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ســال 1396 )2017( برای مردم عراق سالی به یاد ماندنی خواهد بود، چون 
آنها در این سال، پیروزی بسیار درخشانی را تجربه کرده اند و آن، غلبه تمام و کمال 
بر داعش بوده است. عالوه بر پیروزی های بزرگ نیروهای مسلح عراق متشکل از 
ارتش و نیروهای بســیج مردمی و پاکسازی شهرها و مناطقی مثل »الحویجه«، 
»تلعفر«، »راوه« و بیابان های استان های االنبار، صالح الدین و نینوا، شکست بزرگ 

داعش در موصل نیز سال جاری اتفاق افتاده است.
جنگ موصل نبردی ســخت و نفس گیر بوده و عملیات آزادسازی این شهر، 
حدود 10 ماه طول کشــیده است. این عملیات که در سال 1395 آغاز شده بود، 

کل بهار 1396 را هم پوشش داد.
با پیروزی ارتش و بســیج مردمی عراق بر داعش، حمالت تروریستی نیز در 
شهرهای پرجمعیت عراق، به مرور کم و باالخره محو شده است. هر چند هسته های 
مخفی و زیرزمینی داعش ممکن است که هنوز هم در عراق حضور داشته باشند 

و در صورت توانایی، دست به عملیات تروریستی بزنند.
اما به هر حال، همه می دانند که پرونده داعش در عراق بســته شــده است و 

این کشور زخم دیده، شرایط آرام و با ثباتی را تجربه می کند و پیش رو دارد.
به همین خاطر، دولت بغداد مصمم اســت کار بازسازی را با اتکای به درآمد 
نفتی و کمک های خارجی، آغاز کند. کنفرانسی که اخیراً با شرکت مقامات و وزرای 
خارجه بسیاری از کشورها در کویت برگزار شده و موضوع آن، بازسازی عراق بوده، 

در همین چارچوب قابل تحلیل است.
از این جهت، دولت و ملت عراق خوش اقبال تر از سوریه بوده و توانسته اند پس 
از نبرد تقریباً، چهارساله، از تروریسم و داعش عبور کنند. بااین حال، برخی موارد 
عراق را تهدید می کنند که ضعف تجربه همزیستی سیاسی، مسئله کردها و تالش 
عربستان و آمریکا برای نفوذ مجدد در روند سیاسی عراق، از مهم ترین آنها هستند.

ضعف تجربه همزیستی سیاسی
تجربه چند ماه اخیر نشــان داد که جریان های سیاســی در بغداد به سختی 
همدیگر را تحمل می کنند و برخی از گروه ها و جریان ها تالش می کنند قاعده بازی 
را نادیده بگیرند. در میان برخی از جریان ها و چهره های سنی، واگرایی زیاد است 
و حتی تالش برای بازگرداندن بعثی های سابق به ساختار قدرت، شنیده می شود.
جریــان »صدر« تحت رهبری مقتدا صدر نیز تالش می کند به تک روی های 
سابق خود ادامه دهد. این نوع مسائل و مسائل مشابه دیگر، ممکن است بعداً روند 

سیاسی عراق را با اختالل و مشکل مواجه کند.

مسئله کردستان عراق
در سال جاری، »مسعود بارزانی« رئیس سابق اقلیم کردستان عراق، به طور 
جدی به دنبال برگزاری همه پرسی جدایی برآمد و علی رغم مخالفت های داخلی 

و خارجی و هشدارهای مکرر بغداد، روز سوم مهرماه همه پرسی را برگزار کرد.
در پی این اتفاق، بغداد در چارچوب هشدارهایی که داده بود، وارد عمل شده، 
ابتدا ارتش را بر اســتان نفت خیز کرکوک مسلط کرد و سپس، از اربیل خواست 
کنترل همه گذرگاه ها و فرودگاه های مناطق کردســتان عراق را در اختیار دولت 

مرکزی قرار دهد.
بارزانی که روی حمایت های احتمالی آمریکا و یا دیگر کشــورها حساب باز 
کرده بود، وقتی خود را تنها دید، از قدرت کناره گرفت و مســئولیت اداره اقلیم 

کردستان به عهده »نیچروان بارزانی« نخست وزیر اقلیم افتاد.
نیچروان نیز با مشاهده وضعیت اقتصادی و معیشتی نابسامان منطقه کردستان 
عراق، باالخره پذیرفت که کنترل فرودگاه ها و گذرگاه ها را در اختیار دولت مرکزی 

