تهديد مستقيم ترکيه
از سوي آمريکا

بخش ديپلماتيک :روزنامه اينترنتي «وزگلياد» در تحليلي مي نويسد :دولت آمريکا
که پيش از اين بارها از تصميم ترکيه در رابطه با خريد سامانههاي دفاع ضدموشکي
«اس »400از روسيه صرفا انتقاد کرده بود ،اکنون به تهديد مستقيم روي آورده است.
مقامات واشنگتن آنکارا را به اعمال تحريمهاي اقتصادي در صورت تاييد نهايي اين
قرارداد با طرف روسي ،تهديد کرده اند .حال بايد ديد دقيقا چه خطري براي ترکيه
وجود داشته و امکان عملي شدن تهديد آمريکا تا چه اندازه واقعي است؟
"اويس ميتچل" مشاور وزير خارجه آمريکا در امور اروپا و اوراسيا روز چهارشنبه
در سخناني در مجلس نمايندگان کنگره هشدار داد که ترکيه ممکن است بعد
از خريد سامانههاي دفاع ضدموشکي «اس »400از روسيه ،در چارچوب قانون
«( »CAATSAقانون مصوبه کنگره آمريکا مربوط به مقابله با دشمنان اياالت

ديپلماتيك

متحده از طريق تحريمها) مورد تحريم قرار بگيرد.
"گريگوري کوپلي" کارشناس مسائل نظامي و سردبيرنشريه آمريکايي «Defense
 »& Foreign Affairsمعتقد است که هنوز مشخص نيست واشنگتن بتواند با
استفاده از اين تهديد قرارداد بين ترکيه و روسيه را بهم بزند .وي به اين روزنامه
توضيح داد:
«واضح است که واشنگتن به اين آساني نخواهد توانست مقامات آنکارا را در
خصوص صرفنظر کردن از قرارداد خريد موشکهاي «اس »400روسي متقاعد
سازد .رجب طيب اردوغان بهرغم آسيبهاي احتمالي وارده از طرف آمريکا ،اصرار
دارد تا قرارداد خود با طرف روسي را حفظ کند و قطعا دست به رويارويي متقابل
با واشنگتن خواهد زد».

نگاه ديپلماتيك »
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وحشت صهيونيس تها از گسترش اعتراض فلسطينيان

از جمعه خشم تا جمعه بازگشت
»

