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اعالم قطع رابطه با قطر، فرصتی را در اختیار عربستان سعودی قرار داد تا تالش کند گوی 
رهبری را از دست دیگر کشورهای عربی بگیرد مخصوصا که مصر به دلیل پیمان صلح با اسرائیل 

از جمع جامعه عرب خارج شده بود وعرب ها درگیر پیدا کردن رهبر برای خود بودند.
کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس نیز به دلیل شرایط ژئوپلیتیک همیشه مجبور بودند در 
جرگه عربســتان ســعودی قرار گیرند.در جریان انقالب های شمال آفریقا عربستان سعودی به 
همراه دیگر کشــورهای عرب حوزه خلیج فارس تالش زیادی کردند تا حکومت های ملی گرا ، 
علیرغم اینکه بسیاری از اینان با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس روابط بسیار صمیمی داشتند، 
را کنار بزنند ودر واقع با امید اینکه بتوانند از ابزار اسالم برای رهبری جهان عرب استفاده کنند از 
پشت به پیکره قومی گرایی عربی خنجر زدند. قطر از اخوان المسلمین حمایت کرد و عربستان 
ســعودی و امارات از سلفی های نزدیک به وهابی ها. به دلیل دیدگاه های نزدیک ایدئولوژیک 
ترکیــه نیز با قطر همراه شــد. این صف بندی ها قرار بود در نهایت منجر به ســرنگونی همه 
حکومت های قومی در کشورهای عربی گردد و در نهایت اسالمگراها قدرت را در دست بگیرند 
اما هم مقاومت حکومت های قومی گرا و هم اختالفات عقیدتی ای که میان اخوان المسلمین و 
وهابی ها وجود داشت منجر به آن شد که امروزه در کشورهای عربی شاهد آن می باشیم.جالب 
اینکه اینان متوجه شــدند که بسیاری از اسالم گرایان در این کشورها الگوی حکومت اسالمی 
ایران را برای حکومت های خود مد نظر دارند وباور دارند با این الگو می توانند دولتی با ثبات و 
مقتدر داشــته باشند، وهیچ کدام نه الگوی ترکی را قبول داشتند و نه الگوی سعودی )اقتباس از 
کتاب االزمه السنیه  نویسنده محمد ابو رمانه(، واین خشم عربستان سعودی و ترکیه که تالش 
داشتند رهبری جهان اسالم را به عهده بگیرند شعله ور کرد، و اینجا مشخص شد که ایران بدون 
جنگ و خون و خونریزی توانســته اندیشه ها و ایدئولوژی خود را تا شمال آفریقا گسترش دهد، 
کاری که دیگران از انجام آن عاجز بودند.قطر تالش دارد برای اینکه به مســتعمره عربســتان 
سعودی تبدیل نشود روابط بین المللی و نفوذ منطقه ای خود را افزایش دهد و عربستان سعودی 
به هیچ وجه حاضر نیست اجازه دهد اقمار کوچک اطراف جزیره العرب از سلطه آن خارج شوند، 
به همین دلیل هم به یمن حمله ور شد و بحرین امروزه بصورت غیر رسمی در اشغال عربستان 
ســعودی می باشد. کویت عمان و قطر حاضر نیستند زیر بار زورگویی های عربستان بروند ولی 
عربســتان سعودی ضعیف ترین از نظر نظامی و شــرایط بین المللی را که همانا قطر می باشد 
گلچین کرده تا با تادیب آن حساب کار دست دیگران بیاید.بدیهی است با توجه به شرایط روابط 
قطر با کشورهای اوروپایی و مخصوصا انگلیس از یک طرف و ایاالت متحده از طرف دیگر نمی 
توان این ماجراها را دور از ســفر دونالد ترامپ به ریاض دانست و قطعا سعودی ها قبل از اینکه 
در ایــن راه قــدم بردارند هزینه و اجازه این رفتار را پرداخت کرده اند.حال باید منتظر ماند و دید 
یاران قطر تا چه حد حاضر خواهند بود در مقابل عربســتان ســعودی ایستادگی کنند و اینکه آیا 
خود قطر هم حاضر خواهد بود که تنش ها را به اوج برســاند و از ابزار خود در دیگر کشــورها بر 
علیه عربستان سعودی ومتحدانش استفاده کند یا نه.علیرغم اینکه بسیاری عربستان سعودی را 
اینجا در موضع قدرت مند تر می پندارند اما نمی توان فراموش کرد که در معیاری بزرگتر گروه 
های مورد حمایت قطر نیز در جهان عرب بسیار قدرتمند هستند و قطر می تواند اخوان المسلمین 
در عربستان سعودی و امارات را بر علیه حکومت های مرکزی تحریک کند و برای آنها دردسر 
ایجاد کند و یا اینکه به یکباری جبهه مقابله با بشــار االسد در سوریه را از طرفداران خود خالی 
کند و طرفداران خود را مجاب کند تا با حکومت مرکزی آشتی کنند چون به هر حال اکثر آنهایی 
که قطر در ســوریه از آنها حمایت می کند همان سوری هایی هستند که وابسته به گروه های 
اخوان المسلمین می باشند در حالی که عربستان سعودی از گروه هایی حمایت می کند که اکثرا 
خارجی هستند و در این صورت راه برای حکومت سوریه بسیار هموار خواهد شد. با توجه به اینکه 
حکومت آقای ترامپ سیاست خیانت بر علیه همپیمانان را پیشه خود قرار داده و در حال فروختن 
همپیمانان قدیمی است هیچ بعید نیست که همراهی ایاالت متحده با عربستان سعودی در این 

