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دوگانگی جدید سیاست خارجی آمریکا 
در عراق 

 ترامپ و پمپئو؛ 
پلیس بد - پلیس خوب 

وزیر خارجه آمریکا اعالم کرد، کشورش به 
مذاکره با عراق درباره ساختار مناسب حضور 
نظامی در این کشــور ادامه خواهد داد. پامپئو 
در عین حال در حال رایزنی برای توسعه حضور 
ناتو در عراق اســت. به گزارش شــبکه روسیا 
الیوم، مایک پامپئو، وزیــر خارجه آمریکا در 
ارزیابی بیانیه عادل عبدالمهدی، نخست وزیر 
مستعفی عراق که در پی تماس تلفنی بین دو 
مقام منتشر شده و درآن آمده بود، عبدالمهدی 
خواستار اعزام نمایندگانی از جانب آمریکا به 
عراق جهت تدوین ســازوکار اجرای مصوبه 
پارلمان عراق درباره خروج نیروهای آمریکایی 
شده، گفت، اظهارات در این باره به طور صحیح 
منتقل نشده است. پامپئو ادامه داد: خوشحال 
می شویم به مذاکره با عراقی ها درباره ساختار 
مناسب حضور نظامی آمریکا ادامه دهیم. وی 
تاکید کرد: واشنگتن قصد ادامه این ماموریت 
را دارد. در این زمینــه وزارت خارجه آمریکا 
اعالم کــرد، پامپئو با همتــای کانادایی خود 
تماس تلفنی برقرار کرده و با او به بررسی آنچه 
آن را اقدامات خصمانه مداوم و بی ثبات کننده 
در عراق خوانده و نیز به بررسی گام های تقابل 
با ایران به خصوص از طریق تقویت قدرت ناتو 
در عراق و تقسیم مناسب وظایف رایزنی کرده 
اســت. پامپئو به خبرنگاران گفت، هیئتی از 
ائتالف ناتــو روز جمعه درباره بررســی آینده 
ماموریت در عراق و طرح »تقسیم وظایف در 
منطقه« در واشنگتن حضور یافته است. روداو 
گزارش داد: سفارت آمریکا در بغداد روز جمعه 
بر پایبندی به مشارکت استراتژیک با عراق و 
عدم بررسی خروج نیروهای آمریکایی از این 
کشــور تاکید کرد. ســفارت آمریکا در بغداد 
ادعا کرده اســت: آمریکا قدرتــی برای خیر 
خاورمیانه است و حضور نظامی این کشور در 
عراق ادامه جنگ با داعش است و همانطور که 
وزیر خارجه گفته است، ما متعهد به حمایت از 
شهروندان مان هستیم. در این بیانیه عراقی ها 
شرکای ائتالف آمریکایی خوانده شده و آمده 
است، هیچ شائبه و ابهامی در اهمیت ماموریت 

طرد داعش در عراق وجود ندارد.

ســفارت آورده اســت: هر هیئتی به عراق 
فرستاده شود برای تاکید و بررسی راه های بهتر 
احیای تعهد به شراکت استراتژیک ماست نه 
عقب نشینی نیروها از این کشور. سفارت آمریکا 
ادامه داده است: هیئتی از ائتالف ناتو به وزارت 
خارجه آمریکا رفته تا درباره افزایش نقش ناتو 
در عراق همسو با تمایل رئیس جمهوری درباره 
تقسیم وظایف و تالش دفاعی جمعی مذاکره 
کند. در بیانیه سفارت آمریکا تصریح شده است: 
با این وجود نیاز بــه انجام مذاکرات بین دولت 
آمریکا و عراق نه فقــط در زمینه امنیت بلکه 
درباره مشارکت اقتصادی،  مالی و دیپلماتیک 
وجود دارد و ما می خواهیم دوســت و شریک 
عراق برخوردار از حاکمیت، ثبات و شکوفایی 
باقی بمانیم. دیوید شنکر، معاون وزیر خارجه 
آمریکا نیــز گفت: آمریــکا در »راس جنگ با 
داعش« قرار دارد و دشــوار خواهد بود ائتالف 
آمریکایی در جنگ علیه داعش بدون آمریکا 
باشد. این مقام آمریکا در کنفرانس خبری در 
امارات گفت: آمریکا هرگز هیچ پیش شرطی را 
از ســوی ایران برای ورود به مذاکرات نخواهد 
پذیرفت. پیشــتر وزارت خارجــه آمریکا در 
بیانیه ای در روز جمعه اعــالم کرده بود، هیچ 
هیئت آمریکایــی در عراق هرگز به بررســی 
خروج نیروهای آمریکایــی نخواهد پرداخت. 
مورگان اورتاگوس،  سخنگوی وزارت خارجه 
آمریکا تاکیــد کرده بود، نیاز بــه مذاکره بین 
دولت عراق و آمریکا در زمینه امنیت، مشارکت 
مالی و اقتصــادی و دیپلماتیــک وجود دارد. 
در این میان رئیس جمهــوری آمریکا موضع 
متفاوت تری نسبت به پمپئو اتخاذ کرده است. 
دونالد ترامپ، در مصاحبــه ای با فاکس نیوز 
ضمن طرح این ادعا که حمله برای ترور سپهبد 
قاسم سلیمانی مانع از بروز »بنغازی دیگری« 
شــد، تاکید کرد: دولت عراق اگر می خواهد 
نیروهای آمریکایی از این کشور خارج شوند، 
باید هزینه های صرف شده آمریکا در عراق را به 