محمدرضا بلوردي

مصادف شدن جمعه هاي خشم با «روز زمين» به عنوان
نماد مقاومت فلسطين باعث شد تا تظاهرات فلسطينيان جان
تازه اي بگيرد و موج جديد تظاهرات تحت عنوان جمعه بازگشت
دنبال گردد.
در پي اقدام دونالد ترامپ رئيس جمهور اياالت متحده آمريكا در
به رسميت شناختن قدس به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي،
موج اعتراض گسترده اي در سراسر فلسطين شکل گرفت که تحت
عنوان جمعه خشم هفته به هفته ادامه يافت .مصادف شدن اين
جمعه هاي خشم با «روز زمين» به عنوان نماد مقاومت فلسطين
باعث شد تا تظاهرات فلسطينيان جان تازه اي بگيرد و موج جديد
تظاهرات تحت عنوان جمعه بازگشت دنبال گردد.
در همين جهت جمعه گذشته براي دومين هفته پياپي مناطق
مرزي نوار غزه با سرزمين هاي اشغالي شاهد تظاهرات گسترده
فلسطينياني بود که ابزار جديدي براي رساندن پيام خود به
صهيونيست ها به کارگرفته بودند؛ جوانان مقاومت فلسطين در
تظاهرات موسوم به «جمعه کائوچو» با آتش زدن گسترده الستيک
خودروها باعث شدند تا شهرک هاي صهيونيست نشين نزديک به
مرز غزه را دودي سياه دربرگيرد و نظاميان صهيونيست با چالش
جديدي مواجه گردد .برخورد خشن و وحشيانه صهيونيست ها
با تظاهرات اولين جمعه بازگشت (که باعث شهادت نزديک به
 20نفر و زخمي شدن عده زيادي شد) مانع از اين نشد که
فلسطينيان حرکت خود به سمت مناطق مرزي و رويارو شدن
با نظاميان صهيونيست را ادامه ندهند.
از جمعه خشم تا جمعه بازگشت
جوانان فلسطيني با ادامه تظاهرات و آماده سازي تجهيزات براي
برگزاري آن بر تجديد پيمان خود با آرمان فلسطين تاکيد کرده
و بار ديگر نشان دادند که به مقاومت خود در مقابل اشغالگران
ادامه خواهند داد ،از همين رو از صبح روز جمعه راهپيمايي هاي
مردمي گسترده اي را تحت عنوان جمعه کائوچو راه اندازي کرده
و از اين طريق روز زمين و بازگشت به سرزمين مادري خود را
زنده نگه داشتند .هزاران فلسطيني ساکن غزه خود را به مراسمي
که در مناطق مرزي برگزار شده بود رساندند و در مقابل در کرانه
باختري هم راهپيماي هاي مردمي گسترده اي در الخليل ،بيره
و رام اهلل برگزار شد.
وحشت صهيونيست ها
در مقابل اين حضور گسترده فلسطينيان ،رژيم صهيونيستي نيروهاي
خود را در مناطق مرزي به حال آماده باش کامل درآورد و همچون
هفته گذشته تک تيراندازان خود را نيز به کار گرفته بود؛ امري که نشان
دهنده وحشت و ترس صهيونيست ها از شدت گرفتن تظاهرات بود.
صهيونيست ها با استفاده از گلوله هاي جنگي ،ماشين هاي آب پاش،
بالگردهاي نظامي و شليک گاز اشک آور تالش کردند مانع از
حرکت فلسطينيان به سمت مناطق مرزي شوند .اين درحالي است
که منابع پزشکي از استفاده اشغالگران از گلوله هاي ممنوعه خبر
دادند که در نتيجه آن زخمي هاي فلسطيني با شرايط وخيمي
روبرو مي شوند .در نتيجه اين اقدامات وحشيانه صهيونيست بود
که تظاهرات دومين جمعه بازگشت به شهادت  10نفر و زخمي
شدن  1354نفر منجر شد که تعدادي از اين زخمي ها وضعيت
خطرناکي را پشت سر مي گذارند.
تحرکات نافرجام بين المللي
پس از برخوردهاي وحشيايه صهيونيست ها با تظاهرکنندگان،
کويت به عنوان يکي از اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل در
تالشي دوباره برآن بود تا با تصويب قطعنامه اي مانع از اقدامات
نظاميان اسرائيلي عليه تظاهرکنندگان فلسطيني شود؛ اين کشور
خواستار انجام يک تحقيق بين المللي مستقل در خصوص اقدامات
اخير صهيونيست ها عليه فلسطينيان شد ،اما همانند هفته گذشته
اين اياالت متحده آمريكا همپيمان اصلي صهيونيست ها بود که
وارد عمل شده و مانع از اين شد در شوراي امنيت تصميمي

عليه اسرائيل گرفته شود .در مقابل سازمان ملل طبق معمول و
ضمن ابراز نگراني از تحوالت در غزه ،تنها از اسرائيل درخواست
کرد که در استفاده از زور عليه تظاهرکنندگان در تظاهرات
بازگشت زياده روي نکند!
ريشه يابي تحوالت
اما به راستي از چه روست که تحوالت در سرزمين هاي اشغالي به
سمت تقابل بيش از پيش فلسطينيان با صهيونيست ها درحرکت
است؟ آيا فلسطينيان راه ديگري هم براي تحقق مطالبات بحق خود
در مقابل رژيم صهيونيستي دارند؟ در پاسخ به اين سواالت بايد
گفت در شرايطي که کشورهايي همچون مصر ،اردن ،امارات متحده
عربي ،بحرين و مشخصا عربستان سعودي در مسير عادي سازي
روابط خود با رژيم صهيونيستي حرکت مي کنند ،وليعهد تازه به
دوران رسيده و ماجراجوي سعودي ها نشان داده است که دشمني
آشکاري با مقاومت فلسطينيان در غزه داشته و جنبش حماس را
وابسته به اخوان المسلميني مي داند که از نگاه سعودي ها گروهي
تروريستي به حساب مي آيد .بن سلمان در رقابتي که با جمهوري