عراق قرار دهد.
در کل، ماجرای همه پرسی غیر قانونی، بیش از همه، به زیان مردم کرد تمام 
شــده است و مســعود بارزانی امتیازاتی را که از سال 2003 به بعد کسب کرده 
بود، به یکباره از دســت داده و جایگاه چانه زنی اربیل در برابر بغداد را به شــدت 

متزلزل کرده است.
در این میان، حمایت رژیم صهیونیستی از مسعود بارزانی و در دست گرفتن 
پرچم اســرائیل توسط طرفداران مسعود بارزانی در خیابان های اربیل، ضربه بدی 

به جایگاه وی در عراق، منطقه و جهان اسالم وارد کرده است.
تالش عربستان برای نفوذ مجدد

رژیم آل ســعود که طی چهار ســال جنگ نیابتی خونین از طریق داعش، 
نتوانســت عراق پس از صدام و آمریکا را به دلخواه خود شکل دهد، برای ورود به 

روند سیاسی عراق، راه های دیگری را برگزیده است.
اخیراً خبر رسید که رژیم سعودی به بهانه بازی دوستانه میان تیم های ملی 
دو کشــور در بصره، از طریق عوامل خود میان رسانه ها، پول توزیع کرده است تا 

آنها نیز برای ترمیم چهره عربستان در عراق بکوشند.
پیش از این نیز از بصره خبر رسیده بود، برخی از افراد وابسته به جریان »صدر« 

سرگرم خرید زمین برای پولدارهای سعودی در استان بصره هستند.
عالوه بر موارد فوق، ریاض برای جذب جریان ها، و چهره های سیاســی عراق 

به سمت خود، تالش می کند. از سال 2014 تاکنون بسیاری از عناصر داعش که 
در عراق دســت به عملیات انتحاری زده اند، شــهروند سعودی بوده اند. عربستان 
عالوه بر صدور تروریسم، از داعش در عراق نیز حمایت مالی و تسلیحاتی می کرده 
اســت. اکنون نیز تحرکات عربستان در عراق، نشان می دهد که ریاض نمی تواند 

از عراق چشم بپوشد.
به طور طبیعی اگر عربستان در امور داخلی عراق دخالت نکند و به حاکمیت 
مردم عراق احترام بگذارد، به مرور می تواند جایگاه از دســت رفته خود را در این 

کشور بازیابد.
ولی مســئله این است که ریاض عراق را بخشی از پازل منطقه ای می بیند و 
نمی تواند گرایش عراق به ســمت ایران و مقاومت را تحمل کند. به همین خاطر، 

مناسبات میان ریاض و بغداد، پرفراز و نشیب خواهد ماند.
آمریکا

آمریکا بزرگترین ســفارت جهان را در بغداد دارد و لشــکری از دیپلمات ها و 
کارمندان آمریکایی در این سفارت، حضور دارند.

این دیپلمات ها به همراه سفیر آمریکا در عراق، همگی یک هدف دارند، حفظ 
و افزایــش منافع آمریکا. این منافع در عراق، تعریف ویژه ای دارد که در مجموع، 

مغایر با حاکمیت ملی عراق است.
نفت عراق و موقعیت ژئوپلیتیکی این کشور، برای آمریکا جذاب است. عراق 
بخشی از محور مقاومت را تشکیل می دهد. طبیعی است که کشوری مثل آمریکا 
که نسبت به امنیت رژیم صهیونیستی حساس است، تالش می کند که از طریق 

مداخالت خود در عراق، این حلقه را از محور مقاومت خارج کند.
اخیراً آمریکا تهدید کرده بود که اگر دولت بغداد تانک های آمریکایی »آبرامز« 

را از نیروهای بسیج مردمی نگیرد، آمریکا عراق را تحریم تسلیحاتی می کند.
جمع بندی

اکنون بغداد دو سیاست را دنبال می کند؛ 1( تثبیت روند سیاسی و 2( بازسازی.
از آن طرف، آمریکا و عربســتان با هر دو مورد فوق، مشــکل دارند. تثبیت 
روندسیاســی اگر به گونه ای باشــد که جلوی نفوذ عربســتان و آمریکا را بگیرد، 
خوشایند این دو کشور نخواهد بود. آمریکا و عربستان همچنین، مایل هستند که 
در بازســازی عراق مشارکت داشته باشند. ظاهراً به نظر می رسد که نوع برخورد 
ریاض و واشنگتن با عراق جدید تحت تأثیر نوع مناسبات میان ایران از یک طرف، 

و آمریکا و عربستان از طرف دیگر قرار دارد.

