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افزایش فشارهای درونحزبی بر صدراعظم آلمان

خبر

داراییهای پوتین اعالم شد

ایسنا -رییسجمهور روسیه میزان دارایی و درآمد خود طی شش سال
گذشته را به کمیته مرکزی انتخابات این کشور اعالم کرد.
کمیته مرکزی انتخابات روسیه داراییها و درآمد والدیمیر پوتین طی شش
سال گذشته را اعالم کرد .بر اساس گزارش کمیسیون مرکزی انتخابات روسیه،
والدیمیر پوتین میزان درآمدش طی شش سال گذشته را در گزارش مالی خود
 ۵/۳۸میلیون روبل (حدود سه میلیارد و یکصد میلیون تومان) بیان کرده است.
رییسجمهور روسیه  ۱۳حساب بانکی دارد که در آنها بیش از  ۱۳میلیون و
 ۸۰۰هزار روبل پسانداز شده است .والدیمیر پوتین در گزارش خود اعالم کرده
در بین منابع درآمد وی میتوان از حقوق بازنشستگی نظامی و درآمد حاصل
از سرمایهگذاریها نام برد.
والدیمیر پوتین همچنین یک آپارتمان در سنپتربورگ به مساحت  ۷۷متر
مربع و پارکینگی به مساحت  ۱۸مترمربع ،آپارتمانی در مسکو با مساحت ۱۵۳
متر مربع و دو خودروی نیوا و اســکیف تولید سالهای  ۱۹۶۰و  ۱۹۶۵دارد.
گفتنی است پوتین ماه گذشته مجددا برای شرکت در انتخابات ریاستجمهوری
روسیه ثبتنام کرد.

مصر به گردشگران اسراییلی روادید نمیدهد

ایسنا -منابع عبریزبان از خودداری مسووالن مصری از اعطای روادید به
گردشگران اسراییلی خبر دادند.
از زمان اعالم تصمیم دونالد ترامپ ،رییسجمهور آمریکا مبنی بر به رسمیت
شناختن قدس به عنوان پایتخت اسراییل و تالش برای انتقال سفارت واشنگتن
ی از سوی سفارت
به این شهر ،گروههای گردشگری اسراییلی واکنشهایی منف 
مصر در تلآویو در خصوص صدور روادید دریافت کردهاند.
این روزنامه اســراییلی همچنین نوشت :این امر زمانی صورت گرفت که
اســراییلیها اهتمام قابل توجهی به سفر کردن به مصر پس از تشویق اخیر
به چنین ســفرهایی داشتند .به نوشته این روزنامه ،هر کدام از این گروههای
گردشگری شامل  ۲۵تن است که نهتنها به قاهره بلکه به اسوان و االقصر نیز
نمیتوانند سفر کنند.

