــذاری این طرح به کمیته 
دفــاع و امنیت ملی مصر ارجاع داده شــده اســت. این 
کمیته گزارشــی درباره این قرارداد تهیه خواهد کرد و 
در نهایت این قرارداد در نشست عمومی پارلمان به رای 

گذاشته خواهد شد. برخی از منابع پارلمانی مصری گفته 
اند این احتمال وجود دارد که این بحث و بررسی تا یکی 
دو روز آینده پایان یابد. وی در پاســخ به این پرسش که 
نظر مردم مصر درباره این قرارداد چیست،گفت: در حال 
حاضر پرســش ها و ابهامات زیادی وجود دارد. اظهارات 
نمایندگان پارلمان مصر نشــان می دهد که به نظر می 
رسد این طرح تصویب خواهد شد به ویژه آنکه این طرح 
با اکثریت آرا در نشست امروز کمیته قانونگذاری تصویب 
شــد و پیش بینی می شــود پارلمان مصر از این طرح 
حمایت کند. خالد علی یکی از نامزدهای سابق انتخابات 
ریاست جمهوری که علیه این قرارداد شکایت کرده بود 
گفته اســت که پارلمان مصر آخرین نقطه نخواهد بود و 
بــار دیگر علیه این طرح برای باطــل کردن این قرارداد 
شکایت خواهد کرد. در حال حاضر بیشتر مردم مصر از 

این قرارداد راضی نیســتند. دنبال کردن اظهارات مردم 
در پایگاه های اینترنتی اجتماعی به این مســئله اشاره 
دارد که مصری ها به شدت از پارلمان این کشور ناراضی 
هســتند و اعضای پارلمان را به چشــم پوشی از اراضی 
مصر متهم می کنند ولی دیروز رئیس پارلمان این کشور 
گفت که این پارلمان مصر اســت که باید درباره قبول یا 
رد ایــن قرارداد اظهار نظر کند. این ســخن با انتقادات 
شــدید احزاب مخالــف دولت و مــردم در پایگاه های 
اینترنتی اجتماعی روبرو شــده است و برخی از احزاب 
اعــالم کردند اگر پارلمان مصر این طرح را تصویب کند 
دست به تظاهرات خواهند زد. همچنین درخواستی برای 
برگــزاری تحصن در اتحادیه روزنامه نگاران مصر مطرح 
شده اســت. بنابراین می توان نتیجه گرفت بیشتر مردم 

مصر مخالف این طرح هستند.

بی بی سی عربی: اغلب مصری ها با واگذاری جزایر به عربستان مخالفند

به دنبال انتقادات رئیس جمهور آمریکا از قطر، سفیر آمریکا در دوحه استعفای خود را از این سمت اعالم کرد.
به گزارش الوقت به نقل از سایت اینترنتی النشره، دانا شل اسمیت، سفیر آمریکا در قطر بعد از چند روز از انتقادات و اتهام زنی های دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا علیه دوحه، استعفای خود 

را اعالم کرد؛ مسئله ای که تالش وزارت خارجه آمریکا برای کاهش تنش میان دوحه با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را به شکست کشاند.
ترامپ روز جمعه قطر را به حمایت از تروریسم متهم و تأکید کرده بود اکنون وقت آن فرا رسیده تا برای حل مشکل چاره ای اندیشیده شود.

اخیرا در پی باال گرفتن تنش میان دوحه و کشورهای شورای همکاری خلیج فارس، مصر، عربستان، بحرین و امارات روابطشان را با دوحه قطع کردند.

استعفای سفیر آمریکا 
در دوحه به دنبال بحران 

دیپلماتیک قطر 

وزیر خارجه آمریکا در نشست سنا گفت واشنگتن باید 
با تالش ایران برای رسیدن به »هژمونی منطقه ای« مقابله 

کند.
به گــزارش الوقت، »رکس تیلرســون« وزیر خارجه 
آمریکا روز سه شنبه ایران را به تالش برای بی ثبات کردن 
خاورمیانه با هدف رسیدن به هژمونی منطقه ای متهم کرد.

وی که برای دفاع از بودجه پیشنهادی دولت در کمیته 
روابط خارجی ســنا حاضر شــده بود، در بخشــی از بیانیه 
ابتدایی اش، گفت: »رژیم ایران به فعالیت ها و مداخالتی که 

خاورمیانه را بی ثبات می کند، ادامه می دهد.«
وزیر خارجه آمریکا در تشــریح ایــن اقدامات گفت: 
»پشتیبانی از رژیم ظالم ]بشار[ اسد ]رئیس جمهور سوریه[، 
حمایت مالی از شــبه نظامیان و مبــارزان خارجی در عراق 

و یمن که دولت مشــروع را تضعیف می کند و تســلیحات 
سازمان های تروریستی مانند حزب اهلل که متحد ما اسرائیل 