ماجرا منجر شود قطر به تبع آن اخوان المسلمین آغوش ایران و روسیه پناه ببرند.

اقدامات چهار کشــور عربی عربستان سعودی، امارات متحده عربی، مصر و بحرین در قطعی 
همه جانبه و کامل روابط با قطر با اســتقبال تمامی کشــورهای عربی مواجه نشــده است و حتی 
شــاهدیم که برخی کشورهای عربی به نوعی واکنشی منفی به تندروی این کشورها از خود نشان 
داده اند. اول از همه اتحادیه عرب پای خود را از اختالف های کنونی بین برخی کشورهای عربی و 
قطر کنار کشید و اعالم کرد که قصد بررسی آن را ندارد. محمود عفیفی، سخنگوی اتحادیه عرب 
در گفتگو با خبرگزاری اســپوتنیک روسیه در واکنش به قطع روابط بین برخی کشورهای عربی و 
قطر گفت: »بحث و بررســی موضوع روابط قطر با دیگر کشورهای عربی در اتحادیه عرب مطرح 
نیســت. من مســئول اظهارنظر درباره این مسائل نیستم. اینها روابط عربی – عربی است. بحث و 
بررسی در این باره در اتحادیه عرب مطرح نیست.« با این حال وی تاکید کرد، سخن گفتن درباره 

هر چیزی در حال حاضر خیلی زود است.
عمان و کویت نیز حاضر نشدند به جمع گروه حامیان قطع روابط با قطر بپیوندند. این در حالی 
است که شایعاتی از سوی عربستانی ها در رسانه ها منتشر شده مبنی بر این که قطر حدود دو ماه 
پیش درصدد انجام کودتا در کویت بوده است. با این حال امیر قطر پنج شنبه هفته گذشته به کویت 
سفر کرد به این امید که شاید امیر کویت بتواند میانجی گری کند و از شدت تنش های موجود علیه 
قطر بکاهد. گویا ســفر امیر قطر مثمرثمر نبوده اســت. عربستان سعودی دیروز دوشنبه اعالم کرد 
هیچ گونه میانجی گری ای را نمی پذیرد. اردن نیز اعالم کرد فعال قصد پیروی از عربســتان برای 
قطعی روابط با قطر را ندارد. یک منبع دولتی اردن تاکید کرد، این کشور در خصوص تحوالت اخیر 
در منطقه خلیج فارس و قطع روابط این کشورها با قطر نظری ندارد و به درایت و عقالنیت رهبران 
خلیج فارس در حل اختالفاتشان واقف است. رئیس پارلمان عراق که در دو روز گذشته در قطر به 
سر برده است در دیدار با امیر قطر و وزیر امور خارجه این کشور بر ارتقای روابط دو کشور تاکید کرد. 
بر اساس بیانیه دفتر ریاست مجلس عراق، در این دیدار، امیر قطر بر اهمیت جایگاه عراق در منطقه 
و ضرورت تقویت روابط دو جانبه تأکید کرد. وزیر امور خارجه قطر هفته گذشته به بغداد سفر کرده 
بود و از مقامات عراقی خواســته بود که گروهی متشکل از عراق، ایران و قطر برای حل مشکالت 
منطقه ای تاسیس شود. کشــورهای مغرب، تونس، الجزایر و لبنان نیز تا لحظه تهیه این گزارش 
هیچ واکنشــی نسبت به تنش روابط کشورهای عربی با قطر اعالم نکردند. در مقابل لیبی و دولت 
مستعفی یمن به جمع کشورهای عربی مذکور پیوستند و صحبت از قطعی روابطشان با قطر کردند.