بحران ســوریه دو الیه دارد؛ تحوالت میدانی و کشمکش های سیاسی در حوزه 
میدانی، دولت، ارتش و ملت ســوریه و همپیمانان خارجی آنها سال بسیار پرباری را 
تجربه کرده اند و در واقع می توان گفت که در ســال 1396، کمرداعش را شکســتند 
و بقیه عناصر تکفیری مثل »جبهه النصره« و »جیش االســالم« را در مناطقی مثل 
شهر »ادلب« و »غوطه شرقی« دمشق تحت محاصره قرار دادند و این حلقه محاصره 
غوطه شــرقی تنگ تر شده و پیشــروی به سوی ادلب نیز کم و بیش ادامه دارد. سایر 

مناطق نیز اهمیت چندانی ندارند و به همین خاطر، قابل ذکر نیستند.
ملت ســوریه در سال 1396 پیروزی های درخشــان و بزرگی چون آزادسازی، 
»بوکمال«، »دیرالزور«، بیابان های بسیار وسیع شرق سوریه و مناطق مرزی سوریه با 
عراق و اردن را از لوث عناصر داعش پاکســازی کرده اند. در ارتباط با شهر »رقه« در 

جای خود توضیح داده می شود.
بسیاری از کارشناســان و مردم با مشاهده این پیروزی های بزرگ، که در مدت 
زمان اندکی کسب شده بود، فکر می کرده اند که کار داعش و دیگر عناصر تروریستی 
در سوریه یکسره شده است و مردم این کشور باید پایان بحران و جنگ خونین هفت 
ساله را جشن بگیرند. اما، به دالیلی که در اینجا ذکر می شوند، این اتفاق نیفتاد و حتی 

به نظر می رسد که شرایط در سوریه تا حدودی مبهم تر شده است.
الیه سیاسی

برای اینکه از شرایط سیاســی سوریه درک شفافی داشته باشیم، ابتدا باید این 
واقعیت را بپذیریم که یک اراده بسیار قدرتمند بین المللی در سال 2011 قصد کرده 
بود، نظام سوریه را براندازد. ولی این اراده به دالیلی که نمی خواهیم در اینجا توضیح 

بدهیم، ناکام ماند و تاکنون به هدفش نرسید.
در طول این مدت هفت ســاله ما شــاهد واگرایی هایی در شاکله این اراده 
بوده ایم. این واگرایی ها به همراه شکست های میدانی عناصر تکفیری در سوریه، 
هر دو با هم باعث شــده اند که حضور آمریکا در ســوریه روز به روز پررنگ تر و 
برجسته تر بشود. طی ماه های گذشته این حضور در چهار حوزه خودنمایی می کرده 
است؛ 1( سنگ اندازی در مسیر مذاکرات صلح با روش های مختلف، 2( حمایت 
پررنگ تر از شــبه نظامیان کرد و توســعه پایگاه های نظامی خصوصا در مناطق 
کردنشــین، 3( حمایت علنی و آشــکار از تکفیری های داعش و 4( عرض اندام 
فعاالنه در شورای امنیت سازمان ملل و به ویژه پرونده سازی علیه دولت دمشق 
درخصوص اســتفاده از سالح شیمیایی. در مورد این آخری یعنی پرونده سازی 
علیه دمشق، هدف آمریکا، زمینه سازی برای حمله مستقیم به پایگاه ها و مراکز 
نظامی ارتش سوریه است. مثل آنچه که در ماجرای »خان شیخون«  اتفاق افتاده 
است. در خان شیخون ابتدا از سالح شیمیایی استفاده شده بود و سپس، آمریکا 
قبل از آنکه تحقیقاتی صورت گیرد و مقصر اعالم شــود، به پایگاه ارتش سوریه 

موسوم به »الشعیرات« حمله کرد.
در ارتباط با جنب و جوش هایی که اکنون در سازمان ملل و شورای امنیت جریان 
دارد نیز »نیکی هیلی«  نماینده دولت »دونالد  ترامپ«  در سازمان ملل، صریحا اعالم 
کرده اســت، در صورتی که ثابت شود ارتش سوریه از سالح شیمیایی استفاده کرده 
اســت، ارتش آمریکا به مراکز نظامی سوریه حمله می کند. رئیس جمهور فرانسه نیز 

موضع مشابهی علیه سوریه گرفته است. 
در هر حال، کشمکش در شورای امنیت همچنان ادامه دارد و هیچ بعید نیست 
که تروریســت ها از سالح شیمیایی استفاده و زمینه را برای حمله موشکی آمریکا به 