آکسفام به قطع کمکهای مالی تهدید شد

ت مگر آنکه این گروه
ایسنا -دولت انگلیس به قطع کمکهای مالی به سازمان خیریه آکسفام تهدید کرده اس 
امدادرسانی بینالمللی برای رسیدگی به ادعاهای سوءرفتار جنسی در هائیتی رهبری اخالقی از خود نشان دهد.
به نوشته گاردین ،آکسفام یکشنبه گذشته تقالی بسیاری کرد تا پیش از جلسه دیروز با دولت که ممکن است
به قطع کمکهای مالی ختم شود ،به ادعاهای مرتبط با سوءرفتار جنسی نیروهای امدادی این سازمان درهائیتی
پاسخ دهد .در پی انتشار گزارشهایی مبنی بر اینکه نیروهای آکسفام در سال  ۲۰۱۱به روسپیهایی احتماال زیر سن
قانونی برای رابطه جنسی پول پرداخت کردند ،هیات امنای این سازمان متعهد شد تا به آنها رسیدگی کند.
رییس هیات امنای آکسفام در واکنش به این اتهامات اذعان کرد :انتشار چنین گزارشهایی و وقوع چنین حوادثی
در سازمان ما عصبانیکننده و شرمآور است.
او سپس به تشریح گامهای بعدی برای مقابله با رسواییهای مشابه در آینده پرداخت .پیش از آن پنی موردانت،
وزیر توسعه بینالملل انگلیس هشدار داده بود که اگر این سازمان رهبری اخالقی از خود نشان ندهد و اطالعات تمام
نیروهایی که از روسپیها استفاده کردند ،ارائه نکند دیگر نباید روی دریافت کمکهای دولتی حساب کند .یکی از
مقامهای ارشد انگلیس هم تاکید کرد آکسفام هماکنون با مشکل تامین اعتبارات مواجه است و افشای چنین رسواییای
و احتمال از دست دادن بودجه دولتی که سال گذشته  ۳۴میلیون پوند بود ،برای آنها مایه نگرانی است.
معاون ریيسجمهور آمریکا در بازگشت از
کرهجنوبی از آمادگی کشورش برای مذاکره
بدون پیششرط با کرهشمالی سخن گفت .او
در عین حال از تداوم سیاست حداکثر فشار
بر کرهشمالی خبر داد.
مایک پنس میگوید :آمریکا آماده اســت
مذاکراتی مستقیم با کرهشمالی انجام دهد.
معاون ریيسجمهور آمریکا در راه بازگشــت
از ســئول ،پایتخت کرهجنوبی در گفتوگو
با واشنگتنپست در عین حال گفت :ایاالت
متحده همچنان سیاســت حداکثر فشار بر
کرهشمالی از طریق تشدید تحریمها را ادامه
خواهد داد.
پنس گفت :در صورتی که کرهشمالی مایل
به انجام گفتوگو باشــد آمریکا نیز برای آن
آمادگی دارد .او افزود :مادامی که کرهشمالی
کاری انجام ندهد که از ســوی ائتالف گامی
جدی در جهت توقف فعالیت هستهای ارزیابی
شود ،فشار بر کرهشمالی کاهش نخواهد یافت.
پنس در این گفتوگو که یکشــنبه گذشته
منتشر شد ،عنوان کرد :سیاست حداکثر فشار
باقــی خواهد ماند و افزایش نیز خواهد یافت
اما در صورت تمایل آنها برای گفتوگو ما نیز
صحبت خواهیم کرد.
این اظهارات چرخشی در سیاست معمول
آمریکا محسوب میشود که همواره تنها زمانی
از گفتوگو سخن رانده است که کرهشمالی
حاضر به کنار گذاشتن برنامه اتمی خود باشد.
گفتوگو با روزنامه یادشده یادآور شد
پنس در 
در جریان مالقاتش با رییسجمهور کرهجنوبی
هر دو اتفاق نظر داشتند که کرهشمالی تنها به
دلیل انجام مذاکره نباید از کاهش تحریمها
برخوردار شود.
معاون ریيسجمهور آمریکا تاکید کرد که
بر مبنای این توافق از دیداری میان روســای
جمهور دو کره پشتیبانی خواهد کرد .بعد از آن
نیز میتواند گفتوگو میان کرهشمالی و آمریکا
انجام شود .رهبر کرهشمالی شنبه گذشته از
مون برای دیداری دعوت کرد و گفت این دیدار
میتواند در اولین فرصت ممکن انجام شود.
این دعــوت را کیم یو جونگ ،خواهر پرنفوذ
رهبر کرهشمالی در دیداری سهساعته از سئول
به اطالع ریيسجمهور کرهجنوبی رساند.
کارشناسان مسایل سیاسی بر این باورند
که کرهشــمالی با اقدامات اخیر دو هدف را
دنبال میکند؛ نخست ،کاهش فشار تحریمها

