
اقدامات و اظهارات اخير 
دكتر سيد رضا ميرطاهر

      رویکرد
نهادهاي تجاري فدرال 
امريكا در زمينه افزايش 
تعرفه هاي تجاري نگراني شديد اروپا را برانگيخته است. 
در پي اعالم طرح پيشنهادي وزارت بازرگاني امريكا براي 
اعمال برخي تعرفه هاي سنگين گمركي »مارگاريتيس 
شيناس« سخنگوي كميسيون اروپا اول اسفند 1396 
هشدار داد كه كشورهاي عضو اتحاديه، هر اقدام تجاري 
بازدارنده امريكا را فوراً و به روش مقتضي پاسخ خواهند 
داد. وي تأكيد كرد عميقاً نگران هرگونه تحريمي هستيم 

كه بر كسب و كارهاي اروپايي تأثير بگذارد. 
   مواضع غيرهمسو 

پيشنهاد وزارت بازرگاني امريكا در راستاي مواضع دونالد 
ترامپ رئيس جمهوري امريكا در زمينه حمايت از صنايع 
امريكاي��ي و مقابله با حضور و نفوذ فزاينده ش��ركت هاي 
اروپايي و آسيايي در بازار گسترده امريكا مطرح شده است. 
تصويب اين طرح از جانب ترامپ به مثابه فرصت مناسبي 
براي وي اس��ت تا وعده هاي تجاري خ��ود را عملي كند. 
ترامپ از زمان روي كار آمدنش همواره تجارت آزاد را عامل 
اصلي نابساماني اقتصاد امريكا دانسته و تهديد كرده است 
با اتخاذ سياست حمايتگرايي، موانعي بر سر راه آن ايجاد 
مي كند. وي بارها روابط تجاري امريكا با ديگر كشورها به 
ويژه چين و آلمان را مورد انتقاد قرار داده است. مروري بر 
اظهارات اخير مقامات اروپايي در خصوص رويكرد اقتصادي 
دولت ترامپ، در نوع خود قابل تأمل است. »گونتر اوتينگر« 

كميسر بودجه اتحاديه اروپا در اين خصوص مي گويد:»اگر 
دولت ترامپ تعرفه هاي جدي��دي را عليه صادركنندگان 
اروپايي اعمال كند، اتحاديه اروپا نيز ب��راي اتخاذ تدابير 
تالفي جويانه درن��گ نخواهد كرد. اگ��ر صادركنندگان 
اروپايي مجبور به پرداخت تعرفه باشند، ما اين مسئله را 
به يك خيابان دوطرفه تبدي��ل مي كنيم. صادركنندگان 
امريكايي نيز بايد تعرف��ه بپردازند.« »بريگيت زيپريس« 
وزير امور اقتصادي آلمان نيز با انتقاد شديد از سياست هاي 
اقتصادي و تجاري دونالد ترامپ، آن را براي صنعت امريكا 
مضر دانست. با اين حال ترامپ بي اعتنا به اين انتقادها به 
منظور بازبيني كلي سياست هاي تجاري امريكا منتقدان 
سرس��خت سياس��ت هاي اقتصادي دولت پيش��ين را به 
س��مت هاي مهمي در وزارت بازرگاني و دفتر نمايندگي 

امريكا در امور تجاري گماشته است. 
   اقدامات ترامپ

 ترام��پ در م��ارس 2017، دو فرمان اجراي��ي به منظور 
كاهش كس��ري تجاري امريكا اعالم كرد. بر اس��اس اين 
دو فرمان اجراي��ي، ورود كاالهاي ارزان قيمت خارجي به 
امريكا محدود شد و براي واردكنندگان كاالهاي خارجي 
متخلف، مجازات هايي در نظر گرفته شده است. به ويژه در 
فرمان اجرايي دوم، ترامپ دستور داد بررسي جامعي درباره 
كسري موازنه تجاري امريكا و تمامي موارد نقض قوانين 
تجاري كه به امريكا و كارگران امريكايي آسيب مي رساند، 
به عمل  آيد. امريكا بيش��ترين ميزان كسري تراز تجاري 
را به دليل واردات بي رويه دارد كه در س��ال 2016 بالغ بر 