»

است ،تنها ابزار خود براي اعمال فشار بر صهيونيست ها (تونل هاي
تهاجمي) را از دست داده است و آنچه که اهالي غزه را بيش
از پيش تحت فشار قرار داده تصميم اخير دونالد ترامپ رئيس
جمهور اياالت متحده است که کمک هاي مالي کشورش به
تشکيالت خودگردان فلسطين را کاهش داده است و قدس را
هم به عنوان پايتخت رژيم اسرائيل به رسميت شناخته است.
درچنين فضايي اين سوال مطرح مي شود که آيا فلسطينيان
چيزي براي از دست دادن دارند و آيا راه ديگري جز مقاومت در
برابر رژيم صهيونيستي براي آنها باقي مانده است؟
وضعيت بغرنج اهالي غزه
مسائل و مشکالت داخلي گروه هاي فلسطيني و ناتواني آنها در
تحقق آشتي ملي و پايان دادن به اختالفات داخلي که تنها مشکالت
و سختي هاي مردم غزه را بيشتر کرده ،از ديگر عواملي است که
فلسطينيان را بيشتر در تنگنا قرار داده است؛ درواقع پس از آنکه
آمريكا قدس را به عنوان پايتخت رژيم صهيونيستي به رسميت
شناخت و در مقابل محمود عباس ،رئيس تشکيالت خودگردان،

مصادف ش�دن جمعه هاي خش�م با «روز زمين» به عنوان نماد مقاومت فلسطين
باعث ش�د تا تظاهرات فلسطينيان جان تازه اي بگيرد و موج جديد تظاهرات تحت
عنوان جمعه بازگشت دنبال گردد.

اسالمي ايران دارد ،آشکارا به سمت دشمني با ايران و مقاومت
فلسطين رفته و دوستي اش با صهيونيست ها را پنهان نمي کند.
وي در جريان سفر سه هفته اي که به اياالت متحده آمريكا داشت
در آخرين موضع گيري که در اين زمينه داشت در گفتگو با مجله
آمريكايي «آتالنتيک» از حق اسرائيلي ها در داشتن يک کشور مستقل
سخن گفت و اين که کشورش مشکلي با اين موضوع ندارد.
اين در حالي است که در داخل غزه هم جنبش حماس که از
سوي کشورهاي وابسته عربي و رژيم صهيونيستي در محاصره

هم مدعي قطع روابط ديپلماتيک با واشنگتن شد – هرچند که
او پيشتر هم فاقد هرگونه قدرت سياسي بود و تنها آنچه را که
از سوي حاميانش به او ديکته مي شد اجرا مي کرد  -اکنون
اين جنبش حماس است که با تقويت موج اعتراضي فلسطينيان
به دنبال جلب نظر افکار عمومي در مقابل رقيب سياسي خود
(تشکيالت خودگردان و جنبش فتح) مي باشد.
بهره برداري هاي سياسي نتانياهو
در حالي که بنيامين نتانياهو در سياست هايي که در قبال فلسطينيان