رویترز -وزیر برنامهریزی عراق دیروز در یک کنفرانس بینالمللی در کویت اعالم کر د بغداد به  88/2میلیارد دالر
برای تامین هزینه بازســازی پســاداعش نیاز دارد .عراق امید دارد میلیاردها دالر در نشست سه روزه کویت با موضوع
بازسازی این کشور جنگزده جمعآوری کند.
بغداد دسامبر گذشته پیروزی علیه داعش را اعالم کرد و پس از سه سال جنگ با این گروه تروریستی انبوهی از
اراضی خود را ویران شده و میلیونها تن را آواره یافت.
سلمان الجمیلی ،وزیر برنامهریزی عراق با استناد به ارزیابی کارشناسان عراقی و بینالمللی اعالم کرد کشورش به بودجه
ی حاصل از درگیریها را ترمیم کند .قصی عبدالفتاح ،از مدیران وزارت برنامهریزی
 88/2میلیارد دالری نیاز دارد تا ویران 
گفت ۲۲ :میلیارد دالر از آن اعتبارات فورا نیاز است و مابقی آن در میانمدت باید تامین شود.
در همین حال مصطفی الهیتی ،رییس بازسازی مناطق ویرانشده به دست داعش گفت :تعدادی برنامه بازسازی در
مناطقی که تحت تاثیر جنگ قرار گرفتند ،آغاز کردی م اما دستاورد ما کمتر از یک درصد از آن چیزی است که عراق
به آن نیاز دارد .نیاز مبرمی به این اعتبارات وجود دارد تا فورا خدمات زیرساختی و اساسی در بسیاری از استانها ارائه
شود .بیش از  ۱۳۸هزار واحد مسکونی آسیبدیده داریم که نیمی از آن کامال ویران است .هنوز بیش از  2/5میلیون
عراقی آواره هستند.

آمادگی آمریکا برای مذاکره با کرهشمالی بدون پیششرط؛

چرخش در سیاست واشنگتن

و خروج از انزوای سیاسی و دوم تالش برای
تضعیف روابــط کرهجنوبی با ایاالت متحده
آمریکا.
این در حالی اســت که وزیر دفاع آمریکا
میگوید هنوز خیلی زود اســت تا بتوان در
مــورد انگیزههای کرهشــمالی برای کاهش
تنشها و گرمشــدن روابط دو کره ،قضاوت
کرد .روزنامه رسمی کرهشمالی دیروز گفت
هیات آن کشور ســفر معنیداری به سئول
انجام دادهاست.
جیمز ماتیس در آستانه سفر اروپایی خود
گفت :واضح است که خیلی زود است تا بشود
گفت آیا رخدادهای اخیر پس از پایان المپیک
زمستانی در کرهجنوبی پیامدی خواهند داشت
یا نه .او تاکید کرده در حالیکه پیونگیانگ،
در جریان بازیهای زمستانی ،هیاتی عالیرتبه
را به کرهجنوبی فرســتاد ه اما در میانه همه
اینها رهبر کرهشمالی یک رژه نظامی ترتیب
داده و موشــکهای بالستیکش را به نمایش
گذاشتهاست.
اشاره ماتیس به برگزاری رژه نظامی ارتش

کرهشمالی ،در آستانه بازیهای زمستانی در
پیونگچانگ ،در کرهجنوبی است؛ رژهای که
معموال در بهار انجام میشود ،اما زمان آن به
 ۱۹بهمنماه عقب کشیده شد .از سوی دیگر
کرهشمالی که رهبر آن در جریان سخنرانی
ســال نوی میالدی از احتمــال مذاکرات با
همســایه جنوبی برای کاهش تنشها سخن
گفت ،در نهایت یک هیات عالیرتبه سیاسی
را به جنوب فرستاد.
دیروز روزنامه رســمی کرهشمالی نوشت
هیات آن کشــور ســفری معنــیداری به
کرهجنوبی داشته و این سفر بخت مهمی برای
تو
بهبود روابط بین شمال و جنوب کره اس 
به ایجاد شرایط برای صلح در شبهجزیره کره
کمک میکن د اما مقامهای ایاالت متحده در
مواردی تاکید کردهاند هنوز نمیتوان در مورد
انگیزههای پیونگیانگ برای کاهش تنشها
قضاوت کرد .ماههای گذشته شبهجزیره کره
کانون تنشهــای فزایندهای بود که در چند
مــورد به تهدیدهای لفظی به حمله اتمی به
ایاالت متحده یا نابودی حکومت کرهشمالی در