502 ميليارد دالر بود، اما كشورهايي مانند چين و آلمان 
از مازاد تراز تجاري قابل توجهي برخوردار هستند. به رغم 
خواسته صندوق بين المللي پول براي كاهش كسري تراز 
تجاري كش��ورهاي عضو، اما اين نهاد مالي بين المللي در 
پيش گرفتن سياس��ت حمايتگرايي اقتصادي نظير آنچه 
ترامپ اكن��ون انجام مي ده��د را نه فقط باع��ث حل اين 
معضل نمي داند، بلكه براين عقيده است كه حمايتگرايي 
خسارات بسيار زيادي به اقتصاد جهاني وارد مي كند. با اين 
حال ترامپ موضعي كاماًل  خ��الف رويكرد اين نهاد مالي 
بين المللي دارد. ترامپ اواسط بهمن 1396 از سياست هاي 
ناعادالنه تجاري اروپا انتقاد كرد و گفت: واشنگتن به اين 

سياست هاي تجاري اروپا پاسخ خواهد داد. وي در سخناني 
تأكيد كرد: سياس��ت هاي تجاري اتحادي��ه اروپا در قبال 
امريكا تبعيض آميز است و موجب افزايش كسري تجاري 
خارجي اياالت متحده شده اس��ت. ترامپ بر اين مسئله 
تأكيد كرده كه مشكالت زيادي با اتحاديه اروپا از نقطه نظر 
تجارت دارد. او معتقد است سياست هاي تجاري اتحاديه 
اروپا در قب��ال امريكا تبعيض آميز بوده اس��ت، كما اينكه 
سياست كاهش ارزش يورو از سوي اتحاديه اروپا موجب 
تشديد كسري تجاري خارجي امريكا طي دو دهه گذشته 
شده اس��ت. اين اظهارات پس از آن ابراز ش��د كه دولت 
امريكا تعرفه گمركي 30 درصدي را براي واردات پنل هاي 
خورشيدي از چين و ماشين لباسشويي از كره جنوبي وضع 
كرده است. در عين حال ترامپ به مردم امريكا وعده داده 
كه ضمن اتخاذ رويكرد حمايتگرايانه اقتصادي، از اقدامات 
و رفتارهاي پرهزينه در سياست خارجي كشورش خواهد 
كاس��ت. اين وعده ترامپ از س��وي افكار عمومي امريكا 
مورد استقبال قرار گرفت و بخشي از رشد آراي ترامپ در 
نظرس��نجي هاي منتهي به نوامبر 2016 متأثر از رويكرد 
اقتصادي حمايتگرايانه وي ب��ود. با اين حال، پس از ورود 
ترامپ به كاخ س��فيد، برخ��ي رأي دهن��دگان به ترامپ 
دريافتند كه اتخاذ سياست هاي حمايتگرايانه براي اياالت 
متحده خالي از هزينه نيست، ضمن آنكه اين اقدام مي تواند 
با واكنش طرف هاي مقابل )خصوصاً اروپا و چين( همراه 
باشد. كما اينكه در عالم واقع نيز اين اقدامات واكنش هاي 