در پيش گرفته است از سوي همپيمان خود در آمريكا به صورت
کامل مورد حمايت قرار مي گيرد ،در داخل اسرائيل وي به واسطه
پرونده هاي فساد متعددي که خود و خانواده اش با آن دست و پنجه
نرم مي کنند ،با شرايط سختي روبهرو است .از همين رو سرکوب
اعتراضات فلسطينيان و مشخصا مردم غزه ،تنها راه گريزي است که
از نتانياهو از طريق آن تالش مي کند خود را به عنوان سياستمداري
جلوه دهد که در شرايط سخت در دفاع از کشور خود در مقابل
دشمنان کوتاهي نمي کند؛ چه اين دشمن حزب اهلل لبنان باشد،
چه جمهوري اسالمي ايران و چه ملت فلسطين.
در واقع نتانياهو به دنبال رساندن اين پيام به ساکنان سرزمين هاي
اشغالي است که اگر او به واسطه اتهام هايي که با آن مواجه است
تحت پيگرد قضائي قرار گيرد يا حتي از قدرت کنار گذاشته
شود ،آنها مرتکب خطايي بزرگ شده اند؛ چرا که او خود را تنها
سياستمداري مي داند که مي تواند در شرايط پرتنش کنوني
منطقه خاورميانه ،کشتي صهيونيست ها را به ساحل آرامش
برساند و مانع از گسترش موج اعتراضات کنوني فلسطينيان و
کشيده شدن آن به داخل اراضي  1948شود.
چشم انداز اعتراضات
با توجه به اين که حمايت از موج اعتراضات و تظاهرات اخير
در نوار غزه از سوي مردم در کرانه باختري با موانع زيادي
مواجه است و اقدامات امنيتي صهيونيست ها بسيار گسترده و
شديد است ،رژيم صهيونيستي اميدوار است که اين راهپيمايي
ها و تظاهرات براي مدتي طوالني ادامه پيدا نکند و اين رژيم
بتواند در کمتر از يک ماه آن را جمع کند ،اما انتظار مي رود
که روند تظاهرات حداقل در کوتاه مدت ادامه داشته باشد .در
اين صورت تداوم تظاهرات و برخوردهاي خشن صهيونيست ها
باعث مي شود تا مسئله فلسطين همچنان زنده بماند .با اين حال
نمي توان انتظار داشت که اوضاع مردم در غزه تغييري يابد و
با توجه به وضعيت حاکم در منطقه پيراموني غزه محاصره و
محدوديت هاي اعمالي عليه اين منطقه ادامه پيدا خواهد کرد.

شوک انتخاباتي اردوغان
ابراهيم فراهاني
رجب طيب اردوغان رئيس جمهور
ترکيه اعالم کرد که انتخابات رياست
جمهوري  ۲۴ژوئن برگزار مي شود« .دولت
باغچلي» رهبر حزب حرکت ملي که با
حزب عدالت و توسعه ائتالف کرده است
خواستار برگزاري انتخابات زود هنگام
شده بود اما وي خواستار برگزاري در
 ۲۶آگوست شده بود.
انتخابات رياست جمهوري ترکيه بر طبق
زمان بندي که از قبل برنامه ريزي شده بود
 ۳نوامبر  ۲۰۱۹بود .اردوغان به چرخش ها
و موضع گيري هاي پارادوکسي شهره
است و يک بار ديگر شوک انتخاباتي را
به جامعه ترکيه تزريق کرد اما دليل اصلي
انتخابات زودهنگام چيست:
 ۱ـ کاهش پول ملي :از آغاز سال جديد
ميالدي ارزش لير ترکيه در برابر دالر ۱۰
درصد کاهش يافته است و برگ برنده
حزب عدالت و توسعه در انتخابات هاي
گذشته ،بهبود کيفيت و رفاه مردم ترکيه
بوده است .اقتصاد ،پاشنه آشيل پايگاه
اجتماعي اردوغان است .افزايش تهديدات
غرب به خصوص آمريکا ،اقتصاد ترکيه را
هدف قرار داده اند.
 ۲ـ بر هم زدن انسجام احزاب مخالف:
احزاب مهمي مانند جمهوري خلق ،حزب
خوب  ،دموکراتيک خلق و سعادت جزء
مخالفان اردوغان هستند .ائتالف و انسجام
الزم همچنان در ميان اين احزاب براي

»