صورت اقدامات تحریکآمیز انجامید.
پیونگیانگ برخالف قطعنامههای مختلف
ل بهطور مشخصی بر
شورای امنیت سازمان مل 
ظرفیتهای هستهای و موشکی خود افزود ه
است .وزیر دفاع آمریکا یکشنبه گذشته گفت
خیلی زمان عجیبی است که رهبر کرهشمالی
تالش میکند نشان دهد قصد بهبود روابط با
کشوری -کرهجنوبی -را دارد که همیشه به آن
حمله میکند و آن را عروسک خیمهشببازی
آمریکا مینامد.
برخی از تحلیلگران میگویند این احتمال
وجود دارد کــه قصد اصلی کرهشــمالی از
فرســتادن هیات سیاســی به کرهجنوبی و
عملکرد اخیر آن ،اقداماتی گمراهکننده با هدف
تضعیف تحریمهای بینالمللی یا اثرگذاری بر
اتحاد سیاســی و نظامی واشنگتن و سئول
باشد .وزیر دفاع آمریکا تاکید کرده به روابط
آمریکا و کرهجنوبی ضربهای وارد نخواهد شد:
میدانم خیلیها نگاه میکنند تا شاهد جدایی
بین کرهجنوبی و ایاالت متحده باشند .خبری
از این جدایی نیست.

رویداد

با خاتمه مذاکرات برای تشــکیل یک
ائتالف بزرگ ،صدراعظــم آلمان بیش از
پیش تحت فشار قرار گرفته است .دبیرکل
حزب دموکراتمســیحی واگذاری وزارت
دارایی به سوسیالدموکراتها را دردناک
اما ناگزیر توصیف میکند.
مذاکرات پرچالش و طوالنی تشکیل یک
ائتالف بزرگ میان حزب سوسیالدموکرات و
اتحادیه احزاب دموکرات و سوسیالمسیحی
گرچه به امضای قرارداد برای تشکیل دولت جدید منجر ش د اما برای سران
هزینه سنگینی در پی داشت.