پاکســتان که عمدتا متحد عربستان در جهان اسالم محسوب می شود و عربستان همواره به 
آن فشــار می آورد تا در برابر حمایت هایش از این کشور از سیاست هایش حمایت کند، نیز حاضر 
نشده است روابط خود را با قطر قطع کند. نفیس زکریا، سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان اظهار 
داشــت، کشــورش در حال حاضر هیچ برنامه ای برای قطع روابط دیپلماتیکش با قطر ندارد. وی 
گفــت: در صورت وجود هر گونه تصمیمی بیانیه ای برای توضیح در مورد تحوالت صادر خواهیم 
کرد اما در حال حاضر هیچ برنامه یا تصمیمی پیرامون قطر نداریم. مولود چاووش اوغلو، وزیر امور 
خارجه ترکیه نیز ضمن ابراز تاسف از تنش پیش آمده از کشورهای عربی خواست از طریق گفتگو 
اختالفات خود را با یکدیگر حل کنند. وی تاکید کرد، ترکیه بر تداوم روابطش با قطر تاکید دارد و 
به هیچ وجه قصد کاهش سطح روابط با دوحه را ندارد. اما مالدیو هم صدا با عربستان و متحدانش، 
روابط دیپلماتیکش را با قطر قطع کرد. برخی خبرگزاری ها می گویند عربستان سعودی فشارهایی 
را به کشورهای افغانستان، مالزی، اندونزی، سنگال، سومالی و برخی کشورهای اسالمی دیگر آغاز 

کرده تا آنها نیز روابط خود را با قطر قطع کنند.
در پی تنش های سیاســی و دیپلماتیک دیروز کشورهای عربی با قطر، شاخص اصلی سهام 
بورس قطر نیز با افتی نزدیک به ۶ درصدی مواجه شد. از سوی دیگر مردم این کشور برای ذخیره 
کردن مواد غذایی و مصرفی به فروشگاه ها هجوم آوردند. به گزارش دوحه نیوز مردم قطر با هجوم 
به فروشــگاه ها سبدهای خود را از شــیر، آب، برنج، تخم مرغ و سایر اقالم پر کردند. قفسه های 
مربوط به مواد غذایی شلوغ ترین بخش فروشگاه ها در طی ساعات دیروز بود. یک شهروند قطری 
با اشاره به شلوغی فروشگاه ها گفت: »من هیچ گاه قبال چنین چیزی را ندیده بودم. مردم سبدهای 
خود را از مواد غذایی و آب پر کرده اند.« دیروز همچنین عکس هایی از قفسه های خالی فروشگاه 
های قطر در فضای مجازی منتشــر شــد که نشــان می داد مردم قفسه های مربوط به گوشت و 
پروتئین های دیگر را خالی کرده اند. شــعبه های فروشــگاه زنجیره ای کرفور بیشتر از بقیه مورد 
توجه خریداران بوده اند اما در عین حال ســایر فروشگاه ها هنوز مقادیر زیادی کاال دارند. به گفته 
کارشناسان قطر نصف مواد غذایی مورد نیاز خود را از خاورمیانه تامین می کند که بخش مهمی از 

آن از طریق خاک عربستان وارد این کشور می شود.