شديدي را برانگيخته است. 
   مواضع مخالف

از دي��دگاه س��ران كش��ورهاي ب��زرگ جهان ب��ه ويژه 
اقتصادهاي نوظهور و كش��ورهاي صادرات محور مانند 
آلمان و چين و نيز صندوق بين المللي پول، اتخاذ سياست 
حمايتگرايي و مخالفت با آزادي تجارت، نه تنها تأثيرات 
مخربي ب��ر اقتصاد جهان��ي مي گذارد، بلكه بر توس��عه 
اقتصادي كشورهايي كه چنين سياستي را درپيش گيرند 
اثرات منفي خواهد گذاش��ت. به گفته »لوئيس كوبدو« 
كارشناس اقتصادي، چنين سياس��ت هايي نمي توانند 
عدم موازنه بيروني اقتصادي و تجاري كشورها را جبران 
كنند و به شدت نيز براي رش��د و توسعه اقتصاد جهاني 
خطرناك هس��تند. اكنون با ارائه طرح وزارت بازرگاني 
امريكا در باره اعمال تعرفه هاي جديد بر فوالد و آلومينيوم 
زنگ خطر براي به راه افتادن جنگ تجاري گسترده اي 
بين امريكا و صادركنندگان عمده جهاني به صدا در آمده 
اس��ت. بدين ترتيب هرگونه اقدام نسنجيده براي بهبود 
وضعيت اشباع ش��ده بازار جهاني فوالد و آلومينيوم كه 
دغدغه كنوني تجار و صاحبان صنايع فوالد و آلومينيوم 
امريكاست، مي تواند به جنگ تجاري گسترده اي بينجامد 
كه به طور عمده، اقتصاد چين، روسيه و اروپا را تحت تأثير 
قرار خواهد داد. از جمله واكنش ه��اي احتمالي اروپا به 
طرح هاي تجاري اخير امريكا مي توان به احتمال اعمال 
تعرفه هاي س��نگين مالياتي براي شركت هاي امريكايي 
»هارلي- ديويدسن« و »بوربن« اشاره كرد. با اين حال به 
نظر نمي رسد كه دولت ترامپ قصد عقب نشيني از مواضع 
تجاري كنوني خود را داشته باشد و همين مسئله مي تواند 
ضمن افزايش تنش ها و اختالفات با اروپا موجب برپايي 

جنگ تجاري بين دو سوي اقيانوس اطلس شود. 

برخ��ي از رخداده��ا چه 
احمد كاظم زاده

      گزارش
سياسي باشد و چه نظامي 
يا حت��ي اجتماعي نقطه 
عطف محسوب مي شوند و گذش��ت زمان از اهميت آنها 
نمي كاهد و چه بسا با گذش��ت زمان ابعاد و زواياي پنهان 
بيشتري از آن رويداد آش��كار  شود. شايد بتوان سرنگوني 
يك فروند هواپيماي اف 16 پيشرفته رژيم صهيونيستي بر 
فراز منطقه اش��غالي جوالن س��وريه آن هم با يك فروند 
موشك قديمي سام 5 روسي را يكي از اين رخدادها دانست 
كه در 21 بهمن ماه گذشته اتفاق افتاد. رژيم صهيونيستي 
بعد از اين فضاحت اقدام به تحريف ماوقع كرد و مدعي شد 
هواپيماهاي اين رژيم در تعقيب پهپاد ايراني و مركز هدايت 
آن اقدام به تعرض به خاك سوريه كردند و بعد از بمباران 
مركز هدايت پهپاد ايراني و چند مركز نظامي ديگر سوريه  
حين بازگشت يكي از هواپيماها مورد اصابت يك موشك 
قرار گرف��ت. در واقع اي��ن رژيم از اين طريق كوش��يد به 
تجاوزات خود ماهيت دفاعي ببخشد حال آنكه نقض حريم 
هوايي سوريه و انجام حمالت در خاك اين كشور تقريباً از 
سال 2011به يك عمل معمولي براي اين رژيم تبديل شده 
بود ضمن اينكه بارها اين رژيم گروه هاي مسلح و تكفيري 
س��وريه را به خصوص در امتداد مرزهاي جوالن تسليح و 
تجهيز و در م��واردي در مأل ع��ام با احداث بيمارس��تان 
صحرايي در جوالن به مداواي مجروحان اين گروه ها كرده 
بود تا بار ديگر به صحنه عملياتي برگردند. در واقع تمركز 
تبليغاتي رژيم صهيونيستي در جريان سرنگوني هواپيماي 
اف 16 پيش��رفته اين رژيم به جاي اينكه بر اين موضوع 
معطوف باش��د بر پهپاد منس��وب به ايران متمركز شد و 
دس��ت كم دو هدف از اتخاذ اين رويكرد دنبال مي ش��د: 
نخست اينكه فضاحت و شكست ادعاي برتري هوايي اين 
رژيم به حاشيه رانده شود و در واقع از اذهان پاك گردد و 
دوم اينكه اين تبليغات دروغين پوشش رواني الزم را براي 
نمايش نتانياهو در نشس��ت مونيخ فراهم كند كه قطعه 
منسوب به پهپاد ايراني را به حضار اين نشست نشان دهد. 
بر همين اساس هم مالحظه مي شود تا قبل از سخنراني 
نتانياهو در نشس��ت امنيتي مونيخ تبليغات اين رژيم به 
طورگس��ترده بر پهپ��اد ايراني معطوف بود و س��رنگوني 
هواپيماي اف 16 ذيل آن مطرح مي شد اما به محض اينكه 