مالیات دهندگان آمریکایی ها پرداخت کند! 
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فرشاد گلزاری

 عمــان از قدیم االیــام )قرن 17 
میالدی( بــه عنوان یک پادشــاهی 
خودکفــا در منطقــه خلیج فارس، 
یکی از کشورهایی بوده که نه تنها از 
حیث سیاسی بلکه از منظر اقتصادی 
هم خود را به نوعی راهبری کرده که 
بتواند در خفا و بدون تنش به راهش 
ادامه دهد. مسقط در قرن 19 میالدی 
در باالترین حد از قدرت قرار داشت و 
در قرن بیستم آرام آرام قدرت خود را از 
دست داد و این بریتانیا بود که توانست 
نفوذش را آنگونه که در بحرین، اردن 
و عراق تعمیــق داده  بــود، عمان را 
هم به کلکســیون فتوحات سیاسی 
خود اضافه کند. در ایــن میان آنچه 
که همچنان در مــورد عمان زبان زد 
عام و خاص اســت و به عنــوان یک 
مدل از آن نام برده می شود، سیاست 
خارجی مســتقل این کشــور است. 
عمان همانند سایر کشورهای حاضر 
در حاشــیه خلیج فارس )عربستان 
سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، 
کویت، قطر و اردن( تاکنون نتوانسته 
وابستگی شدید نظامی و امنیتی خود 
به آمریکا و بریتانیا را پنهان کند. البته 

نکته مهم این است که عمان میانه  روی 
در سیاســت هایش را حتی در مورد 
همکاری نظامی با آمریکا مدنظر قرار 
داده اســت؛ به گونه ای که بر اساس 
آخرین گزارش منتشر شده از سوی 
واشنگتن پســت، عمان فقط میزبان 
600 ســرباز آمریکایی در خاک خود 
است که در مارس ۲019، این کشور با 
امضای توافقی به هواپیماها و ناوهای 
آمریکایی اجازه داد تا از برخی از بنادر 
و باندهای فرودگاهی عمان استفاده 
کنند. مطلب مهم در این مورد تعداد 
ســربازان آمریکایی حاضــر در این 
کشــور اســت که کمترین تعداد در 

منطقه به شمار می آید.
 سلطان قابوس 

چگونه حکمرانی کرد؟
با گــذر از این مقدمــه، اگر زاویه 
تحلیل را به سمت حکمرانی سلطان 
قابوس طی نیم قرن گذشــته تقلیل 
دهیم بــه خوبی می بینیــم که او در 
فاز نخســت با اجرای یــک کودتای 
بدون خونریزی علیه پدرش )سلطان 
ســعید بن تیمور آل بوســعید( در 
دهه 70 میالدی به قدرت رســید و 
پــدرش را به تبعید فرســتاد. همین 
موضوع به خوبی نشــان می دهد که 
در کشــورهای عربی )خواه تندرو یا 
میانه رو(، همه تشنه قدرت، جاه و مقام 