ارتش سوریه فراهم کنند.
داعش

در ارتباط با حمایت آمریکا از داعش هم اســناد موثق و متواتری از سوی وزارت 
دفاع روسیه از زبان شاهدان محلی در سوریه منتشر شده است؛ همزیستی نیروهای 
ویژه آمریکایی و عناصر داعش در دیرالزور، آموزش تروریست ها در پایگاه های آمریکایی 
»التنف« و »الرعیالن«، و انتقال سرکرده های داعش با بالگردهای آمریکایی به زندان 
»حســکه« و ســپس، از آنجا به نقاط نامعلوم، از جمله مواردی است که پیوند میان 

آمریکا و داعش را طی ماه های اخیر برمال کرده است.
آمریکا و کردهای مسلح سوریه

کردهای سوریه از همان ابتدا نسبت به حمایت های آمریکا از خود، مشکوک بوده اند 
و به همین خاطر، گروه های کردی مثل »نیروهای دموکراتیک سوریه« و »یگان های 

مدافع خلق« به خاطر پشــت گرمی از جانب آمریکا، مواضع خصمانه ای علیه دولت 
دمشــق نمی گیرند، در حال حاضر باالترین خواسته کردهای مسلح سوریه این است 
که در سایه دولت فدرال سوریه، خودمختاری داشته باشند. البته اگر شرایط نامساعد 
باشد، حاضرند از این خواسته هم عقب نشینی کنند و یا فعال درباره آن، حرفی نزنند.

مهمترین موردی که واگرایی »نیروهای دموکراتیک ســوریه« )کردهای مسلح 
تحت حمایت آمریکا( از دولت مرکزی سوریه را نشان می دهد، ماجرای »رقه« است. 
کردهای عضو گروه مذکور، تحت حمایت هوایی ائتالف آمریکایی ضدداعش، پس از 
چند ماه نبرد )و البته به قیمت جان صدها شهروند ساکن رقه که در حمالت هوایی 
آمریکا کشــته شد ه اند(، توانستند بر »رقه« مسلط شــوند. اقدامی که دمشق آن را 

اشغالگری خوانده است.
 ماجرای شــهر »عفرین« هم که در اینجا بدان خواهیم پرداخت، روشن کرد که 
کردهای مسلح سوریه زیاد نمی توانند به آمریکا اعتماد کنند. چرا که این ماجرا، عمال 
نشــان داد که واشــنگتن شبه نظامیان کرد و ساکنان عفرین را در برابر ارتش مجهز 

ترکیه، کامال رها کرده است.
عفرین

ارتش ترکیه طی عملیاتی موســوم به »شــاخه  زیتون«، 30 دی ماه از مرز عبور 
کرد و وارد خاک ســوریه شــد، تا به زعم خود، شبه نظامیان »ارتش آزاد« را بر شهر 

»عفرین« مسلط کند.
اما، تحوالت آن طور که »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، فکر می کرد، 
رقم نخورد و این حمله خیلی زود، به یک جنگ فرسایشــی مبدل شــد. کردهای 
مسلح موسوم به »یگان های  مدافع خلق« که از شهر عفرین دفاع می کنند، از ارتش 
ســوریه خواستند به این شهر نیرو بفرســتد تا آنها مقابل پیشروی نظامیان ترکیه و 
ارتش آزاد بایستند. ارتش سوریه نیز نیروهای مردمی تحت فرمان خود را به عفرین 

اعزام کرده است.
تاکنون در زد و خوردهای متقابل میان نیروهای مردمی سوریه و نظامیان اشغالگر 

ترکیه، شماری از طرفین کشته شده اند.
در ارتباط با شمار کل تلفات این نبرد،  آمار دقیقی وجود ندارد؛ اما به نظر می رسد 
که ترکیه در عملیات »شــاخه زیتون« ده ها نظامی خود را از دست داده است. آنکارا 
مدعی است که در این عملیات ارتش ترکیه، بیش از 2500 شبه نظامی کرد کشته 
شــده اند. ولی واقعیت این است که بســیاری از کشته شده ها در عفرین، غیرنظامی 

هستند و گزارش های رسمی آنکارا، صحت ندارد.
در مجموع، نبرد عفرین پیامدهایی مثل کاسته شدن از غرور اردوغان، بروز اختالف 
میان ترکیه و آمریکا و نزدیک شــدن کردها به دولت سوریه را به دنبال داشته است 
و به نظر می رســد که این جنگ هر قدر ادامه پیدا کند، هزینه های مادی و معنوی 

ترکیه نیز بابت آن بیشتر  خواهد شد.
جمع بندی

بحران ســوریه دو طرف متخاصم دارد؛ طرفی که آمریکا آن را رهبری می کند و 
نمی خواهد بازنده باشــد و طرفی که در عرصه میدانی پیشروی می کند و می خواهد  