را تهدید می کند.«
وی ادامه داد: »مــا و متحدانمان باید در برابر آرزوی 

ایران برای رسیدن به هژمونی منطقه ای بایستیم.«
تیلرســون ماه گذشــته همزمــان با تمدیــد تعلیق 
تحریم های ایران ذیل توافق هسته ای، گفت واشنگتن در 

حال بازبینی سیاست کالن خود در قبال ایران است.
وزیــر خارجه آمریــکا در بخش دیگری از نشســت 
امروز در پاسخ به ســوالی در مورد طرح سنا برای تصویب 
تحریم های گسترده علیه ایران، گفت از نظر شخص او، این 
کار خوبی است.وی گفت: »من هنوز شخصا در این رابطه 
گفت وگوی مستقیمی با رئیس جمهور نداشته ام... اما از نظر 

من ]این تحریم ها[ بسیار خوب هستند.«
سنای آمریکا در حال بررسی طرحی است که به بهانه 
مقابله با برنامه موشــکی ایران و بــا متهم کردن ایران به 
نقض حقوق بشــر، تحریم های تــازه ای علیه تهران وضع 
می کند.سنا قرار است این هفته در مورد این طرح رأی گیری 

کند.

به گزارش الوقت به نقل از شــبکه خبری اسکای 
نیوز عربی، خالد الفیصل، مشــاور پادشاه عربستان و 
امیر منطقه مکه گفت: ما مانع ورود هیچ مسلمانی به 
مســجد الحرام برای ادای مناسک نشده ایم بلکه برای 
ارائه خدمات و تســهیالت کامل به زائران این مسجد 

تالش می کنیم.
اخیرا گزارش هایی منتشــر شــده است مبنی بر 
اینکه سعودی ها مانع ورود اتباع قطر به عربستان برای 
ادای مناسک حج می شوند و یک مسلمان قطری نیز 
از کعبه بیرون رانده شده است. عربستان پیشتر چنین 
مشــکالتی را با ایران نیز داشته است. وی گفت: باید 
به نیکوکار بگوییم احســنت و از تمامی کسانی که در 
حفاظت از این مکان و ارائه خدمات امنیتی نقش دارند 

مثل نیروهای امنیتی قدردانی کنیم.
الفیصل گفت: مســجد الحرام طی ماه رمضان و 
در هر فریضه از حدود 2.5 میلیون نمازگزار اســتقبال 
می کنــد. اگر اول توفیق الهــی و دوم تالش نیروهای 
امنیتــی و طرف های ذیربط نبود این مســئله حاصل 
نمی شد. اما ریاست کل امور مسجد الحرام اعالم کرده 
بودند که عربستان از یکشنبه گذشته تاکنون از 1633 

استقبال کرده که مناسک عمره را بجا آورده اند.
و  غذایی  کمک های  ارسال  آماده  عربستان 

پزشکی به قطر است
به گزارش پایگاه روســیا الیوم، عــادل الجبیر در 
واکنشــی دیگر به قطع روابط عربســتان سعودی با 
قطر گفــت که این اقدام به معنای محاصره نیســت، 

بلکــه ما از حــق حاکمیتی خود اســتفاده کرده ایم. 
وی افزود:  در صورت درخواســت قطــر، ما حاضر به 
ارســال کمک های غذایی و پزشــکی به این کشــور 
هســتیم. وزیر خارجه عربســتان در مورد ممنوعیت 
ورود هواپیماهای قطری به آســمان این کشور گفت: 
بنادر و فرودگاه های قطر باز اســت؛ عربستان هم تنها 
 هواپیماهای متعلق به قطر را از ورود به آسمان خود باز 

می دارد. 
عربســتان سعودی، مصر، بحرین و امارات متحده 
عربی با متهم کردن قطر به ایجاد بی ثباتی در منطقه 
روابــط دیپلماتیک با این کشــور را قطــع کرده اند. 
همسایگان عرب قطر، مرزهای زمینی، دریایی و هوایی 

خود را هم به روی قطر بسته اند.

 مانع ورود هیچ مسلمانی به مسجد الحرام نشده ایم

وزیر خارجه آمریکا: از تبدیل ایران به هژمون جلوگیری می کنیم

ضد تروریسم یا حامی تروریسم

به گزارش پایگاه خبری عربی 21، »مرکز پژوهش های 
مردمی و حکومتی اورشــلیم« اعالم کرد عربســتان به هدف 
ضربه زدن به منافع ترکیه، رفته رفته طرح تقسیم سوریه را به 
عنوان راه حلی برای درگیری کنونی خواهد پذیرفت. این مرکز 
که ریاســت آن را »دوری گلد«، قائم مقام سابق وزارت امور 
خارجه رژیم اسرائیل بر عهده دارد، در گزارش ارزیابی مواضع 
خود که دوشنبه شب منتشــر کرد، نوشت جانبداری ترکیه از 
قطر در بحران جاری بین این کشــور و عربســتان، ریاض را 
بر آن خواهد داشــت تا مواضع خود را در قبال مسائل سوریه 
تغییر دهد. این مرکز در گزارش خود تصریح کرد که عربستان 
هنوز هم تحت تأثیر زمانی کــه روابطش با آنکارا در بهترین 
وضعیت بود، با طرح تقسیم سوریه مخالفت می کند. این مرکز 
خاطرنشان می کند که عالوه بر این عربستان با توجه به بهبود 
چشمگیر روابط خود با حکومت سیسی در قاهره، تالش خواهد 
کرد که به منافع ترکیه در ســوریه ضربه بزند. بر اســاس این 
گزارش رویکرد عربســتان برای تقویت روابط با نظام سیسی، 
این کشور را بر آن می دارد که به خواسته های قاهره مبنی بر 