نتانياهو نمايش خود را در مونيخ اج��را كرد و به تل آويو 
بازگشت به سرعت از گستره تبليغات درباره پهپاد منسوب 
به ايران يا س��رنگوني هواپيماي اف 16 كاس��ته شد و به 
سرعت به حاشيه رانده و از سيبل افكار عمومي خارج شد. 
اين رويكرد نش��ان مي دهد صهيونيس��ت ها از قبل براي 
اجراي نمايشنامه نتانياهو در نشست امنيتي مونيخ برنامه 
داش��تند و در تدارك آن بودند اما س��رنگوني هواپيماي 
اف16 اين برنامه ريزي را به هم ريخت و ابتكار عمل را از 
دس��ت اين رژيم گرفت و در عين حال شكست سياسي 
ديگري را ب��ه پرونده اي��ن رژيم اضافه كرد. ب��ا اين حال 
س��رنگوني هواپيماي اف 16 رژيم صهيونيستی چيزي 
نيست كه اين رژيم بتواند به سادگي از كنار آن بگذرد چه 
آنكه راهبرد نظامي اين رژيم بر برتري هوايي قرار دارد كه 
بر هواپيماهاي اف 16 استوار است. حال كه اين هواپيما آن 
هم از نوع بسيار پيشرفته آن با يك موشك قديمي سرنگون 
مي ش��ود قطعاً بايد چاره انديش��ي ش��ود. هنوز اقدامات 
چاره جويانه رژيم صهيونيستي علني نشده است و بعد از 
نشس��ت امنيتي مونيخ باب بحث ها به كلي بسته شده و 
شايد هم ابعاد محرمانه پيدا كرده است. با اين حال چند 

اقدام محتمل به نظر مي رسد: نخس��ت اينكه در راهبرد 
نظامي اين رژيم كه بر برتري هوايي استوار است بازنگري 
شود و براي برقراري توازن بين نيروهاي سه گانه زميني، 
دريايي و هوايي تالش شود. اين بازنگري از اين جهت نيز 
ضرورت مي يابد كه در حال حاضر بين راهبرد نظامي اين 
رژيم كه مبتني بر برتري هوايي است و عملكرد سياست 
خارجي آن كه مبتني بر رئاليس��م تهاجمي است تطابق 
ديده نمي شود، چراكه يكي از آموزه هاي اصلي اين ديدگاه 
تأكيد بر برتري نيروي زميني است. دومين اقدام محتمل 
در اين زمينه سرعت گرفتن روند جايگزيني هواپيماهاي 
اف 35 با هواپيماهاي اف 16 است كه دست كم دو قرارداد 
براي خريد آن بسته شده است. از اين ديد احتمال دارد از 
اين پس رژيم صهيونيستي تقاضاهاي بيشتري را از امريكا 
براي دريافت هواپيماهاي اف 35  كند و بخش عمده اي از 
هزينه هاي خريد آن را نيز كما في السابق بر گردن امريكا 
بيندازد. البته احتمال رون��د جايگزيني اين هواپيماها با 
هواپيماي اف 16 درخود دستگاه نظامي امريكا نيز وجود 
دارد، چراكه در بودجه س��ال 2018 امري��كا در اقدامي 
بي س��ابقه بيش از 700 ميليارد دالر بر نوس��ازي ناوگان 