شکست اردوغان شکل نگرفته است.
 ۳ـ تحوالت جديد سوريه و حضور مستقيم
غرب در غرب سوريه براي سرنگوني اسد
و کاهش نفوذ روسيه و به خصوص ايران،
روند بلوک آستانه را با چالش مواجه کرده
است .چرخش ناگهاني ترکيه و حمايت
از اين حمله بعد از نشست آنکارا ميان
سه کشور بلوک آستانه ،نشان مي دهد
که اردوغان تحول جديد را درک کرده
است و به اين نتيجه رسيده است که غرب
به رهبري ترامپ براي تحوالت جديد
برنامه دارد و ترکيه نمي تواند بيش از
اين در زمين سوريه نقش متحد شرقي
را بازي کند.
 ۴ـ در نظر سنجي هاي محدودي که در
ترکيه انجام گرفته است آمار ائتالف دو حزب
عدالت و توسعه و حرکت ملي زير پنجاه درصد
بوده است .اردوغان براي باال بردن آراي خود
استاد زمان سنجي است .در رفراندوم قانون
اساسي اردوغان با کمتر از  ۴درصد آرا توانست
راي آري را از تغيير نظام پارلماني به رياستي
کسب نمايد .اين اعالم ناگهاني نشان مي
دهد که پيش بيني اردوغان اين است که
روند تحوالت داخلي و منطقه اي به نفعش
نيست و ادامه اين روند باعث باال رفتن آرا
نمي شود بلکه امکان شکست وجود دارد۵.
ـ عمليات شاخه زيتون در تسلط بر کانتون
عفرين با چراغ سبز روسيه پيروزي بزرگي براي
اردوغان در داخل بود و به نوعي شکست هاي
قبلي سياست خارجي ترکيه در سوريه را در

نزد افکار عمومي ترکيه به فراموشي سپرد.
همچنين حمايت چند حزب مخالف به غير
از حزب کردي « اچ دي پي» را به همراه
داشت .در ادامه روند پاکسازي و امن کردن
مرزهاي جنوبي در منبج و کانتون کوباني
و جزيره کار سخت تر است و بايد با آمريکا
وارد مذاکره شود.
 ۶ـ با اعالم از سوي ايران براي آزادسازي
استان ادلب ،پيش بيني اردوغان اين است
که در عمليات بعدي نيروهاي متحد اين
بار ترکيه مقابل روسيه و ايران قرار مي
گيرد .استان ادلب محل تجمع معارضان
نظامي سوريه است و ترکيه در اين استان
داراي پايگاه هاي نظامي و صاحب نفوذ
است .ترکيه اميدوار است همانگونه که ناتو
از حمله جديد موشکي غرب حمايت کرد
و وي نيز به تبع آن به عنوان عضو ناتو
حمايت کرد در عمليات آزادسازي ادلب،
ناتو در کنار ترکيه بايستد .اين حمايت
در سال  ۲۰۱۵بعد از انهدام سوخو روسي
توسط ترکيه نيفتاد اما اگر اين بار حمايت
ناتو از ترکيه شکل بگيرد ،اردوغان مطمئن
مي شود که حمايت غرب را در انتخابات
زودهنگام رياست جمهوري ترکيه دارد و
رقبايش شکست سختي خواهند خورد.
 7ـ تمديد وضعيت اضطراري براي سه ماه
ديگر صداي اتحاديه اروپا را هم درآورده
است .بعد از کودتاي نافرجام  ۱۵ژوئيه
 ۲۰۱۶هر سه ماه يک بار اين وضعيت
تمديد شده است .فرصتي براي اردوغان

تا بتواند با قدرتي فراقانوني در شرايط
اضطرار مخالفان جامعه مدني و سياسيون
را تحت فشار يا دستگير نمايد .ادامه
اين روند تمديد در شرايط فعلي به نفع
اردوغان نيست.
 ٨ـ اين انتخابات مانند اعالم پايان امپراتوري
عثماني و تولد جمهوري ترکيه ثبت تاريخي
مي شود .تغيير نظام پارلماني به رياستي
به معناي يک نظام مقتدر است که ديگر
پارلمان در آن نقش چنداني ندارد .البته با
رياست جمهوري اردوغان از سال ۲۰۱۴اين
اتفاق افتاده است اما شکل قانوني به خود