خشم سعودی از رهبری جهان اسالم
 توسط ایران

شکاف در جهان عرب و متحدان عربستان

روزنامه گاردین  ، جولیان بورگر
اولین واکنش دونالد ترامپ به خبر حمله تروریســتی در 
لندن، انتشــار توئیتی محافظه کارانه ، احساساتی و طرفدارانه 
بود تا اظهار نظری مناســب و دقیق... روشــن نیست که آیا 
وی خبر این حمله را از ســرویس هــای خبری خود و قبل از 
توئیت Drudge Report )با این عبارت : وحشت ها از 
حمله تروریستی اخیر بر روی پل لندن و کشته شدن 20 نفر..( 

دریافت کرده بود یا خیر.
توئیــت،  ایــن  انتهــای  در   Drudge
realDonaldTrump را درج نمود. هفده دقیقه بعد از 
توئیت دراج، ســخنگوی مطبوعاتی کاخ سفید، شون اسپایسر 
ایــن عبارت را توئیت نمود : تیــم امنیت ملی ، رئیس جمهور 
ترامپ )@POTUS( را در جریان اوضاع لندن قرار داده و 

به ارسال اطالعات لحظه به لحظه به ایشان ادامه خواهد داد
 NBC جانــب احتیاط را در مقابــل مخاطبان خود در 
خصوص اعتبار اطالعات رئیس جمهور در خصوص این حادثه 
تروریستی ، لحاظ کرد. این شبکه در پاسخ به منتقدان اینچنین 

پاسخ داد که : 
رئیس جمهور ترامپ از توئیتر برای به اشــتراک گذاری 
اخبار حادثه لندن اســتفاده می کند. ما توئیت رئیس جمهور را 

بازپخش نمی کنیم چرا که اطالعات موجود تائید نشده اند.
چهل دقیقه پــس از واکنش اولیه ، ترامپ دومین توئیت 
خود را منتشر نمود که در آن به ارائه دیدگاه سیاسی  درخصوص 
حادثه وحشتناک لندن پرداخت و عنوان نمود که این اتفاق فشار 
مضاعفی را بر تالش های وی مبنی بر ممنوعیت ســفر اتباع 
شش کشور مســلمان به امریکا تحمیل نمود .دستور اجرایی 
ترامپ توسط بسیاری از دادگاه های این کشور ملغی گردید و 
هم اکنون این موضوع در دســتور کار دادگاه عالی این کشور 

قرار دارد. وی اظهار داشت: ما باید هوشیار، محتاط و سرسخت 
باشــیم. نیاز داریم تا دادگاه ها حقوق ما را به ما بازگردانند. ما 
نیازمند اجرای قانون منع سفر اتباع این کشورها به امریکا برای 

دستیابی به باالترین سطح  امنیت هستیم.
این توئیت ترامپ موجی از انتقادات را از سوی مخاطبانی 
به دنبال داشت که این اتفاق را فرصتی برای سوئ استفاده وی 

از شرایط لندن تلقی نمودند. 
دانیل درنزر، اســتاد علوم سیاســی در مدرســه حقوق و 
دیپلماسی در دانشگاه تافتز ، خشمگینانه به توئیت ترامپ پاسخ 
داد و با نکوهــش وی عنوان نمود : یک کاله بردار پســت، 

جایگاهی را تصرف نموده که هیچ درکی از آن ندارد.

جان هورگان، روانشناس و متخصص در امور تروریستی 
در دانشــگاه دولتی جورجیا، ترامپ را "رئیس جمهور فرصت 

طلبخطاب کرد.
آدام وگنــر ، وکیل مدافع بریتانیایی حقوق بشــر اظهار 
داشــت: ارائه دیدگاه سیاسی آخرین چیزی ست که ما در این 

شرایط به آن نیاز داریم.
ترامپ هشــت دقیقه پس از بیان نقطه نظر سیاسی اش 
در خصوص قانون منع ســفر ، ســومین توئیت تکمیل کننده 
خود را انتشــار داد که بیشتر شــبیه به عکس العمل فردی در 
جایــگاه وی بود: ایاالت متحده هر آنچــه را که در توان دارد 
برای کمک به لندن انجام خواهد داد . ما آنجا و با شما هستیم 

، خدا نگهدارتان باشد.
توئیت دوم و ســوم ترامپ از @POTUS بازتوئیت 
و توئیت سوم توسط معاون رئیس جمهور ؛ مایک پنس تکرار 
گردید. وی اظهار داشت: یاد و دعاهای ما با قربانیان، نزدیکان 
آنها و همه مردم لندن است. همانطور که رئیس جمهور ترامپ 