دو حزب اصلی آلمان
پس از مارتین شــولتس ،دبیرکل حزب سوسیالدموکرات که مجبور
بــه کنارهگیری از این ســمت و انصراف از نشســتن بــر صندلی وزارت
خارجه شــد ،اکنون نوبت به آنگال مرکل صدراعظم آلمان رســیده تا به
انتقادها و درخواســتها درباره جوانگرایی و تغییر نسل در رهبری حزب
دموکراتمسیحی پاسخ دهد.
یکی از انتقادهایی که به مرکل میشود واگذاری سه وزارتخانه کلیدی
دارایی ،خارجه و کار و امور اجتماعی به حزب سوسیالدموکرات است .در
این واگذاری ،وزارتخانه دارایی از حساســیت بیشتری برخوردار است زیرا
در دو دوره گذشته در اختیار محافظهکاران بوده است.
 بهای گزاف صدراعظمی؟
صدراعظم آلمان در روزهای گذشته با انتقادهای زیادی از درون حزب
خود روبهرو بود که او را متهم کردهاند برای ادامه حضورش در این مسند
امتیازهای فراوانی به سوسیالدموکراتها داده است.
آنگال مرکل شامگاه یکشنبه گذشته در گفتوگو با برنامه برلین مستقیم
چند بار تاکید کرد سپردن وزارت دارایی به سوسیالدموکراتها دردناک اما
قابل قبول بوده است .صدراعظم آلمان میگوید تصمیمگیری درباره چگونگی
تقســیم وزارتخانهها نه از سر ضعف بلکه آگاهانه بوده است .او خاطرنشان
میکند که بدیل یک ائتالف بزرگ ،انتخابات زودهنگام یا تشکیل یک دولت
اقلیت بود که هیچیک در شرایط کنونی گزینهای عاقالنه نمیبود.
دبیرکل حزب دموکراتمســیحی میگوید در مذاکرات تشکیل دولت
ائتالفی بزرگ بر ســر تقسیم وزارتخانهها  ۱۲ســاعت تمام مذاکره شده
است .برخی ناظران طوالنی بودن چانهزنی بر سر این مساله را نیز نشانگر
جایگزین شدن اهمیت حفظ قدرت با بحث پیرامون مسایل حیاتی کشور
ارزیابی کردهاند.
آنگال مرکل ضمن تاکید مجدد بر اینکه واگذاری وزارت دارایی بســیار
ناخوشایند بوده افزود :رایدهندگان به محافظهکاران نباید فراموش کنند
که حزب دموکراتمســیحی موفق شــده در عوض وزارتخانه اقتصاد را از
سوسیالدموکراتها بازپسگیرد .رسیدگی به مسایل مربوط به انرژی نیز
بر عهده این وزارتخانه است .مرکل همچنین تاکید کرد که وزیر دارایی در
هر حال اختیارات بیانتهایی ندارد و نمیتواند خارج از چارچوب توافقهای
ائتالف و تصمیمهای دولت فدرال عمل کند.
در روزهای گذشته زمزمههایی از داخل حزب دموکراتمسیحی به گوش
دوره چهار ساله که صدراعظم آلمان بوده،
میخورد که مرکل پس از ســه 
بایــد راه را برای چهرههای جدید باز کند .برخی نیز این احتمال را مطرح
ل آینده به نفع یکی دیگر
میانه دور ه چهار سا 
کردهاند که مرکل میتواند در 
از چهرههای شاخص حزب دموکراتمسیحی از سمت خود کنار رود.
 مخالفت با کنارهگیری زودهنگام
صدراعظم آلمان تصریــح کرد تصمیمگیری او برای نامزدی دوباره در
انتخابات پارلمانی سال گذشته با موافقت اعضای حزب انجامشده و به همین
علت وظیفه خود میبیند که تا پایان این دوره در ســمت خود به عنوان
صدراعظم آلمان به کار ادامه دهد.
یکــی دیگر از درخواســتهایی که شــماری از اعضــای بانفوذ حزب
دموکراتمسیحی نیز مطرح کردهاند کنارهگیری مرکل از دبیرکلی این حزب
اســت .مرکل میگوید همواره اعتقاد داشته که ریاست دولت و دبیرکلی
حزب باید در اختیار یک نفر باشــد و از آنجا که هنوز به این حرف اعتقاد