مي گيرد .در صورت پيروزي حزب عدالت
و توسعه ترکيه با شخص اقتدارگرايي مانند
اردوغان وارد دوراني از ترکيه مي شود
که به صورت قانوني تا سال ۲۰۲۹
رهبري ترکيه را در دست دارد .اين روند
حکومتي همواره به نظام هاي خاورميانه اي
شباهت دارد که موروثي است.
 ۹ـشکستاردوغانباچندسناريوامکانپذير
است:ابتدا ،اجماع احزاب مخالف در دور
اول روي يک نفر از سران احزاب مخالف
يا شرکت چند کانديدا در دور اول براي
خرد کردن راي و سپس در دور دوم با

اجماع بر کانديداي رقيب اردوغان
دوم ،حمايت غرب از رقيب اردوغان و
استفاده از اهرم تحريم هاي اقتصادي و
سياسي براي شکستن راي اردوغان
سوم ،کانديدا شدن شخصي از حزب عدالت
و توسعه مانند عبداهلل گل رئيس جمهور
سابق که هم مي تواند راي حزب عدالت
و توسعه را دوپاره کند هم اجماع ساير
احزاب مخالف را به همراه دارد.سناريو آمدن
عبداهلل گل قوي ترين احتمال شکست
اردوغان است و همچنان گل در سکوت
به سر مي برد.

تأثير توان نظامي يمن بر اوضاع
عربستان
فهيمه عشرتي

قسمت اول

با گذشت بيش از سه سال از حمالت نامشروع عربستان
به يمن ،اکنون به نظر مي رسد يمني ها موازنه جنگ را
تغيير داده اند و توانسته اند ابتکار عمل را به دست گيرند.
اين روزها توان يمني ها در دفع تجاوزات عربستان پيروزي
هاي مداومي را نصيب آن ها مي کند .چند روز قبل يگان
موشکي و پهپادي ارتش و کميتههاي مردمي يمن ،مرکز
تجمع مزدوران و متجاوزان در تعز واقع در جنوب غرب يمن
و نيز سامانه "پاتريوت" و مرکز تجمع متجاوزان و مزدوران
در اين منطقه را هدف قرار داد .يگان موشکي و پهپادي
ارتش يمن فوريه گذشته نيز با انجام عمليات مشترکي،
مرکز فرماندهي نظاميان اماراتي در استان "إب" را هدف
قرار داد .يک منبع نظامي در آن زمان گفت که اين عمليات
مشترک ،ساختمان فرماندهي امارات و سامانه پدافند هوايي
متجاوزان موسوم به "باک  "3را هدف قرار داد.
پس از تعيين سال  2018توسط صالح الصماد ،رئيس
شوراي عالي سياسي يمن به سال «موشک باران» عربستان،
يمني ها ميدان نبرد را در داخل عربستان تعريف مي کنند.
هدف قرار دادن فرودگاه «ابها» در عسير و همچنين شرکت
نفت «آرامکو» و پيش از آن پايگاه هاي نظامي ،فرودگاه
و کاخ يمامه به عنوان نقاط حساس و راهبردي عربستان
با موشک هاي بالستيک يمني ،که به گفته عزيز راشد
معاون سخنگوي ارتش يمن« ،ضريب خطاي اين موشک ها
از  25تا  30متر به  5تا  10متر کاهش يافته است» مي
تواند آينده جنگ عربستان عليه يمن و حتي منطقه و
جهان را تحت الشعاع خود قرار دهد .اما اين اثر گذاري به
چه صورت خواهد بود؟
به نظر مي رسد تأثير حمالت موشکي انصاراهلل و ارتش
يمن به عربستان در سه سطح ملي ،منطقه اي و بين المللي
قابل تعريف است:
 -1سطح ملي
 -1-1تشديد مواضع امنيتي در عربستان
پس از حمله اخير موشکي يمن ،شبکه خبري المسيره به
نقل از رسانههاي سعودي گزارش داد که مديريت فرودگاه
ابها واقع در منطقه عسير در پي حمله پهپادي يمن به اين
فرودگاه که در جنوب عربستان قرار دارد ،مسير پروازهاي آتي
ابها را به فرودگاههاي جده ،جازان و رياض تغيير داده است.
رسانههاي سعودي به علت تغيير مسير پروازهاي فرودگاه
اشاره نکردند ،اما به نظر ميرسد اين اقدام به دليل ترس از
حمالت موشکي و پهپادي ارتش يمن و انصاراهلل باشد]1[ .
اين موضوع با احتمال گسترش حمالت انصاراهلل به ساير
مواضع در عربستان ،منجر به تشديد فضاي امنيتي و بروز
ناآرامي ها در عربستان خواهد شد.
-2-1سقوط شاخص هاي رفاهي و اقتصادي عربستان
آل سعود در عربستان قدرت خود را از ديرباز بر پايه دالرهاي
نفتي قرار داده اند .از آن زمان که به همراه ايران در سياست
دو ستوني نيکسون -کيسينجر حکم پايه و ستون اقتصادي
را داشتند ،تاکنون که به مدد بهره مندي از درآمدهاي نفتي
هر دو نقش اقتصادي و نظامي را در منطقه به نيابت از آمريکا
ايفا مي کنند .بنابراين کوچک ترين آسيب پذيري منابع