هستند اما به هر ترتیب سلطان قابوس 
بیشــترین طول دوران پادشاهی را 
در بیــن دیگر حاکمان کشــورهای 
عربــی داشــت. بســیاری معتقدند 
ســلطان قابوس بن ســعید که روز 
جمعه پس از تقریباً ۵0 سال حکومت 
بر سلطنت عمان درگذشــت، راه را 
برای نوسازی و ایجاد تحول در پیش 
گرفت و بــا صیانت از کشــورش در 
برابــر کشــمکش های منطقه ای به 
یک واســطه گر قابل اطمینان برای 
کمک به حــل بحران هــای منطقه 
تبدیل شــد. به گفتــه دیپلمات ها، 
سلطان قابوس دچار ســرطان روده 
بزرگ بود و فرزندی نداشت که بتواند 
قدرت را پس از او به ارث ببرد. سلطان 
قابوس در 1۸ نوامبر 19۴0 در شــهر 
صالله، در جنوب عمان متولد شــد، 
جایی که تحصیــالت دوران ابتدایی 
و متوســطه خود را گذرانــد تا اینکه 
در ۲0 ســالگی به آکادمــی نظامی 
ســلطنتی سندهرســت در انگلیس 
پیوســت. قابوس پس از دو ســال با 
درجه ستوانی از آنجا فارغ التحصیل 
شد. سپس به مدت یک سال در ارتش 
پیاده هنگ زرهــی انگلیس خدمت 
کرد. او ســپس در تشــکیالت ستاد 
ارتش آلمــان غربی مشــغول به کار 
شد سپس مدتی به عمان بازگشت و 

بعد مجدداً  برای گذراندن دوره علوم 
مدیریت حکومتی به انگلیس رفت. او 
چهاردهمین فرد در زنجیره مستقیم 
ســالطین خاندان آل بوسعید بود و 
از ســال 1970 )1۳۴9 شمسی( که 
قدرت را به دســت گرفت فوراً پرچم 
و واحد پول این کشــور را تغییر داد. 
ســلطان قابوس  با اعتقاد بــه اینکه 
درآمدهــای حاصل از فــروش نفت 
باید صــرف نوســازی و ایجاد تحول 
در کشورش شود، شروع به کار کرد. 
سلطان قابوس دیپلمات های عمانی 
و شــخصیت هایی را کــه در تبعید 
بودند به کشــور بازگردانــد و آنها را 
در انتخاب دولت شــریک کرد. او کار 
خود را بر توسعه و پیشرفت کشورش 

متمرکــز کرد در حالی کــه تا قبل از 
آغاز زمامــداری او، ســلطنت عمان 
کشوری سخت عقب افتاده و منزوی 
از دنیا بود. او با استفاده از منابع ارزی 
ناشی از درآمدهای نفتی و جهانگردی 
زیرساخت هایی را ایجاد کرد و مسکن، 
بیمارستان، مدرسه و بندرگاه ساخت. 
وی در اوایل حکومت پس از یک نبرد 
طوالنی با شورشیان و با کمک نظامی 
محمدرضا پهلوی، شــاه ایران که در 
آن زمان سه هزار نظامی به این کشور 
اعزام کرد توانست در سال 197۵ در 
تمامی مناطق کشــور عمان امنیت 
و آرامــش را برقرار کنــد. از آن زمان 
ســلطان عمان بر خالف دیگر حکام 
عرب حوزه خلیج فارس؛ سیاســت 
نزدیکی با ایران را کــه در کرانه دیگر 
تنگه هرمز واقع است در پیش گرفت 
و در جریان جنگ ایــران و عراق هم 
بین سال های 19۸0 تا 19۸۸ موضع 

بی طرفانه ای داشت. 
هیثم بن طارق و ادامه 
سیاست های قابوس 

انتخاب هیثم بن طارق بن تیمور 
آل سعید به عنوان پادشاه جدید عمان 
اگرچه خیلی زود رســانه ای شد، اما 
پشت پرده هایی را در خود دارد که قبل 
از تشریح آن باید به شخصیت پادشاه 
جدید عمان اشــاره کنیم. او نهمین 
پادشاه این کشور است که روز گذشته 
)شنبه( ادای ســوگند کرد. هیثم بن 
طارق متولد ســال 19۵۴ است و در 
برخی موارد به عنوان فرســتاده ویژه 
ســلطان قابوس فعالیت کرده است. 
ســلطان جدید عمان، پســر عموی 
قابوس بن سعید پادشاه پیشین این 
کشور به شــمار می رود و شجره نامه 
وی به قدیمی ترین خانواده های عرب 
حاکم در این کشور باز می گردد. وی 
در 1979 میالدی در رشــته برنامه 
خدمات خارجی دانشــگاه آکسفورد 
فارغ التحصیل شد. معاون نخست وزیر 
در امور همکاری ها و روابط بین الملل 
از دیگر منصب های اجرایی وی بود و 
در آخرین مأموریت به عنوان نماینده 
رسمی عمان به اجالس اتحادیه عرب 
در اردن اعزام شــد. وی پیش از این 
مناصب مختلفی را برعهده داشــته 
کــه از آن جمله می توان به ریاســت 
کمیته اصلی چشم انداز ۲0۴0 عمان 
و وزارت میــراث و فرهنــگ از فوریه 

۲00۲ تا ژانویه ۲0۲0 اشــاره کرد.  
آنچه در مورد انتخاب هیثم بن طارق 
باید مدنظر قرار گرفته شود این است 
که دو نفر دیگر برای تصدی پادشاهی 
عمان مدنظر بودنــد و دو هفته پیش 
اسامی آنها در این مورد منتشر شد که 
عبارتند از: اســعد بن طارق  بن تیمور 
آل ســعید )متولد 19۵۴( و پسرش، 
تیمور بن اســعد بن طارق  بن تیمور 

آل سعید )متولد 19۸1(. 
گزینــه دوم )تیمــور بن طارق(، 
به دلیل جــوان بــودن، گزینه مورد 
حمایت آمریــکا بود؛ چراکــه ایالت 
متحده می خواست تا مدلی از جوان 
گرایی )همانند انتخــاب محمد بن 
ســلمان به عنوان ولیعهد عربستان 
و همچنین محمدبــن زاید به عنوان 
ولیعهد ابوظبــی( را مجدداً در عمان 
پیاده کند. حتی ویکی لیکس هم در 
سال ۲017 چند سند در مورد وجهه 
او نزد غربی ها منتشــر کرد اما به هر 
ترتیب منش و رفتــار هیثم بن طارق 
)به عنوان یک شــخصیت صلح جو( 
باعث شد تا شورای پادشاهی عمان بر 

انتخاب او اتفاق نظر پیدا کنند. 
در این میان امارات و عربســتان 
را بایــد بازنــدگان شــرایط کنونی 
دانســت؛ چراکه پادشاه جدید عمان 
سیاســت خارجی گذشته را نوید داد 
و بر میانــه روی تاکید کــرد. در این 
میان اما بحث روابط با اســرائیل ) به 
سندیت سفر اخیر نتانیاهو به مسقط( 
موضوعی اســت که نشــان می دهد 
احتماالً در آینده نزدیک باید شــاهد 
پوست اندازی سیاســت های اردن با 
خط و ربط های نسبتاً غربی به عنوان 

وزنه توازن منطقه ای باشیم.

نگاهی به نیم قرن حکومت قابوس و آینده سیاست خارجی عمان 

ادامه میانه روی یا پوست اندازِی مقدماتی؟! 
نکته مهم این است که عمان 
میانه  روی در سیاست هایش 

را حتی در مورد همکاری 
نظامی با آمریکا مدنظر قرار 

داده است؛ به گونه ای که 
بر اساس آخرین گزارش 

منتشر شده از سوی 
واشنگتن پست، عمان 
فقط میزبان 600 سرباز 

آمریکایی در خاک خود 
است 

تیمور بن طارق، به دلیل 
سنش گزینه مورد حمایت 

آمریکا بود؛ چراکه 
واشنگتن می خواست تا 

مدلی از جوان گرایی همانند 
انتخاب محمد بن سلمان به 
عنوان ولیعهد عربستان و 
همچنین محمدبن زاید به 

عنوان ولیعهد ابوظبی، را در 
عمان پیاده کند

پارلمان تونس روز گذشته )شنبه( به کابینه دولت جدید رأی اعتماد نداد. از زمان برگزاری اولین انتخابات تونس پس از ۲011 
دولت پیشنهادی حبیب الجملی نخستین دولتی است که از پارلمان رای نگرفت. به گزارش الجزیره، از مجموع ۲17 نماینده 
پارلمان تونس، ۲00 تن در جلسه حاضر بودند و از این بین 1۳۴ تن به کابینه حبیب الجملی، نخست وزیر مکلف تونس رأی عدم 
اعتماد، 7۲ تن رأی اعتماد و سه نماینده نیز رأی ندادند که به معنای مخالفت با این کابینه 
و برکناری آن است. فراکسیون های دموکراتیک و فراکسیون های احزاب قلب تونس، تحیا 
تونس، الدستوری الحر و فراکسیون اصالح ملی به دولت پیشنهادی الجملی رای ندادند؛ 
دولتی که مقابل پارلمان برنامه ســال های آتی و چشــم اندازش را در حوزه های مختلف 
اقتصادی و اجتماعی ارائه کرد اما با انتقادات تند تعداد زیادی از نمایندگان روبرو شد. دولت 

پیشنهادی، نخستین دولت است که در پارلمان رای نگرفت.

نامزد اپوزیسیون تایوان روز گذشته )شنبه( به شکست در انتخابات ریاست جمهوری این جزیره خودگردان اذعان کرده و به 
تسای اینگ ون بابت پیروزی مجدد در سمت ریاست جمهوری تبریک گفت. خبرگزاری رویترز گزارش داد، هان کو یو، نامزد 
اپوزیسیون تایوان این اظهارات را در جمع حامیانش در شهری در جنوب تایوان که پیشتر شهردار آنجا بود، مطرح کرد. پیشتر بر 
اساس شمارش اولیه آرا که از سوی سه شبکه تلویزیونی اعالم شد، تسای اینگ ون از حزب 
مترقی دموکراتیک تایوان موفق شد تا از هان کو یو، رقیبش از حزب اپوزیسیون کومینتانگ 
پیشی بگیرد. یک ساعت پس از بسته شدن حوزه های رای گیری و با شمارش بیش از ۵00 
هزار رای، تسای اینگ ون به سرعت پیشتاز انتخابات ریاست جمهوری تایوان شد. تسای 
اینگ ون قرار است ساعت ۲0 به وقت محلی در یک نشست خبری حضور یابد و در مورد 

سیاست های آتی خود توضیح دهد.

اذعان اپوزیسیون تایوان به شکست در انتخاباتپارلمان تونس به دولت جدید رأی اعتماد نداد!

شورای امنیت سازمان ملل دوره کمک رسانی به سوریه 
از طریق مرزها را تمدید کرد. به گزارش شبکه خبری اسکای 
نیوز، اعضای شــورای امنیت دوره کمک رسانی به سوریه از 
طریق مرزها را به مدت شش ماه تمدید کردند. این درحالی 
است که چین و روسیه در این رای گیری رای  ممتنع دادند. در 
همین راستا، بشار الجعفری، نماینده دائم سوریه در سازمان 
ملل در بیانیه ای اعالم کرد: ســوریه از زمان آغاز جنگ تمام 
تالش خود را برای فراهم کردن خدمات اصلی و کمک های 
بشردوستانه به شهروندان به کار گرفته است. بهبود وضعیت 
انسانی حمایت از تالش ها و لغو تحریم های اقتصادی یکجانبه 
را می طلبد. وی گفت: در مقابل تالش های سوریه نمایندگان 
کشورهای غربی از منبر شورای امنیت برای توهین به دمشق و 
طوالنی کردن بحران و کارشکنی در حل آن استفاده می کنند. 
آنچه که مایه تمسخر است جانبداری دفتر امور بشردوستانه 

سازمان ملل از موضع کشورهای غربی در دشمنی با سوریه 
است. سازمان ملل در تضمین تحویل کمک های بشردوستانه 
به غیرنظامیان ســوری ناتوان بوده است. ما مخالف تمدید 
پیش نویس قانون ســازمان ملل دربــاره ورود کمک های 
بشردوستانه از طریق مرزها هستیم؛ چراکه این پیش نویس 

در شرایط ساختگی تصویب شده است. 

طبق نتایج دو نظرسنجی، تمامی احزاب سیاسی اراضی 
اشغالی در صورت برگزاری انتخابات جدید، قادر به تشکیل 
ائتالفی دولتی نخواهند بود. بر اساس نظرسنجی هایی که 
توسط  روزنامه های عبری زبان یسرائیل هیوم و ماکور ریشون 
منتشر شده، اگر انتخابات پارلمانی روز جمعه برگزار شده بود، 
حزب میانه و چپ حداکثر ۵9 کرســی در کنست )پارلمان 
رژیم صهیونیستی( و حزب راســت حداکثر ۵۸ کرسی به 
دست می آورد. در نظرسنجی دیگری که سایت عبری زبان واال 
عصر پنج شنبه منتشر کرد نیز نتایج انتخابات به همین شکل 
هستند. براساس این نظرسنجی حزب کار و حزب دموکرات 
در صورتی که هر کدام به صورت مستقل در انتخابات شرکت 
کنند، هرکدام پنج کرسی و در صورتی که به شکل مشترک 
شرکت کنند، 11 کرسی به دست می آوردند، البته باید به این 
نکته توجه داشت که اتحاد این دو حزب هنوز مورد بحث است. 

روزنامه ماکور ریشون گزارش داد، آنچه مانع از تشکیل ائتالف 
حزب های راست گرا می شود، مساله پیوستن یا نپیوستن 
حزب اوتساما یهودیت به ریاست ایتامار بن گویر به آن است. 
گروه های سیاسی اسرائیل پس از انتخابات پارلمانی اخیر 
در سپتامبر گذشته برای اولین بار موفق به تشکیل ائتالف 

دولتی نشدند.

طبق نظرسنجی رسانه های عبری زبان

هیچ حزب سیاسی در اسرائیل قادر به تشکیل کابینه نیست
به دستور شورای امنیت صورت می گیرد؛

 تمدید عملیات کمک رسانی به سوریه از طریق مرزها

خبرخبر