گفت: ما در کنار شما هستیم.
تعــدادی از اعضای کنگــره متعلق به هــر دو جناح به 
آهستگی نســبت به این اتفاق واکنش نشان دادند اما هر دو 
حزب عبارات مشــابهی را بیان نمودند. سخنگوی جمهوری 
خواهان ، پائول ریان اظهار داشــت: ما در کنار دوستانمان در 
لندن مصمم ایستاده ایم و برای قربانیان این حادثه دعای خیر 

داریم. ترور و نفرت هیچگاه پیروز نخواهد بود.
چاک شومر، رهبر اقلیت دموکراِت سنا نیز عنوان نمود که 
:قلب من با مردم لندن اســت، اندیشه و دعاهای ما با قربانیان 

این حادثه تروریستی و خانواده های ایشان است.
پــس از گذشــت اندکی و پــس از توئیــت دوباره @

POTUS در خصوص توصیه های امنیتی به شــهروندان 
امریکایی مقیم لندن ، سخنگوی دولت؛ هتر ناورت، بیانیه ای 
رسمی را انتشــار داد. وی عنوان نمود: ایاالت متحده حمالت 
ناجوانمردانه که هدف آنها شهروندان بیگناه هستند را محکوم 
می نماید. ما متوجهیم که پلیس بریتانیا هم اکنون با این اتفاق 
به عنوان حادثه ای تروریستی برخورد می کند. ایاالت متحده 
به طور مصمم آماده اســت تا به مقامــات بریتانیا در صورت 

درخواست هرگونه کمک، یاری رساند.
قلب های ما با خانواده های قربانیان و کســانی ست که 
عزیزانشــان را در این حادثه از دست دادند. آرزو می کنیم که 
آســیب دیدگان این حادثه به سرعت بهبود یابند. مردم ایاالت 

متحده استوار و مصمم در کنار مردم بریتانیا خواهند بود. 

انتقادها از نظرات دونالد ترامپ در خصوص حادثه تروریستی لندن

به گــزارش پایگاه مصری الیوم الســابع ، 
محمد وهب اهلل روز سه شنبه گفت: اگر مشکلی 
برای کارگران مصری در قطر پیش بیاید، دولت 
مصر، برای آن ها دراین کشــور یا کشــورهای 

دوست شغل خواهد یافت«.
وی افزود که بی نیازی از کارگران مصری 
در قطر که تعدادشان هم زیاد است، دشوار است.

این مســئول مصری تاکید کرد مصر باید 

از ســازمان بین المللی کار بخواهد که ماده 22 
توافقنامه شــماره 158 را درخصوص حمایت از 
همه کارگران خارجی و اعضای خانواده هایشان 
به اجرا بگذارد. این توافقنامه با داشــتن اصول 
و قواعــدی در حمایت از کارگــران و خانواده 
هایشان، آن ها را دربرابر هرگونه انتقام جویی به 
علــت قطع روابط مصون می کند و حقوق آنان 

را حفظ می کند.
وی از تصمیم دولت مصر در روز دوشــنبه 
گذشــته مبنی بر تشــکیل کمیته فــوق العاده 
متشــکل از 5 وزارت خانه بــا هدف پی گیری 
تحوالت مربوط بــه قطع روابــط دیپلماتیک 

مصر بــا قطر با هدف اطــالع از هرگونه اقدام 
قطر درقبال کارگران مصری حمایت کرد و این 

تصمیم را عالی و فوری خواند.
همچنین محمد ســعفان وزیر نیروی کار 
مصر نیز رئیس بخش مرکزی اشــتغال در این 
وزارت خانه را به گسترش تالش و جمع آوری 
اطالعات روزمره و فعالیت های دفاتر اشــتغال 
در داخل مصر و زیرنظر داشــتن مشــاغل در 
حرفه ها و تخصص های مختلف در شرکت ها 
و موسســه ها برای مقابله احتمالی با بازگشت 

کارگران مصری از قطر دعوت کرد.
از ســوی دیگر، ســفارت قطر دیروز )سه 

شــنبه( از اداره تشــریفات وزارت خارجه مصر 
خواست که سالن VIP فرودگاه قاهره را برای 
ســفیر قطر به منظور ترک خاک این کشور باز 
کنند، که این امر با مخالفت این اداره مواجه شد.