نفتي سعودي ها از طريق کاهش اطمينان سرمايهگذاران
خارجي در اين کشور ،اقتصاد آنها را با تهديد جدي مواجه
مي کند .براي مثال حمالت موشکي اخير انصاراهلل و ارتش
يمن ،موجب سقوط شاخص سهام بورس عربستان به ميزان
نيم درصد شد.
عالوه بر اين تهديد نيروهاي يمني در آبهاي خليجفارس منجر
به خطر افتادن امنيت خطوط انتقال انرژي (نفت و گاز) ميگردد؛
امري که به دليل پيوند حياتي امنيت اقتصادي و سياسي عربستان
با نفت اهميت بسياري پيدا ميکند ]2[ .موضوع ديگر هزينه اي
است که عربستان بايد زين پس براي رهگيري هر موشک
بالستيک يمني صرف کند .هر موشک پاتريوت براي عربستان
سه ميليون دالر هزينه دارد .براي رهگيري هر موشک بالستيک
يمني مي بايست دستکم سه فروند موشک پاتريوت شليک شود،
بنا بر اين براي رهگيري مثال  7فروند موشک بالستيک بايد 79
ميليون ريال سعودي (21ميليون دالر)هزينه کرد .نگهداري اين
موشک ها در خاک عربستان هم ساالنه دستکم دويست ميليون
دالر هزينه دارد و اين درحالي است که انصاراهلل از مارس 2015
تاکنون عربستان را با صدها موشک ميان برد و دستکم 100
فروند موشک بالستيک هدف قرار داده است.
 -2سطح منطقه اي
 -1-2سست شدن اتحاد اعراب
يک ضرب المثل عربي مي گويد ،اعراب جمع مي شوند تا
به توافق نرسند .در جريان حمله عربستان سعودي به يمن،
عربستان که خود جراًت درگير شدن در جبهه هاي زميني
را نداشت دست به دامن کشور هاي پاکستان ،ترکيه و مصر
براي اعزام نيرو هاي زميني به يمن شد ،اما هر يک از اين
کشورها بنا به داليل و مصالح ملي خود حاضر به همکاري
با عربستان نشدند .ائتالفي هم که بين برخي کشورهاي
عربي در حمله به يمن صورت گرفت از آغاز شکننده بود.
روزنامه القدسالعربي به نقل از وبگاه مغربي «االيام »24
در گزارشي از تصميم دولت مغرب به خروج از ائتالف
عربي عليه يمن خبر داد ،اما سستي اتحاد بيش از همه
بين عربستان و امارات متحده عربي به چشم مي خورد،
هرچند برخي اين اختالفات را ظاهري مي دانند ،اما چندان
بي اساس هم نيست.