نظامي امريكا اختصاص يافته است. با وجود اينكه حدود 
يك و نيم تريليون دالر براي تولي��د هواپيماهاي اف 35 
سرمايه گذاري شده و اين هواپيماها از گران ترين هواپيماها 
از نوع خود محس��وب مي ش��وند اما به اندازه كافي از آن 
استقبال نشده اس��ت و لذا به نظر مي رس��د يكي از آثار 
س��رنگوني هواپيماي اف 16 رژيم صهيونيس��تي رونق 
گرفتن خريد و فروش هواپيماهاي اف 35 باشد كما اينكه 
ژاپن به تازگي از نيت خود براي خري��د 35 فروند از اين 

هواپيماها خبر داد. 
اما از ديگر اقدامات احتمالي كه به نظر مي رسد در دستور 
كار نشست هاي محرمانه مس��ئوالن رژيم صهيونيستي 
قرار گيرد جبران يا به عبارت دقيق تر تالفي س��رنگوني 
هواپيماي اف 16 خود اس��ت. هرچن��د جوانب اقدامات 
احتمالي اين رژيم در اين زمينه كاماًل مش��خص نشده 
است اما از محتواي تبليغات اخير يا با مراجعه به سوابق 
اين رژيم تا حدودي مي توان چارچوب آن را مش��خص 
كرد. با وجود اينكه اين هواپيما در خاك سوريه و با يك 
موشك روسي سرنگون شد اما همچنانكه مالحظه شد 
رژيم صهيونيستي تمام تالش خود را در سطع تبليغات 
به كار گرفت تا مسئوليت آن را متوجه ايران كند. در اين 
ميان مراجعه به س��ابقه اين رژيم نيز چند نكته را آشكار 
مي كند: نخست اينكه رژيم صهيونيس��تي بعد از اينكه 
درجنگ سال 2006 ميالدي شكست خورد چند اقدام را 
به تالفي آن در دستور كار قرار داد كه براي رصد اقدامات 
تالفي جويانه اين رژيم در قبال سرنگوني هواپيماي اف 16 
هم مي تواند مورد توجه قرار گيرد. دوم اينكه اين رژيم بعد 
از شكست در جنگ 2006 عماد مغنيه را كه به مغز متفكر 
حزب اهلل و طراح عمليات موفقيت آميز حزب اهلل در جنگ 
2006 مشهور بود  طي ترفند خاص در سوريه ترور كرد و 
سوم اينكه خيزش هاي مردمي شمال آفريقا و خاورميانه 
را در 2010 به گونه اي مديريت كرد كه به سوريه، قلب 
محور مقاومت كشيده شود كه اكنون به مدت هفت سال 
اين كشور را به صحنه انواع گروه هاي مسلح و تكفيري و 
همينطور بازيگران منطقه اي و بين المللي تبديل كرده 
است. با اين پيشينه بايد مراقب اقدامات احتمالي رژيم 
صهيونيستي چه در زمينه ارتكاب حمالت تروريستي و 

چه ايجاد ناآرامي هاي داخلي بود. 