خاک سوریه را از عناصر مسلح تکفیری و غیرتکفیری، پاک کند.
در کل، نبرد نظامی و سیاسی در سوریه ادامه دارد و در سطوح داخلی، منطقه ای 

و جهانی نمایندگانی  در این نبرد حضور دارند.
از آنجا که بحران سوریه به طور طبیعی در حال پوست اندازی از نظامی به سیاسی 
اســت؛ آمریکا چون پیامــد مذاکرات معقول و دموکراتیک سوری-ســوری را خوب 
می داند، می خواهد جلوی این دگردیسی را بگیرد و با حمله مستقیم به ارتش سوریه 
) به بهانه های مختلف(، به تروریســت ها روحیه بدهد. در این میان، »دونالد ترامپ« 
رئیس جمهور آمریکا هم که به دلیــل ویژگی های فردی، می خواهد برتری بالمنازع 
آمریکا را در بحران ســوریه، حتی از طریق حمله نظامی، ثابت کند، گویا توانایی این 
کار را ندارد و آزمایش های موشکی اخیر روسیه نیز احتماال ترامپ را به تفکر وامی دارد 

که بی گدار به آب نزند و عاقبت کار خود را بسنجد.
هرچنــد هیچکس نمی تواند در مورد آینده با قاطعیت حرف بزند، ولی کم و 
بیش می توان حدس زد که بحران سوریه اگر در سال 1397، تشدید نشود، تمام 
هم نمی شــود و آمریکا که 20 پایگاه نظامی در سوریه دارد، بزرگترین مانع صلح 

در سوریه است.

مهم ترین تحولی که در ســال جاری در کشور لبنان اتفاق افتاده استعفای سعد 
حریری نخســت وزیر این کشــور در تاریخ 13 آبان ماه بوده است. استعفای حریری 
بالفاصله بعد از دو سفر متوالی او به عربستان و دیدارش با مسئوالن سعودی، اتفاق 
افتاده و این واقعه، دخالت مستقیم عربستان در تحوالت داخلی لبنان را برمال کرده 
است. سعودی ها تبلیغات گسترده ای را با هدف تحریک حریری علیه مقاومت به راه 
انداخته بودند. پیروزی های پی درپی مقاومت در مواجهه با تروریســت های تکفیری 
داعش در منطقه غرب آسیا موجب شده بود که آل سعود در صدد تضعیف نقش حزب اهلل 
در این منطقه حســاس و استراتژیک برآید و در این میان حریری که مهره انتخابی 
خود سعودی ها بود، می توانست به ریاض در این زمینه کمک کند. بن سلمان با دست 
گذاشتن روی این مهره و اجرای سناریوری استعفا، تالش کرد هم شکست های خود 
در یمن و منطقه را به نوعی توجیه کنند و هم به خیال خود به طریقی، حزب اهلل را 
تحت فشار قرار دهد. به همین دلیل، سعودی ها از حریری خواستند براساس نمایشنامه  

آنها عمل کند و حتی به او اجازه ندادند استعفای خود را در کشورش تقدیم نماید.
بالفاصله پس از اعالم استعفا از سوی حریری، تحلیلگران بالفاصله انگشت اتهام 
را به ســمت عربستان گرفتند و آن را یک طرح سعودی برای ایجاد آشوب در لبنان 
و هدف قرار دادن مقاومت و پیامی از ســوی عربستان دانستند مبنی بر اینکه اوضاع 

لبنان را تحت کنترل دارد.
به گفته تحلیلگران، پس از گذشــت یک سال از ریاست حریری بر دولتی، 
که وزرای حزب اهلل نیز در آن حضور دارند، ســعودی ها مشاهده کردند که نفوذ 
حزب اهلل در حال افزایش است و همین امر باعث خشم آنها شد و بدین ترتیب، 
ریاض تهدید به کاهش کمک های مالی به دولت لبنان کرد. منابع خبری لبنانی 
نیز تایید کردند زمانی که حریری به عربستان سعودی رفته بود، بسیار شوک زده 
شــده بود. زیرا ابتدا او تصور می کرد که برای رایزنی درباره پروژه های اقتصادی 
می رود ولی در آنجا با فهرستی از تحریم های اقتصادی، که سعودی ها علیه لبنان 