قرار اســت البوعینین امروز چهارشــنبه با 
خطوط هواپیمایی کویت مصر را به مقصد قطر 
ترک کند. پیشتر حکومت مصر به سفیر قطر 48 

ساعت مهلت داد خاک این کشور را ترک کند.
به همین علت سفیر قطر مجبور خواهدشد 
برای ترک مصر از راهروی معمولی فرودگاه یا 
از طریق ســالن خدمات ویژه در ازای پرداخت 

هزینه عبورکند.

هشدارهای مصر به قطر

پیش از روزنامه السیاســه شــبکه عربی اســکای 
نیوز هم ســه شــنبه شــب این خبر را منتشــر کرد اما 
ســاعاتی بعد عــاوه برحذف خبر، به نقــل از منبعی 
دیپلمات در یکی از کشورهای خلیج فارس که نام وی 
ذکــر نشــد، ضمن تکذیب موضوع اعــام کرد که در 
دیدار امیر کویت و شــاه عربستان هیچگونه شرایطی 

برای قطر تعیین نشده است.
با این حال روزنامه السیاسه در شماره چهارشنبه 
خود در گزارش از ســفر امیر کویت به عربســتان به 
نقل از منابع آگاه نوشــت که در صدر 10 شرط اعام 
شــده برای قطر، قطع روابط این کشور با ایران قرار 

دارد. توقف پخش برنامه های شــبکه الجزیره ، تعهد 
قطر برای خودداری از دنبال کردن هرگونه سیاســت 
مخالف سیاست های واحد کشورهای شورای همکاری 
خلیــج فارس، اخــراج تمام اعضای جنبــش حماس و 
بلوکــه کردن حســاب های بانکی و قطــع همکاری با 
آنان ، عذرخواهی رســمی از تمام دولت های شورای 
همکاری خلیج فارس که مورد توهین و تهمت شــبکه 
الجزیره قرار گرفته اند و تعهد دوحه به میثاق امضاء 
شــده در ســال  2012  در زمان پادشــاهی عبدهللا بن 
عبدالعزیز از جمله شــرایط تعیین شده برای بازگشت 
روابط عربســتان، بحرین، امارات و مصر با قطر به 
حالت عادی اســت. منابع رســمی کویت و عربســتان 
ســعودی درباره موضوع تعیین شــرایط برای قطر و 
اباغ آن از طریق امیر کویت به دوحه تاکنون اظهار 
نظر نکرده اند. یادآور می شــود شــیخ صباح االحمد 
الصباح امیر کویت روز سه شنبه در راس هیاتی عالی 
رتبه با حضور شیخ صباح الخالد الصباح وزیر امور 

خارجه و شــیخ محمــد العبدهللا الصبــاح وزیر اطاع 
رســانی، پس از ورود به جده با سلمان بن عبدالعزیز 
پیرامون حل و فصل تنش های جاری میان تعدادی از 
کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس با قطر 

به گفت و گو و تبادل نظر پرداخت.
امیر کویت ساعاتی بعد عربستان سعودی را ترک 

کرد و به کشورش بازگشت.
پس ازآنکه عربســتان ســعودی، امــارات عربی 
متحده ، بحرین و مصر روز دوشــنبه از قطع روابط 
دیپلماتیــک خود را قطــر و اعمال تحریم های مختلف 
علیه آن کشورخبردادند، روز سه شنبه اردن از کاهش 
سطح روابط دیپلماتیک و موریتانی از قطع کامل روابط 
با قطر خبردادند.حمایت قطر از گروههای تروریستی 
و تاش برای برهم زدن روابط میان کشورهای عربی 
از مهمتریــن دالیل بروز بحران روابط میان دوحه از 
یک ســو و ریــاض، منامه، ابوظبی، قاهــره ، امان و 

نواکشتوت از سوی دیگر اعام شده است.

شروط 10 گانه برای قطر:
فیصل عیدروس خبرنگار ارشــد الجزیره شروط 
10 گانه عربستان براى قطر كه باید ظرف 2٤ ساعت 

اجرا شوند را منتشر كرد:
قطع فورى روابط دیپلماتیك با ایران
اخراج تمام اعضاى حماس از قطر

بلوكه كردن حســاب تمام اعضاى حماس و توقف 
ارتباط با آنها

اخراج تمام اعضاى اخوان المسلمین از قطر
اخراج عناصر ضد شوراى همكارى از قطر

توقف حمایت از "گروه هاى تروریستى"
توقف دخالت در امور داخلى مصر

توقف پخش شبكه الجزیره
عذرخواهى رســمى از اعضاى شوراى همكارى 
بــه دلیل "توهین هاى الجزیره"تعهد قطر به پایبندى به 
سیاســت هاى شوراى همكارى و خوددارى از اقدامى 

بر خاف این سیاست ها.