دارد درستتر میداند تا زمانی که صدراعظم آلمان است ریاست حزب را
نیز برعهده داشته باشد.
آنگال مرکل در عین حال ابراز آمادگی کرده که از نسل جوان و چهرههای
جدید در کابینه استفاده کند .او میگوید اعضای کابینه را در روز برگزاری
مجمع عمومی حزب دموکراتمسیحی ( ۲۶فوریه) معرفی خواهد کرد.
تا این تاریخ هنوز تشکیل ائتالف بزرگ به طور قطعی مشخص نیست؛
رأیگیری از اعضای حزب سوسیالدموکرات برای تایید یا رد قرارداد ائتالف
بزرگ چهارم ماه مارس برگزار میشود.
مطابق قرارداد ائتالف بزرگ سوسیالدموکراتها عالوه به وزارتخانههای
بااهمیت یاد شده ،وزارتخانههای خانواده ،دادگستری و محیطزیست را نیز
در اختیار خواهند داشت.
حزب دموکراتمســیحی نیز وزارتخانههای دفاع ،اقتصاد ،کشــاورزی،
بهداشت و علوم و تحقیقات را در دست خواهد داشت و وزارتخانههای کشور،
حمل و نقل و توسعه نصیب حزب سوسیال مسیحی خواهد شد.
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  کرهجنوبی به دنبال ازسرگیری ارتباط
با کرهشمالی
کرهجنوبی دیــروز اعالم کرد به دنبال برقرار
کردن دیدارهای مجدد خانوادههای دورافتاده دو
کره و کاهش تنشها با پیونگیانگ است و آن را
گام نخست برای ایجاد زمینه برگزاری نشست
یداند.
بیسابقه مقامات دو کشور م 
این اظهارنظر از سوی وزارت اتحاد مجدد دو
کره در ســئول پس از پایان سفر سه روزه هیات
کرهشمالی مطرح شــد که نتیجهاش دعوت از
رییسجمهورکرهجنوبیبرایسفربهپیونگیانگ
با هدف گفتوگو با مقامهای کرهشمالی است.
این وزارتخانه همچنین اعالم کرد :این سفر
نشاندهندهتمایلزیادکرهشمالیبرایبهبودروابط
بین دو کره است و اگر پیونگیانگ چنین تمایلی
داشته باشد ،باید اقدامات غیرمنتظرهای را برای آن
انجام دهد .سفر هیات کرهشمالی با حضور کیم یو
جونگ ،خواهر رهبر کرهشمالی به کرهجنوبی برای
بسیاری از مردم این کشور جذاب بوده اما بسیاری
هم درباره صداقت کرهشمالی و تمایل این کشور
برای تداوم برنامههای اتمی بدبینهستند.در بیانیه
وزارت اتحاد مجدد دو کره همچنین ذکر شــده
است :اگرچه بسیاری از مردم کرهجنوبی از حضور
ورزشکاران و مقامهای کرهشمالی در بازیهای
المپیک زمستانی در کرهجنوبی استقبال کردند
اما هنوز انتقادها و نگرانیهای بیشماری در این
باره وجود دارد .در سفر هیات کرهشمالی ،نامهای
از سوی کیم جونگ اون ،رهبر کرهشمالی توسط
خواهرش به رییسجمهور کرهجنوبی داده شد و
از وی خواستند به پیونگیانگ سفر کند.
رییسجمهور کرهجنوبی نیز در پاسخ گفت:
اجازه دهید شــرایطی برای ایجاد چنین سفری
مهیا شــود .اگر چنین نشســتی صورت گیرد،
نخســتین دیدار بین مقامهای دو کره از ســال
 2007خواهد بود .وزارت اتحاد دو کره همچنین
اعالم کرده اقداماتی برای بهبود شــرایط بین دو
کره باید از سوی دو طرف انجام شود و این مساله
باید با حمایت جامعه بینالملل صورت گیرد .در
بیانیه وزارت خارجه کرهجنوبی در عین حال آمده
است :به طور کامل از اقدامات بینالمللی براساس
تحریمهای اعمالشده علیه کرهشمالی که مبنای
خلعسالحاتمیشبهجزیرهکرهوراهحلیصلحآمیز
است ،تبعیت میکنیم .اگر پیشرفتی مطمئن و
قاطع برای ایجاد شرایط با هدف خلع سالح اتمی
باشد ،پیشــرفت تمامعیار در روابط بین دو کره
امکانپذیر خواهد بود.