يك روز از توقف 
رحمان نعيمي

      دورنما
چن��د س��اعته 
ركس تيلرسون، 
وزير خارجه امريكا در لبنان نگذش��ته بود كه 
سيدحسن نصراهلل، دبيركل حزب اهلل، در مراسم 
گراميداشت سران شهيد حزب اهلل نبرد بر سر 
نفت و گاز را اعالم كرد و گفت  امريكا اين جنگ 
را در كل منطقه، از خليج فارس گرفته تا شرق 
فرات در س��وريه و درياي مديتران��ه مديريت 
مي كند. او با اين چش��م انداز از منطقه بر ثروت 
نفت��ي لبن��ان تمرك��ز كرد و ب��ا تأكي��د تمام 
گفت:»ثروت نفتي لبنان باعث توسعه اقتصادي 
اين كشور مي شود و به همين خاطر، اين موضوع 
بايد در كانون توجه و حساس��يت قرار بگيرد.« 
شكي نبود كه سيدحسن نصراهلل اين سخنان را 
در پاسخ به سفر روز قبل تيلرسون بيان مي كرد 
چنان كه او در همين س��خنراني به مسئوالن 
لبنان اين هشدار را داد كه امريكا تنها به دنبال 
حفظ مناف��ع رژي��م صهيونيس��تي اس��ت و 
»مي خواه��د نف��ت را از م��ا بگي��رد و آن را به 
صهيونيس��ت ها بده��د.« آن تأكيد و هش��دار 
سيدحسن در اين روزها نتيجه خود را نشان داده 
است، چراكه مسئوالن لبنان در داخل و خارج از 
اين كشور پرده پوش��ي را كنار گذاشته اند و به 
جاي مالقات هاي خصوصي و پشت درهاي بسته 
مثل آنچه  در ديدار با تيلرسون گذشت، حاال به 
صراحت از ثروت نفتي لبنان و دفاع از آن در برابر 

طمع ورزي رژيم صهيونيستي مي گويند. 
   نفت و گاز لبنان

لبنان تا كنون مثل برخي از كش��ورهاي عربي 
به عنوان قطب نفت و گاز شناخته نشده بود و 
نياز انرژي خود را هم با واردات نفت و گاز تأمين 
مي كرد اما كش��فيات يكي دو دهه اخير نشان 
از ثروت عظيم نفت و گاز اين كش��ور در حوزه 
مشهور به لوانت در ش��رق مديترانه دارد. اين 
حوزه عظيم از سواحل سوريه در شمال شروع 
مي شود و تا سواحل مصر در جنوب با وسعتي 
به مس��احت 83 هزار كيلومتر مربع ادامه دارد 
و س��وريه، قبرس، لبنان و رژيم صهيونيستي 
در آن سهيم هس��تند. سوريه سه سال قبل در 
سياس��تي غيرمترقبه خبر از رسيدن به توافق 
25 ساله با روسيه براي اكتشاف و بهره برداري 
از منابع نفت و گاز در اين حوزه به وسعت 2190 
كيلومتر را اعالم  و با اعالم اين خبر، سهم خود از 
حوزه لوانت را مشخص كرد. لبنان در يك دهه 

گذشته سعي داش��ته تا با جذب شركت هاي 
بزرگ نفت و گاز براي س��رمايه گذاري در اين 
حوزه، س��هم خود را از آن برداشت كند و گام 
نخست در اين جهت را در 2013 برداشت كه از 
ميان 46 شركت واجد شرايط، با 12 شركت از 
جمله توتال، شورون و اكسون موبايل به توافق 
رس��يد. هر چند  توافق با اين ش��ركت ها براي 
اكتش��اف و بهره برداري از منابع نفت و گاز در 
پنج منطقه فراس��احلي لبنان نهايي شده بود 
اما بحران هاي سياسي به خصوص بر سر تعيين 
رئيس جمهور باعث شده بود تا عمليات اجرايي 
با مشكل روبه رو شود اما بعد از سه سال بحران 
سياسي بر سر اين موضوع و تعيين ميشل عون 
به مقام رياس��ت جمهوري اين كشور، فعاليت 
اين شركت ها از سر گرفته ش��د. لبنان در اين 
يك سال اخير خود را آماده برداشتن گام دوم 
از انعقاد قرارداد با كنسرسيومي از شركت هاي 
توتال، اني و نواتك كرد و حتي بحران سياسي 
ناشي از اس��تعفاي مشكوك س��عد حريري از 
مقام نخست وزيري لبنان در اوايل نوامبر هم 
نتوانس��ت تأثيري در اين امر بگذارد اما به نظر 
مي رسد رژيم صهيونيس��تي نمي تواند عملي 