شروط 10 گانه عربستان برای قطر؛ تأیید یا تکذیب!

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم، حیدر العبادی این سخنان را به دنبال افزایش تنش میان قطر و عربستان سعودی و حمایت امارات و بحرین از ریاض در اختالف شدید با دوحه اعالم کرد.
عربستان به همراه امارات، بحرین، مصر، دولت شرق لیبی، جزایر مالدیو و رئیس جمهوری فراری و مستعفی یمن روابط سیاسی خود را با قطر قطع کردند.

اظهارات منتسب به »شیخ تمیم بن حمد آل ثانی« امیر قطر علیه سیاست های منطقه ای عربستان سعودی با واکنش شدید رسانه های گروهی و مقام های ریاض و ابوظبی علیه وی، همراه شده است.
این اظهارات که یک روز پس از سفر دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به ریاض صورت گرفت و نشانه وجود اختالف عمیق میان قطر و عربستان در مورد سیاست های منطقه ای 2 کشور عضو شورای 

همکاری خلیج فارس است، دستاوردهای آل سعود از مانور سیاسی در اجالس ریاض را تحت الشعاع قرار داد.

عراق در بحران 
 قطر اعالم 

بی طرفی کرد

به گزارش روزنامه »هاندلس بالت«، »زیگمار 
گابریــل« وزیر امور خارجه آلمــان در گفتگو با این 
روزنامــه آلمانی، ضمــن انتقاد از اقــدام هماهنگ 
کشــورهای مهم جهان عرب در قطع روابط خود با 
قطر، »دونالــد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا را به 

تشدید تنشها در خاورمیانه متهم کرد.
وزیر خارجه آلمــان در این مصاحبه، با انتقاد از 
نحوه رفتار کشورهای جهان عرب با قطر، آن را روند 
»ترامپیزه« کردن روابــط خواند. گابریل در این باره 
گفت: »ترامپیزه کــردن روابط در منطقه ای که هم 
اکنون نیز گرفتار بحران اســت، کاری بس خطرناک 
اســت«.وزیر امور خارجه آلمان و معاون صدراعظم 
این کشــور در مورد وخیم تر شدن بحران موجود در 
روابط قطر با کشــورهای جهان عرب- که به بهانه 
واهی حمایت دوحه از ایران و گروههای اســالمگرا 
به وجود آمد- هشــدار داد.زیگمار گابریل در این باره 
گفت: »تشدید این بحران به نفع هیچکس نخواهد 
بود. خاورمیانه هم اکنون به لحاظ سیاســی و نظامی 
مشابه یک انبار باروت است. مناقشات مذهبی، قومی، 
سیاســی و ایدئولوژیک در حال حاضر نیز سبب بروز 
تفرقه و جدایی میان رژیم های سلطنتی حاشیه خلیج 
فارس شده اســت«.وی در ادامه افزود که به شدت 
نگران »تشــدید وخامت اوضاع« و تأثیر آن بر کل 
منطقه خاورمیانه است.گفتنی است که روز دوشنبه، 
کشورهای عربستان سعودی، مصر، امارات و بحرین 
روابط خود را با امیرنشــین قطر قطع کردند و فضای 
هوایی خود را بر روی پروازهای تجاری این کشــور 
بستند؛ اقدامی که بدترین نمونه از اختالف و جدایی 
میان کشورهای مهم خلیج فارس را طی دهه ها رقم 
زد.وزیر خارجه آلمان با انتقاد از سیاســت خاورمیانه 
ای رئیس جمهوری آمریکا گفــت: »آخرین قرارداد 
عظیــم نظامی که میان رئیس جمهــوری آمریکا و 
رژیمهای سلطنتی حاشــیه خلیج فارس منعقد شد، 
خطر یک مسابقه تســلیحاتی جدید را افزایش می 
دهد«.وی با اشــتباه خواندن سیاست کنونی آمریکا 
در منطقه خاورمیانه گفت که آلمان قطعاً سیاســت 
خارجــی متفاوتی را در پیش مــی گیرد.وزیر خارجه 
آلمان همچنین با اشــاره به توافق هسته ای که در 
سال 2015 میان ایران و شش قدرت جهانی از جمله 
آلمان منعقد شده است، گفت که این توافق هسته ای 
خطر یک مســابقه تسلیحاتی را در منطقه خاورمیانه 

از میان برد.