یکی از پرتنش ترین مناطق جهان، در سال 1396،  منطقه شبه جزیره کره 
بوده است. تنشی که کشورهای کره شمالی، کره جنوبی، ژاپن، چین و آمریکا را 
به خود مشغول کرده است. آتش بیار این تنش  طبق معمول، آمریکا بوده است. 
این کشور به بهانه آزمایش های موشکی کره شمالی، ناوگروه »کارل وینسون« را 
به بخش غربی اقیانوس آرام در مجاورت شــبه جزیره کره، اعزام و پیونگ یانگ 
را به حمله اتمی تهدید کرد. همین مســئله نگرانی ها را نسبت به فاجعه جدید 
اتمی در شــرق آسیا افزایش داد. ابتدا با روی کار آمدن دونالد ترامپ در آمریکا 
پیش بینی می شد که وی به وعده اش عمل کند و ده ها هزار نیروی نظامی آمریکا 
را از شبه جزیره کره خارج نماید. اما برخالف این تصورات، ترامپ نه تنها نیروهای 
آمریکایی را از این منطقه خارج نکرد، بلکه به بهانه مقابله با تهدیدات موشــکی 

کره شمالی، به تنش ها دامن زد.
ترامپ پس از تصدی مقام ریاست جمهوری، چنین وانمود می کرد که برای 
پایان دادن به بحران موشــکی کره شمالی جدی است و حتی در این زمینه، به 
مقامات چین هشدار داده و به آنها گفته بود در صورت عدم همکاری، به تنهایی این 
مسئله را فیصله خواهد داد و برای نشان دادن جدیت در این مسئله، رزمایش های 
دریایــی با ژاپن و کره جنوبی برگزار کرد و ایــن پیام را به »کیم جونگ اون«، 
رهبر کره شمالی داد که واشنگتن این آمادگی را دارد تا در صورت نیاز به جنگ 
متوسل شود، اما این هشدارها نه تنها تاثیری در رفتار پیونگ یانگ نداشت، بلکه 
کره شــمالی بدون توجه به تحرکات نظامی آمریکا، آزمایش های موشکی خود 
را افزایش داد و حتی با مجهز کردن موشک های بالستیک خود به کالهک های 
هسته ای، آمریکا را به جنگ اتمی تهدید کرد. همین اقدامات رهبر کره شمالی 
سبب شد ترامپ از مواضع خود عقب نشینی کند و از گفت وگو با کره شمالی و 
دیدار با رهبر این کشــور سخن بگوید. موشک های دارای کالهک های هسته ای 
کره شــمالی قادر خواهند بود نقاطی از اروپا و آمریکا را هدف قرار دهند و این 
یعنی تغییر در هرگونه معادالت استراتژیکی برای هر دو طرف! آژانس اطالعات 
دفاعی آمریکا نیز با تایید این مســئله اعالم کرد، کره شمالی دارای زرادخانه ای 

با 60 بمب اتمی است. 
هشدار مقامات نظامی کره شمالی مبنی بر هدف قرار دادن جزیره گوام که 
پایگاه آمریکا در آن قرار دارد، نشانه  دیگری برای آمریکایی ها بود که پیونگ یانگ 
با کســی شــوخی ندارد و در تصمیمات خود جدی است. با توجه به تنش های 
طوالنی مدت بین آمریکا و کره شــمالی و دســتیابی پیونگ یانگ به تسلیحات 
هســته ای، محتمل ترین سناریو وقوع جنگ سرد بین واشنگتن و پیونگ یانگ 

توطئه ای که این روزها تحت عنوان »معامله قرن« و با هدف محو فلسطین 
از نقشه منطقه مطرح است و به گفته فلسطینی ها، همه جا را به آتش خواهد 
کشید، با اقدام دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا وارد معادالت شده است. در 
عمل نیز از زمانی که ترامپ این تصمیم خود را بر زبان آورد، قیام و اعتراضات 
بی وقفه سراسر فلسطین را فرا گرفته است. ترامپ 15 آذر سال جاری از تصمیم 
دولتش برای انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به بیت المقدس خبر داده بود. وی 
ســپس به مسئوالن وزارت خارجه آمریکا نیز دستور داد، برای انتقال سفارت 
برنامه ریزی کنند و پس از مدتی یک مقام کاخ ســفید روز 24 اردیبهشــت 
)یعنی سالروز تاسیس رژیم نامشروع اسرائیل( را برای این انتقال سفارت اعالم 
کرد. روزی که فلســطینیان آن را روز »نکبــت« می نامند و اوج مخالفت ها و 
اعتراضات خود نسبت به ایجاد یک رژیم  اشغالگر را در این روز ابراز می کنند. 
ســابقه این رفتار ترامپ به مصوبه کنگره آمریکا در بیش از دو دهه پیش باز 
می گردد. کنگره آمریکا در سال 1995 قانونی را به تصویب رساند که بر اساس 
آن سفارت این کشور می بایست از تل آویو به بیت المقدس منتقل شود اما این 
مصوبه به رئیس جمهور اجازه می داد هر شش ماه یک بار این تصمیم را بنا به 
مصالح به تعویق بیندازد. از ســال 1995 هیچ یک از روسای جمهوری آمریکا 
این جســارت را پیدا نکرده بودند که این تصمیم را اجرایی کنند، حتی خود 