اتخاذ مواضع خصمانه علیه ترکیه تن بدهد.
کشور مسلمانی که 3میلیارد دالر برای سرنگونی 

اردوغان هزینه کرد 
در همیــن رابطه پایــگاه عربی 21گــزارش داد، محمد 
اشــیت مفســر معروف ترک در روزنامه ینی شفق نوشت که 
مولود جاویش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه پیشــتر گفته بود 
که یک کشور مســلمان 3 میلیارد دالر برای سرنگونی رجب 
طیب اردوغان رییس جمهور ترکیه هزینه کرده اســت. اشیت 
مدعی شــد که این کشــور مســلمان، امارات متحده عربی 
اســت که برای خالصی از اردوغــان و حکومتش این هزینه 
را پرداخت. محیی الدین اتمن معاون هماهنگ کننده موسسه 
پژوهش های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آنکارا نیز گفته بود 
که امارات از ابتدای بهار عربی ضد ترکیه اقدام های دیپلماتیک 
و اقتصادی انجام داده است. پایگاه میدل ایست آی نیز نوشته 
بود که محمد دحالن صاحب شــبکه تلویزیونی الغد که دارای 
روابط مستحکمی با امارات اســت چند هفته قبل از کودتای 
نافرجام اقدام به حواله مقادیری پول، برای فتح اهلل گولن کرده 
بود، کســی  که کودتا به وی نسبت داده شده است. همچنین 
گزارش هایی از ایمیل یوسف عتیبه سفیر امارات در واشنگتن 
درباره نقش کشــورش در کودتای نافرجام ژوئیه 2016 منتشر 

شده است.

پنتاگون شمار سربازان امریکا در افغانستان را تعیین می کند

احتمال تغییر موضع عربستان در 
قبال سوریه

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا 
اختیار تعیین شمار ســربازان این کشور در 
افغانســتان را به جیمز ماتیس، وزیر دفاع 

ایاالت متحده واگذار کرده است.
یک مقــام آمریکایی که نخواســت 

نامش فاش شــود، با اعالم این خبر اعالم 
کرد که هنــوز تصمیمی در مــورد تعداد 
سربازان ایاالت متحده در افغانستان گرفته 
نشده اســت. حدود 8400 سرباز آمریکایی 

هم اکنون در افغانستان به سر می برند.
وزارت دفاع آمریــکا تاکنون از اظهار 
نظر رســمی در این مورد خودداری کرده 

است.
جیمز َمتیس، وزیر دفاع آمریکا پیش از 
این از عدم توفیق ارتش افغانستان در نبرد 
1۵ ســاله با طالبان با وجود حمایت آمریکا 
ســخن گفته بود. او همچنین از قصد خود 
بــرای مقابله با قدرت گیــری طالبان خبر 

داده بود.
مقامات ســابق و کنونــی آمریکا می 
گویند این کشــور در حال بررســی اعزام 
3000 تا ۵000 ســرباز دیگر به افغانستان 
است. انتظار می رود اکثر این سربازان مامور 
حمایت و آموزش نیروهای ارتش افغانستان 

شوند.
جان نیکلســون، فرمانــده نیروهای 
آمریکایی و ائتالف بین المللی در افغانستان 
چهار ماه پیــش از لزوم اعزام »چند هزار« 

سرباز دیگر به افغانستان سخن گفته بود.
پیش بینی می شــود با افزایش شمار 
ســربازان آمریکایی برخــی از راهبردهای 

نظامــی ایاالت متحده نیز تغییر کند. بنا به 
گزارشها تفویض اختیار بیشتر به نیروهای 
آمریکایی در افغانســتان و اتخاذ رویکردی 
با جنبه تهاجمی بیشتر در قبال جنگجویان 

طالبان از جمله این تغییرات خواهد بود.
ایــاالت متحده در ســال 2001 و در 
زمان اوج مداخله نظامی خود در افغانستان 
بیش از 100 هزار سرباز به این کشور اعزام 

کرده بود.
 از آن زمــان تاکنــون بیش از 2300 
ســرباز آمریکایی در افغانستان کشته شده 
اند. عالوه بــر این بیش از 17 هزار نیروی 
آمریکایی نیز در این کشور مجروح شده اند.

ادعای عجیب مشاور شاه عربستان:


