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| وزیر دفاع ژاپن گفت که موضع کشورش در اعمال فشارهای بیشتر بر کره شمالی برای دست کشیدن این کشور بینالملل

از برنامه های اتمی و موشکی اش، تغییر نمی کند. در همین حال، یوشیهده سوگا، دبیرکل کابینه ژاپن نیز گفت، کره شمالی 
دست از ارتقای برنامه های اتمی و موشکی خود برنمی دارد و ژاپن نیز نباید فریب این لبخند دیپلماتیک را بخورد.

اردوغان: وقت آن است تئاتر داعش خاتمه یابد
| رییس جمهور ترکیه با انتقاد از بودجه پیشنهادی آمریکا برای نیروهای کرد سوری اعالم کرد: من از مردم آمریکا می خواهم که درباره پول هایی که از بودجه شان 
خارج می شوند هوشیار باشــند.رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه اعالم کرد: این مردم باید هوشیار باشند، این پول ها از جیب مردم آمریکا خارج می شود. این 
مساله باید مورد بررسی قرار گیرد.رئیس جمهور ترکیه گفت: تصمیم واشنگتن در حمایت مالی از کردهای سوری بر تصمیم گیری های آنکارا تاثیر می گذارد. ما ۹۱۱ 
کیلومتر مرز با سوریه داریم، مرز ارتباطی آنها )آمریکا( با سوریه کجاست؟ آنها ۵۵۰ میلیون دالر برای کمک به نیروهای کرد سوری هزینه کرده اند اما اکنون می خواهند 
این مبلغ را به ۳ میلیارد دالر افزایش دهند. شما می گویید با داعش می جنگید. چند نیروی داعش را نابود کردید؟ کسانی که علیه داعش می جنگیدند، امروز با ترکیه 

می جنگند. هیچ کس حق ندارد از داعش به عنوان بهانه استفاده کند. اکنون وقت آن است که این تئاتر داعش خاتمه یابد وقت آن است که نقاب ها برداشته شود.   
وی افزود: کسانی که می گویند »اگر آسیبی به ما برسد پاســخ محکمی خواهیم داد« سیلی عثمانی را تجربه نکرده اند.اردوغان در انتقاد از واشنگتن گفت: به عنوان 
یک عضو ناتو، آمریکا و ترکیه برابرند. اگر شما می گویید که نیروهای کرد سوری سازمان تروریستی نیست، نظر شماست اگر به یک متحد ناتو حمله شود باید به عنوان 
یک عضو ناتو مقابل آن بایستید. آمریکا می خواهد ما تسلیم تروریست ها شویم.اردوغان با اشــاره به حمایت ها از یگانهای مدافع خلق کرد که ترکیه آنها را تروریست 
می داند، گفت: باید نقاب ها را کنار بگذارند و با چهرهای اصلی خود بیایند، کســانیکه با چهرهای اصلی پ.ک.ک عکس می گیرند و بازهم متوجه نمی شوند، اگر کور یا 

احمق نباشند، سوءنیت دارند.

تیلرسون: ائتالف ۹۸ درصد از اراضی داعش را پس گرفت
| وزیر خارجه آمریکا ضمن هشدار نسبت به احتمال بازگشت داعش به مناطق آزاد شده در عراق، بر لزوم حفاظت از دستاوردهای مبارزه با این گروه تروریستی 
تاکید کرد.رکس تیلرسون، وزیر خارجه آمریکا در افتتاحیه نشست وزرای خارجه کشــورهای عضو ائتالف ضد داعش در حاشیه کنفرانس کویت برای بازسازی عراق 
با هشــدار نسبت به احتمال بازگشت داعش به مناطق آزاد شده در عراق گفت: داعش به شــکل کامل در عراق شکست داده شده اما همچنان خطری برای این کشور 
محسوب می شود.تیلرسون با اشاره به تالش کشورش با ائتالف ضد داعش برای حمایت از دستاوردهای نظامی و تامین امنیت مناطق آزاد شده، بر لزوم حمایت مالی از 
عراق برای برقراری ثبات و راه حل های مقابله با بازگشت داعش به این کشور تاکید کرد و گفت ائتالف موفق شده ۹۸ درصد از اراضی تحت اشغال داعش را پس بگیرد.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به اینکه کشورش به دنبال حل بحران در سوریه است، گفت: آمریکا به آموزش نیروهای بومی در سوریه ادامه خواهد داد.
صباح الخالد الحمد الصباح، معاون نخست وزیر  و وزیر خارجه کویت نیز در این نشســت اظهار داشت: با وجود تحوالت مثبت و نتایج چشمگیر در میادین نبرد اما 

جامعه جهانی همچنان با خطر مستقیم گروه های تروریستی مواجه است.
الصباح در ادامه تاکید کرد: اهمیت دارد که ائتالف ما در چارچوب استمرار اقدامات بین المللی و هماهنگی ها در زمینه مبارزه با تروریسم و پیگیری و تقویت استراتژی 

ائتالف برای مبارزه با داعش، کار خود را در راستای ایجاد افق های جدیدی آغاز کند.
وی با تاکید بر لزوم توقف ورود تروریست های خارجی به عراق، خواستار حمایت از عراق در زمینه جمع آوری مدارک و شواهد جنایی شد.

خبرنامه
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| تشدید اختالفات میان عمان و عربستان به 
ویژه در سایه اقدام اخیر ریاض در کشاندن درگیری 
های یمن به نزدیکی سلطان نشین عمان این کشور 
را به تشکیل ائتالفی نانوشــته با مصر متمایل کرده 
اســت. به گزارش کائنات به نقل از مهر، سفر اخیر 
عبدالفتاح السیســی رئیس جمهوری مصر به عمان 
که برای نخســتین بار صورت گرفت زمینه را برای 
پررنگ نشان دادن جایگاه مصر در سیاست خارجی 
عمان فراهم کرد به طوریکه »یوسف بن علوی« وزیر 
خارجه عمان با انتشار یک فایل ویدئویی در حساب 
توئیتری اش تاکید کرد که مصر رهبر کشــورهای 

عربی است و اعراب بدون آن هیچ هستند.
وی در ادامه افــزود: هماهنگی میان اعراب و مصر 
باید بر همین اساس بنا شود. عمان معتقد است که 
مصر تکیه گاه امت عربی است و امروزه به مثابه محلی 

برای گردآوردی اعراب محسوب می شود.
این ســخنان وزیر خارجه عمان بــه مثابه ضربه 
ســختی برای جایگاه منطقه ای و عربی عربستان به 
شمار می رود چرا که این کشور خود را رهبر جهان 
عرب و اســالم می داند. این ســخنان وزیر خارجه 
عمان می تواند بیانگــر نوعی فاصله گرفتن از ریاض 
در سیاست خارجی مســقط و نزدیکی به مصر باشد 
به ویژه آنکه اقدامات تحریک آمیز اخیر عربســتان 
سعودی در استان »المهره« یمن که با سلطان نشین 
عمان مرز طوالنی دارد و به نوعی حیاط خلوت این 

کشور به شمار می رود موجب خشم مقامات عمانی 
شده است.المهره از معدود استان های یمن است که 
آتش جنگ در این کشور به آنجا سرایت نکرده است.
در حالی که عربســتان ادعا می کنــد برای توقف 
قاچاق زمینی سالح برای انصار اهلل در المهره حضور 
دارد اما منابع آگاه اعالم کــرده اند که هدف واقعی 
سعودی ها تسلط بر این استان است تا مطمئن شوند 
که این اســتان همجوار عمان به کنترل امارات که 
فعالیتش در آنجا رو به گسترش است در نخواهد آمد.
اســتان المهره در واقع عمق استراتژیک عمان به 
شــمار می آید که از آتش ائتالف متجاوز عربستان 
علیه یمن دور مانده اما طی چند ماه گذشــته وارد 
این درگیریها شده است. طی ماه اوت گذشته امارات 
تحت پوشش خدمات هالل احمر در یمن تالش کرد 

تا کنترل این استان را به دست بگیرد.
از آنجا بود که تحرکات نظامــی و امنیتی امارات 
با هدف ایجاد یگان های مســلح وابسته به آن آغاز 
شد. عربستان نیز بیکار ننشــته و در ماه نوامبر وارد 
این بازی شــد به طوریکه یک تیم نظامی به مناطق 
نزدیک اعزام کرده تا امکان به دست گرفتن کنترل 

کامل گذرگاه های این استان را بررسی کنند.
به نظر میرســد عمان تــالش دارد تا بــه ائتالف 
های جایگزین با ائتالف عربســتان و امارات در سایه 
سیاســتهای مخرب این کشــورها در قبال منطقه 
دســت یابد که یکی از این گزینه ها می تواند ایران 