سبحان محقق

ترامپ نیز شش ماه پیش همچون روسای جمهور پیشین اجرای این قانون را 
برای مدت شش ماه به تعویق انداخته بود. اما اکنون پس از گذشت 22 سال 
از تصویب این قانون، ترامپ این جرات را پیدا کرده است که از انتقال سفارت 
آمریکا به بیت المقدس سخن بگوید و آن را اجرایی کند. آنچه به ترامپ در باره 
این اقدام جسارت بخشیده، همراهی و همکاری کشورهای مرتجع عربی است. 
با کنار هم گذاشتن پازل های این طرح آمریکایی- اسرائیلی، پشت پرده بسیاری 
از تحوالت اخیر آشکار می شود. طرحی که آمریکا برای تضمین امنیت اسرائیل 
در منطقه دنبال می کند، توســط عربســتان سعودی، اردن و تعداد دیگری از 
کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس حمایت می شود. در واقع آنچه بیش از همه 
چیز در فتنه اخیر کاخ سفید نمایان است خیانت سعودی ها  به ویژه »محمد 
بن سلمان« به آرمان فلسطین است. بن سلمان که در کشمکش داخلی قدرت 
به شدت نیازمند حمایت آمریکایی هاست حاضر شده است در توافقی محرمانه 
بــا داماد ترامپ، به ازای دریافت امتیازاتی از جمله تضمین آمریکا در حمایت 
از پادشــاهی  وی، بیت المقدس و آرمان فلســطین را بفروشد. خوشبختانه با 
افزایش آگاهی توده های مسلمان در منطقه و عربستان، هزینه گرایش ریاض 
به ســمت رژیم صهیونیستی، برای رژیم آل سعود و شخص بن سلمان، بسیار 

سنگین خواهد بود.

فریده شریفی

وضع کرده بودند، مواجه شد. ریاض، حتی حریری را تهدید کرد که بیش از 160 
هزار شــهروند لبنانی را که در کشورهای عربی خلیج فارس کار می کنند، اخراج 
می کند و همچنین به سرمایه گذاران سعودی فشار وارد می کند تا سرمایه های  خود 
را از لبنان خارج کنند. به این ترتیب، حریری خودش را در موقعیت فاجعه باری 
برای اقتصاد لبنان دید و مجبور شــد بیانیه اســتعفای خود را به شــیوه ای که 
عربســتان سعودی را راضی  کند، بنویسد. از سوی دیگر خانواده حریری نیز در 
عربستان هستند و پسرانش در این کشور تحصیل می کنند. در واقع، سعودی ها 
به نوعی گروکشی کرده بودند، به نحوی که »میشل عون« رئیس جمهور لبنان 
بعدها گفت که حریری در عربســتان در بازداشــت بوده است، پس از بازگشت 
حریری به لبنان نیز پسر بزرگش در ریاض ماند و به بیروت بازنگشت. از آنجایی 
که حریری یک شهروند دو تابعیتی سعودی، لبنانی است و قراردادهای تجاری 
متعددی با طرف های سعودی امضاء کرده است، سعودی ها به راحتی می توانند 
او را به دالیل شخصی تهدید کنند. ماجرای استعفای حریری با دخالت فرانسه، 
آمریکا، مصر و دیگر کشورها به توافقی ختم شد که اجازه داد نخست وزیر لبنان 
سرانجام عربستان را ترک کند. ولی این ماجرا به غیر از رسوایی و آبروریزی برای 

آل سعود، دستاورد دیگری نداشته است.
برخــی از تحلیلگران نیز پس از بازگشــت حریری گفتند که ولیعهد ســعودی 
متوجه شد که پا را بسیار فراتر از گلیم خود گذاشته و این اقدام، محبوبیت حریری 