بازتاب

ی برای دیدار با
رهبر تشــکیالت خودگردان فلســطین 
رییسجمهور روسیه ،به مســکو سفر کرد .محمود عباس
در این دیدار به دنبال و کســب حمایت والدیمیر پوتین در
مواردی اســت که پیرامون آنها با ایاالت متحده اختالفاتی
ایجاد شدهاست.
قرار بود عباس در سوچی با پوتین دیدار کند اما سقوط
هواپیمایمسافربریدرنزدیکیمسک وسببشدرییسجمهور
روسیه برای نظارت بر وقایع در پایتخت بماند .رهبر تشکیالت
خودگردان فلسطینی دیروز وارد مسکو شد .دیدار عباس از
مسکو ،دو هفته پس از دیدار نخستوزیر اسراییل از روسیه
صورت میگیرد.
پــس از آنکه دونالد ترامپ اعالم کــرد بیتالمقدس را
بهعنوان پایتخت اسراییل به رسمیت خواهد شناخت ،در روابط
تشکیالت خودگردان فلسطینی و دولت آمریکا تنشهایی
صورت گرفت .فلســطینیان بخش شرقی بیتالمقدس را
پایتخت کشور خود در آینده میدانند .اکثریت جامعه جهانی
نیز در حمایت از راهکار دوکشــوری ،استقالل فلسطین در
مرزهای ســال  ۱۹۶۷با پایتختی شرق اورشلیم را پیشنهاد
میکنــد .این بخــش از بیتالمقدس در آن زمان توســط
اسراییل اشغال شد.
ترامپ زمانی که اورشــلیم را بهعنوان پایتخت اسراییل
بهرسمیت شناخت ،تاکید کرد که حقیقت اورشلیم به عنوان
پایتخت اسراییل با راهکار صلح تضادی ندارد و اگر طرفین
از راهکار دو کشوری حمایت میکنند ،آمریکا نیز حامی آن
خواهد بود.
ترامپ :عدم تمایل جدی اسراییل و فلسطینیها به صلح
رییسجمهــور ایاالت متحده یکشــنبه گذشــته ،در
گفتوگویی با یک روزنامه اسراییلی گفت فلسطینیها در حال
حاضر به دنبال صلح نیستند ،و او مطمئن نیست که اسراییل

محمود عباس برای کسب حمایت روسیه به دیدار پوتین رفت؛

ادامه دیپلماسی صلح در مسکو

هم به صلح با فلسطینیها عالقهمند باشد .دونالد ترامپ در
تمایل جدی اسرایيل در مذاکره و صلح با فلسطینیها تردید
کرده است .او در عین حال تمایل فلسطینیها برای صلح را
نیز تردیدآمیز خواند .با وجود این ترامپ خواستار مذاکره دو
طرف شده است.
دونالد ترامپ در سخنانی کمسابقه عالقمندی اسرایيل برای
صلح با فلسطینیها را مورد تردید قرار داد .او گفت :در حال
چ صلحی را نمیخواهند
حاضر میگویم که فلسطینیها هی 
و من کامال مطمئن نیستم که اسرایيل هم صلح را بخواهد.

پــس باید ببینیم چه پیش میآید .ترامپ روشــن کرد که
طرفدار تالشهای اسراییل برای راهحلی صلحآمیز برای بحران
خاورمیانه است .او گفت که مناسبات آمریکا و اسرایيل عالی
است ،اما صلح میان اسرایيل و فلسطینیها این مناسبات را
بسیار بهتر خواهد کرد.
  تشدید انتقاد از شهرکسازی اسرایيل
رییسجمهور آمریکا با لحنی آشــکارتر از گذشــته از
شهرکسازی اســرایيل انتقاد کرد .دونالد ترامپ گفت :به
همین دلیل فکر میکنم اسرایيل باید در رابطه با شهرکسازی

بسیار محتاط باشد.
ترامپ در گذشته نیز از قصد خود برای کشاندن اسرایيل
و فلسطینیها به توافقی نهایی سخن گفته بود .اما اینک او
در گفتوگوی اخیر گفته است معلوم نیست مذاکراتی بین
دو طرف امکانپذیر باشد .ترامپ میگوید :صادقانه بگویم،
من نمیدانم که در اصل مذاکراتی خواهیم داشــت .او ادامه
میدهد :خواهیم دید چه پیش میآید ،اما فکر میکنم احمقانه
است هم برای فلسطینیها و هم برای اسرایيلیها وقتی که
این مذاکرات به توافقی نینجامد.
از طرفی یکشنبه گذشته مجید الخلیلی ،از مشاوران رهبر
تشکیالتخودگردانفلسطینی،بهروزنامهتایمزاسراییلگفت
روسیه و پوتین میتوانند در چارچوب اجماع بینالمللی برای
صلح ،نقش مهمی ایفا کنند .عالوه بر موضوع بیتالمقدس،
مســال ه دیگری که بر روابط آمریکا و تشکیالت فلسطینی
سایه افکنده ،تعلیق بخشی از کمکهای مالی ایاالت متحده
بهفلسطینیهاست.
وزارت خارجــه ایاالت متحده ،اواخــر دیماه اعالم کرد
واشنگتن فعال از پرداخت بیش از نیمی از کمک ساالنه خود
به آژانس ملل متحد برای کمک به فلسطینیها ،خودداری
میکند .ســخنگوی وزارت خارجه ایاالت متحده گفته بود
واشــنگتن قصد دارد برای تصمیمگیری نهایی شاهد انجام
اصالحاتی در تشکیالت فلسطینی باشد.
سفیر تشکیالت فلسطینی ،یکشنبه گذشته گفته بود این
تشکیالت قصد ندارد آمریکا را از روند و مذاکرات صلح کنار
بگذارد ،فقط میخواهد دیگران را نیز دعوت به پیوستن به
این تالشها کند .روسیه پیشتر نیز اقداماتی را برای انجام
مذاکرات میان اسراییل و فلسطینیها انجام داده بود؛ از جمله
در سال  ۲۰۱۶که پیشنهاد مذاکرات رودررو با عباس و نتانیاهو
مطرح شد ،اما آن پیشنهاد راه بهجایی نبرد.