شدن اين قرارداد را تحمل كند. 
   اختالف ارضي

رژيم صهيونيس��تي دس��ت كم در سه منطقه 
از پنج منطقه فراس��احلي لبنان به نام مناطق 
هش��ت، 9 و 10 ادع��اي ارضي دارد و ش��روع 
عمليات حف��اري آن كنسرس��يوم در منطقه 
9 باع��ث ش��د تا اي��ن رژي��م واكنش نش��ان 
بدهد و وزي��ر دفاع آن، اويگ��دور ليبرمن، روز 
چهارشنبه 14 فوريه اين عمليات را »اقدامي 
بس��يار تحريك آميز« توصيف كن��د. در واقع، 
اين اختالف ناش��ي از نقش��ه هاي دو طرف در 
ترس��يم حدود درياي��ي خود اس��ت كه باعث 
ش��ده تا مالكيت بر مثلثي به مس��احت 850 
كيلومتر مربع مورد ادعاي هر يك از دو طرف 
باش��د و البته وجود منابع گاز و نف��ت در اين 
مثلث اختالف ارضي را تشديد كرده است. در 
اين ميان، بلندپروازي هاي رژيم صهيونيستي 
براي استفاده از منابع نفت و گاز در حوزه لوانت 

به عنوان س��الحي براي تأمي��ن امنيت مزيد 
بر مشكل ش��ده اس��ت. اين رژيم از سال قبل 
صادرات گاز به اردن را ش��روع ك��رده و در اين 
هفته گذشته هم توانسته اس��ت قراردادي به 
ارزش 15 ميليارد دالر ب��ا مصر نهايي كند كه 
به مدت 15 س��ال چيزي ح��دود 64 ميليارد 
متر مكعب گاز به اين كش��ور صادر نمايد. اين 
قرارداد با توجه ب��ه منابع عظيم گازي مصر در 
صحراي س��ينا س��ؤال هايي را ايجاد كرده كه 
پايگاه تحليلي الراي اليوم به گوش��ه اي از اين 
سؤال ها پاسخ داده است. الراي اليوم خشنودي 
قابل توجه بنيامين نتانياهو، نخست وزير رژيم 
صهيونيستي، از اين قرارداد را بي وجه نمي داند، 
چراكه عالوه بر منافع اقتصادي حاصل از فروش 
»گاز دزديده شده از فلسطيني ها« مصر مبدل 
به واسطه اي مي شود تا رژيم صهيونيستي گاز 
صادراتي را به ديگر كش��ورهاي منطقه حتي 
عربس��تان هم بفرس��تد. اين به معناي تبديل 
شدن رژيم صهيونيستي به يك قدرت گازي در 
منطقه است كه از گاز صادراتي خود به عنوان 
سالحي براي تأمين امنيت استفاده مي كند. در 
اين صورت، رژيم صهيونيستي براي رسيدن به 
اين قدرت منطق��ه اي نمي خواهد از گاز لبنان 
در آن مثلث چشمپوشي كند و در اين كار هر 
وس��يله اي چه ميانجي گري طرف سوم و چه 

تهديد نظامي را به كار مي گيرد. 
   مقاومت در برابر فشارها

رژيم صهيونيستي هفت س��ال قبل سعي كرد 
تا با اس��تفاده از قبرس و توافقي با آن در مورد 
حدود مرز دريايي به نحوي لبناني ها را منفعل 
كند تا بر س��ر مثلث مورد اختالف كوتاه بيايند 
اما اعتراض لبنان باعث شد تا قبرس به سرعت 
خود را از ماجرا كنار بكشد و به لبنان اطمينان 
خاطر بدهد كه نقاط مورد اختالف مرز دريايي 
بين دو كشور تنها با توافق سه طرفه حل و فصل 
مي شود. امريكا كشور ديگري است كه در زمان 
رياست جمهوري باراك اوباما وارد معركه شد 
و ديپلمات ارش��د خود به نام فردريك هوف را 
مأمور ميانجيگ��ري بين دو ط��رف كرد. هوف 
در مأموريت خود طرحي را پيشنهاد كرد و در 
طرح خود خطي به عنوان م��رز دريايي در آن 
مثلث كش��يده بود تا 40 درصد آن سهم رژيم 
صهيونيستي و 60 درصد هم سهم لبنان باشد. 
حاال اين خط به نام خط هوف شناخته مي شود 
و هر چند  دولت دونال��د ترامپ، رئيس جمهور 