و یا مصر باشــد. اختالف نظر میان عمان و عربستان 
در قبائل مســائل اخیر منطقه ای باعث شده تا این 
کشــور بیش از پیش از اردوگاه عربستان دور شود.
یکی از این اختالفات مسأله بحران میان کشورهای 
حوزه خلیج فارس با قطر و تحریم دوحه توسط این 
کشورها است که عمان بارها بر ضرورت حل و فصل 
این بحران تاکید کرده امــا ریاض بر ادامه یافتن آن 
تا عقب نشینی کامل قطر از مواضع منطقه ای خود 
اصرار دارد.اختالف دیگر عمان و عربســتان مسأله 
تجاوز نظامی ائتالف ریاض علیه یمن است به طوریکه 
مسقط از حل بحران یمن از طریق رایزنی با عربستان 
مأیوس شده و مصر را جایگزین این کشور برای حل 
این بحران کرده اســت؛ عبدالفتاح السیسی در سفر 
اخیر خود به عمان، سلطان قابوس پادشاه این کشور 
را از جزئیات طرح مصر بــرای پایان دادن به بحران 
یمن و آغاز مذاکرات سیاســی بین طرف های درگیر 
مطلع کرد. هم چنین به تازگی یک هیات بلندپایه از 
جنبش انصار اهلل یمن برای گفتگو های سیاسی عازم 
مسقط پایتخت عمان شده بود.سیاست عمان در قبال 
مناقشــات منطقه ای از جمله تجاوز به یمن که در 
چارچوب سیاستهای بی طرف تعریف می شود عالوه 
بر عربستان نارضایتی امارات را نیز برانگیخته چرا که 
این ۲ کشــور تالش می کنند تا عمان را به اردوگاه 
صهیونیستی آمریکایی خود مانند بحرین بکشانند.
امارات به تازگی برای آنکه خشــم دیپلماتیک عمان 

را برانگیزد در اقدامی تعجب آور نقشه ای را منتشر 
کرد که در آن استان عمانی »مسندم« جزئی از خاک 
امارات نشان داده شده است. مسقط این اقدام را که 
خشم محافل سیاسی و مردمی را برانگیخت عبور از 
خطوط قرمز خواند.با نگاهی به روابط اقتصادی میان 
مصر و عمان متوجه می شــویم که این دو کشور در 
بُعد اقتصادی نیز همکاری هــای تنگاتنگی دارند به 
طوریکه تبادالت تجاری میان مصر و عمان به ۳۰۰ 
میلیون دالر میرسد.ارزش سرمایه گذاری های عمان 
در مصر نیز به ۷۷ میلیون دالر می رسد. این کشور 

مهم ترین محصوالت مــورد نیاز خــود را از جمله 
لبنیات، ماهی و مواد معدنــی از مصر وارد می کند. 
مصر نیز حدود ۳۰ میلیــون دالر در زمینه های راه 
سازی و زیر ســاختها و گردشگری در عمان سرمایه 
گذاری کرده است.دولت مصر تالش دارد تا خود را به 
عنوان پایگاه سرمایه گذاری در عمان در قاره آفریقا از 
طریق تزریق سرمایه های بیشتری به این کشور نشان 
دهد تا بدین ترتیب کاالهای بیشتری برای صادرات 
به کشورهای عربی و آفریقایی تولید شده و بر اساس 
توافق تجاری ترجیحی امضا شــده میان مصر و این 

کشــور از معافیتهای گمرکی برخوردار شود. مصر و 
عمان هم چنین بر سر تشکیل یک صندوق سرمایه 
گذاری مشــترک با هدف افرایش ســطح تبادالت 
تجاری میان آنها به توافق رســیده اند.در نهایت می 
توان گفت که سفر اخیر السیسی به عمان می تواند 
سرآغاز مرحله جدیدی از روابط استراتژیک میان دو 
کشــور و همکاری های منطقه ای آنها به شمار رود؛ 
روابط اســتراتژیکی که در واقع می تواند سر فصلی 
برای جایگزینی عربستان و چه بسا امارات در سیاست 

خارجه عمان محسوب شود.

 مصر؛ جایگزین عربستان
در سیاست خارجی عمان
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