حمایت آلمان 
از قطر

دونالد ترامپ، رئیس جمهوری ایاالت متحده آمریکا در واکنش به بحران دیپلماســی قطر در توئیتر 
نوشت: »طی سفر اخیرم به خاورمیانه اعالم کردم که بیش از این امکان ندارد که ایدئولوژی افراطی تامین 

مالی شود. رهبران به قطر اشاره کردند. نگاه کنید.«
پیش از این موضع رسمی ایاالت متحده آمریکا، پیشنهاد میانجی گری در این بحران بین دولت ها و 

درخواست از طرفین برای جلوگیری از تشدید تنش بود. رکس تیلرسون، وزیر امورخارجه و جیمز متیس، 
وزیر دفاع ایاالت متحده با توجه به پایگاه نیروی هوایی العدید در قطر در راستای همین استراتژی واکنش 

نشان داده اند. 
این پایگاه در عملیات علیه گروه دولت اسالمی مشهور به داعش حائز اهمیت است. العدید با 8 هزار 

نیروی مستقر، بزرگ ترین پایگاه هوایی ایاالت متحده در خاورمیانه محسوب می شود. 
وزیر دفاع آمریکا گفته اســت: »با توجه به پیامدهای نبرد علیه داعش، من خوش بین هستم که این 
وضعیت وخیم هرگز اثری ]بر این پایگاه[ نخواهد داشــت و من این را بر اساس تعهدی می گویم که هر 

یک از این دولت به این نبرد دارند.«
با وجود این، آقای ترامپ با توئیت هایش ضمن اشــاره به نخســتین ســفر رســمی اش به عنوان 
رئیس جمهوری ایاالت متحده به عربســتان ســعودی و دیدار با رهبران کشورهای عرب منطقه، جانب 
عربســتان ســعودی، امارات متحده عربی، بحرین، لیبی و مصر را گرفت و تالش آنان را برای منزوی 

کردن قطر ستود.
آقای ترامپ در این توئیت ها احتمال داد که »این آغازی برای پایان بخشیدن به وحشت از تروریسم« 
باشد. با اشاره به این که ملک سلمان، پادشاه عربستان سعودی و رهبران 50 کشور گفته بودند که موضع 

سختی علیه تامین مالی افراطی گری اتخاذ می کنند تاکید کرد که »تمامی اشاره ها متوجه قطر بود.«

ترامپ و استراتژی آمریکا در خاورمیانه

ترجمه:زهراشریعتیفر

حیدرالعبادی طی سخنانی در یک نشست خبری در بغداد گفت:عراق نمی خواهد خود را  وارد درگیری 
های داخل سوریه کند.

وی تاکید کرد: عملیات برای حمایت از غرب االنبار و ناکام گذاشــتن تجاوزهای داعش ادامه دارد و  
وضعیت بخش غربی  موصل کامال عادی شده است.

به گزارش خبرگزاری رویترز العبادی گفت:» هدف دولت عراق ســیطره بر مرزها با سوریه از طریق 
هماهنگی با دولت این کشور است.وی افزود: هدف مشترک دولت عراق و دولت سوریه به ریاست بشار 
اسد نابودی گروه تروریستی داعش است.از اظهارات نخست وزیر عراق اینگونه برداشت می شود که وی 
مخالف همکاری با مخالفان سوری تحت حمایت آمریکا و همچنین نیروهای کرد سوری تحت حمایت 
واشــنگتن اســت.وی تاکید کرد دولت عراق هرگز اجازه نخواهد داد گروه های مسلح با عبور از مرز این 
کشور به سوریه بروند. به نظر می رسد منظور العبادی از این گروه های مسلح، شیعیانی هستند که ایران 

برای کمک به نیروهای دولتی سوریه آموزش داده است.

العبادی: اجازه تجاوز به مرزهای عراق و 
سوریه را نخواهیم داد