امريكا، در يك س��ال اخير چن��دان توجهي به 
اين پرونده نداش��ت اما سفر تيلرسون به لبنان 
و ماندن ديويد س��اترفيلد، معاون وزير خارجه 
امري��كا در بيروت حكايت از توج��ه جديد اين 
دولت به خط هوف دارد. به عبارت ديگر، دولت 
ترامپ بعد از وقفه اي يكساله طرح دولت اوباما 
را در دست گرفته و سفرهاي اخير به لبنان هم 
براي به جريان انداختن همين طرح است تا خط 
هوف را با پيشنهادهاي تازه اي به طرف لبناني 
تحميل كند. يك پيش��نهاد تازه اين است كه 
لبنان اجازه بهره ب��رداري در 60 درصد خود را 
داش��ته باش��د بدون انجام عملياتي در آن 40 
درصد تا اينكه دولت لبنان و رژيم صهيونيستي 
به توافق نهايي برسند و پيشنهاد ديگر هم اجازه 
عمليات بهره برداري به هر دو طرف است با اين 
تفاوت كه عوايد حاص��ل از بهره برداري در 40 
درصد در صندوقي بي طرف حفظ ش��ود تا هر 
دو طرف لبناني و رژيم صهيونيس��تي به توافق 
نهايي برسد. هر چند دولت ترامپ سعي مي كند 
خط هوف را با رنگ و لعاب مطرح كند اما هشدار 
سيدحس��ن و توجه مقام هاي لبناني باعث شد 
تا تيلرس��ون ناكام از لبنان خارج شود و جبران 
باس��يل، وزيرخارجه لبنان هم بعد از سه سفر 
ساترفيلد به لبنان به او بگويد كه لبنان حاضر 
به كوتاه آمدن از منافع خود نيست. نبيه بري، 
رئيس پارلمان لبنان، ديگر مقام ارش��د لبناني 
است كه روز چهارشنبه 21 فوريه از موضع لبنان 
در حماي��ت از حاكميت زمين��ي و دريايي اش 
گفته و تأكيد كرده است لبناني ها در اين مورد 
يكپارچه هس��تند و همبس��تگي كامل دارند. 
يعقوب الصراف، وزير دفاع لبنان هم در كنفرانس 
اخير امنيتي مونيخ گفت: »م��ا قدرتمنديم و 
براي حمايت از كشورمان توانمنديم و از ذره اي 
از نفتمان در دريا كوتاه نخواهيم آمد.« به نظر 
مي رسد بعد از هشدار سيدحسن يك وفاق ملي 
در ميان لبناني ها ب��راي حفاظت از ثروت ملي 
ايجاد شده تا اين بار مقاومت در جبهه اي از منابع 
نفت و گاز لبنان شكل بگيرد و البته با اين وفاق 
ملي است كه مي توانند دست رژيم صهيونيستي 

را از اين منابع كوتاه كنند. 
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اروپا در آستانه جنگ تجاري با امريكا
چشم انداز تجارت آزاد بين دو سوي آتالنتيك تيره و تار به نظر مي رسد

سناريوهای تل آويو برای بازسازی برتری هوايی

اگر دولت ترام�پ تعرفه هاي جديدي 
را عليه صادركنندگان اروپايي اعمال 
كن�د، اتحادي�ه اروپا نيز ب�راي اتخاذ 
تدابير تالفي جويان�ه درنگ نخواهد 
ك�رد. اگ�ر صادركنن�دگان اروپايي 
مجبور به پرداخت تعرفه باشند، ما اين 
مسئله را به يك خيابان دوطرفه تبديل 
مي كنيم. صادركنندگان امريكايي نيز 

بايد تعرفه بپردازند

وفاق لبنان حول محور انرژي