را افزایش داده است.
به گفته تحلیلگران، سعودی ها تصور می کردند که حریری به دستور آنها خواهد 
توانســت با حزب اهلل مقابله کند، ولی عکس آن اتفاق افتــاد و این ماجرا به افزایش 
محبوبیت حزب اهلل و نفرت از عربستان منجر شده است. در واقع این ماجرای عجیب، 
تنها فصلی از داســتان ولیعهد جوان و جاه طلب سعودی است، فردی که به اصطالح 
مصمم اســت ساختار قدرت نه تنها کشورش، بلکه کل منطقه را تغییر دهد. وی در 
خانه نیز صدها شــاهزاده و بازرگان را به اتهام فســاد مالی بازداشت کرده است. بن 
سلمان همچنین در یمن جنگ به راه انداخت و به مقابله با قطر پرداخت. در ماجرای 
لبنان، ولیعهد ســعودی به دنبال این بود که از طریق بازی با مهره نخست وزیر، این 
پیام را به افراد نافرمان در لبنان ارسال کند که حزب اهلل به عنوان سازمانی قدرتمند 
و با نفوذترین بازیگر سیاســی لبنان، باید متوقف و از قدرتش کاســته شود، اما همه 

نقشه های سعودی ها و به ویژه شخص ولیعهد، نقش بر آب شده است.
مقامات لبنانی ساعات بین ورود حریری به ریاض و اعالم استعفایش را یک جعبه 
سیاه می نامند و مایل نیستند نخست وزیر را برای ارائه جزئیات تحت فشار قرار دهند. 
اما وقتی یکی از آنها از حریری در این باره سؤال کرد، وی تنها به زمین نگاه می کند 

و می گوید: »بدتر از آن چیزی بود که فکر می کنید«.

اســت. شاید اظهارات »رکس تیلرســون« وزیر خارجه آمریکا سناریوی وقوع 
جنگ ســرد بین دو کشور را بیشتر شرح دهد. وی در این ارتباط گفته است: 
در وضعیت امنیتی آمریکا تاکنون هیچ تغییری ایجاد نشده و در واقع در طی 
دهه های اخیر میان آمریکا و کره شــمالی جنگ سرد حاکم بوده است. بعد از 
تقســیم کره در دهه 1950، شــبه جزیره کره به یک نقطه اشتعال خطرناک 
تبدیل شده و تالش کره شمالی جهت دستیابی به تسلیحات کشتار جمعی و 
هسته ای وضعیت را خطرناک تر کرده است. اما این وضعیت هنوز قابل کنترل 
است و رهبران آمریکا باید عاقالنه عمل کرده و از وقوع یک جنگ اتمی مخرب 
پیشگیری کنند. با توجه به هسته ای شدن پیونگ یانگ، حتی اگر امکان وقوع 
جنگ اتمی میان کره شمالی و آمریکا به صفر برسد، واشنگتن باید خود را برای 

مواجه شدن با سطح جدیدی از بحران دائمی در آسیا آماده کند.
آمریکا به این مســئله واقف است که در صورت هر گونه رویارویی نظامی، 
کره جنوبی و ژاپن متحدان اصلی واشــنگتن بیش از همه ضرر خواهند کرد، 
زیرا کره شمالی نشان داده که آماده است به هر اقدامی پاسخ دهد و در صورت 
حمله به این کشــور، قادر است خاک متحدان آمریکا را هدف قرار دهد. کره 
شمالی دو دهه است که تحت شدیدترین تحریم های اقتصادی قرار دارد و چیزی 
برای از دست دادن ندارد و برای حفظ موجودیت و تمامیت ارضی خود به هر 
اقدامی دست خواهد زد. ژنرال های آمریکایی نیز به خوبی می دانند که راه حل 
بحران شــبه جزیره  کره، نظامی نیست و رفتن آمریکا به این سمت می تواند 

دردسرهای بزرگی را برای این کشور به دنبال داشته باشد.  
با در نظرگرفتن پیامدهای پیش بینی نشده اقدام نظامی آمریکا علیه کره 
شمالی که ممکن است هزینه های جبران ناپذیری را برای واشنگتن و متحدانش 
در پی داشته باشد، می توان گفت که رویکرد آمریکا در برابر پیونگ یانگ بیش 
از اینکه بر اقدام نظامی استوار باشد، تالش برای مهار کره شمالی و اصالح رفتار 
این کشــور از طریق تحریم و تهدید است. نرم تر شدن لحن مقامات واشنگتن 
نیز به خوبی گویای این حقیقت اســت. نزدیک شــدن کره جنوبی به پیونگ 
یانگ آن هم به بهانه بازی های المپیک زمستانی، دلیل دیگری برای اتخاذ این 
دیپلماسی و رویکرد است که کشورهای این منطقه استراتژیک نمی خواهند با 
یکدیگر رودررو شوند و مایل هستند که روش های مسالمت آمیز و دیپلماتیک 

را در دستور کار خود قرار دهند. 