چالش

در حالی که هنوز توافقی بین بریتانیا و اتحادیه اروپا برای
خروج بریتانیا از آن اتحادیه نشده است ،پژوهشی که توسط
دولت بریتانیا انجام شده و اخیرا به رسانهها درز کرده هشدار
میدهد که در صورت خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا ممکن است
تا هشت درصد از رشد اقتصادی آن کشور کاسته شود.
ژاپن نیز اعالم کرده اســت اگــر برگزیت به هزینههای
ژاپنی مستقر در بریتانیا منجر شود،
بیشتر برای شرکتهای
ِ
این کمپانیها ممکن است عملیات تجاری و صنعتیشان در
آن کشور را متوقف کنند .سرمایهگذاری شرکتهای ژاپنی

احتمال کاهش شدید رشد اقتصادی بریتانیا در صورت برگزیت
در بریتانیا سر به صدها میلیون دالر میزن د که طبعا به بهبود
روابط لندن و توکیو در کل کمک میکند.
نخستوزیر بریتانیا درباره رابطه اقتصادی با ژاپن گفت:
اکنون فرصتی برای انعقاد قراردادهای تجارت آزاد در سراسر
ن و بهبود روابط ما با ژاپن وجود دار د اما ژاپنیها میگویند
جها 
تجارت ،تجارت است و اگر برگزیت هزینه شرکتهای ژاپنی
مستقر در بریتانیا را افزایش دهد ،بدون شک بر کارکرد این

واحدها اثر منفی میگذارد .کوجی تسوروکا ،سفیر ژاپن در
بریتانیا گفت :اگر کار کردن در بریتانیا ســودآور نباشد ،نه
شرکتهای ژاپنی و نه هیچ شرکت خصوصی دیگری دست
به این کار نخواهد زد .ژان ایو لودریان ،وزیر خارجه فرانسه نیز
گفت :باید به ژاپنیها یادآوری کرد که خروج نهایی بریتانیا از
اتحادیه اروپا و پیامدهای آن یک واقعیت است.
مایکل بارنیر ،مذاکرهکننده اصلی اتحادیه اروپا در مورد

برگزیت نیز گفت :حقیقت این است که خروج بریتانیا از اتحادیه
اروپا به اعمال مقررات گمرکی در مرزها منجر میشود .این امر
به معنی مرزبندی دوباره بین ایرلند شمالی و جمهوری ایرلن د و
احتمال بروز دوباره تنشهای قدیمی در این ناحیه است.
از سوی دیگر هنوز مذاکرات لندن و اروپا در مورد مرحله
ل قرار است
انتقالی برگزیت پایان نیافته است .در همین حا 
برگزیت تا بهار سال  ۲۰۱۹کامال به مرحله عمل درآید و هر
چه بیشتر به این تاریخ نزدیک میشویم ،به میزان درخواستها
برای روشن شدن هر چه بهتر این روند افزوده میشود.

