
مرکل و ماکرون علیه شنگن
سران فرانس��ه و آلمان در نشستی مجازی، از لزوم 
تش��دید مقرارت حوزه شنگن در راس��تای مبارزه 

ادعایی با تروریسم سخن گفتند.
در رویکردی که بیش��تر توجیه اسالم ستیزی های 
اخیر غرب اس��ت، در نشست مجازی که به ریاست 
سران فرانسه و اتریش برگزار شد؛ اروپایی ها مدعی 

افزایش تالش ها در مبارزه با تروریسم شدند.
این نشس��ت مجازی تنها ی��ک هفته پس از حمله 
در وی��ن، پایتخت اتریش که چهار کش��ته برجای 
گذاش��ت، برگزار ش��د. فرانس��ه نیز طی هفته های 
اخیر به دلیل اظهارات و اقدامات مقامات این کشور 
ش��اهد حمله به محل سابق تحریریه نشریه فکاهی 
»شارلی ابدو«، کشته ش��دن یک معلم فرانسوی و 
حمله با سالح سرد در کلیسای جامع نیس بود.در 
این نشست، امانوئل ماکرون رئیس جمهور فرانسه، 
از لزوم »واکنش هماهنگ و س��ریع« کش��ورهای 
اروپایی سخن گفت. وی به طور مشخص خواستار 
ایجاد پایگاه داده های مش��ترک، تبادل اطالعات و 

پیگیری تدابیر کیفری شد. 
ماک��رون همچنین گفت که اتحادی��ه اروپا باید به 
دنب��ال بازنگری در مقررات مرزی منطقه ش��نگن 
باش��د. آنگال مرکل صدراعظم آلمان نیز خواس��تار 
اصالح مقررات منطقه ش��نگن ب��ه دنبال حمالت 

اخیر در فرانسه و اتریش شد.
به گفته صدراعظم آلمان، کار سامانه ورود و خروج 
به منطقه ش��نگن باید تا سال ۲۰۲۲ میالدی آغاز 
ش��ود. وی گفت: این امری بس��یار حیاتی است که 
بدانیم چه کس��ی وارد منطقه شنگن می شود و چه 
کس��ی از آن خارج می ش��ود.رئیس جمهور فرانسه 
قراراس��ت پیش��نهادات اولی��ه خ��ود  را در زمینه 
مبارزه با تروریس��م، روز ۱۰ دس��امبر )۲۰ آذر( به 
ش��ورای اتحادیه اروپا ارائه کند. این در حالی است 
که جانبداری ماکرون از انتش��ار تصاویری موهن از 
پیامبر اس��الم )ص(، خشم مسلمانان سراسر جهان 

را در پی داشت. 

نیمچه گزارش

گزارش

نشس��ت بین المللی بازگش��ت آوارگان س��وری در دمشق 
در حالی برگزار ش��د که حاضران، سیاس��ت  بازی غرب در 
سوء اس��تفاده از آوارگان برای اهداف سیاسی علیه سوریه 
و امنیت خاورمیانه را ریش��ه ادامه یافت��ن بحران آوارگان 

عنوان داشتند. 
رئیس جمهور س��وریه ب��ا بیان اینکه بس��یاری از آوارگان 
کشورش خواستار بازگشت هستند، گفت،  برخی کشورهای 
غربی مانع بازگش��ت آوارگان سوریه می شوند.»بشار اسد« 
رئی��س جمه��ور س��وریه، دی��روز در اج��الس بین المللی 
بازگش��ت آوارگان س��وریه، گفت، برخی کشورهای غربی 
از آوارگان ب��رای اغراض سیاس��ی بهره ب��رداری می کنند.

به گزارش خبرگزاری رس��می سوریه )س��انا(، اسد با بیان 
اینکه »این کش��ورها، ب��ا ارعاب و تطمیع مانع بازگش��ت 
آوارگان می ش��وند« گفت، »پیگیرانه ب��رای بازگرداندن هر 
آواره ای ]از کش��ورمان[ به سوریه تالش می کنیم اما موانع 
متعددی در این راه هس��ت«. اس��د با بیان اینکه »اکثریت 
قاط��ع س��وری ها در خارج از کش��ور، تمای��ل دارند که به 
میهن خود بازگردند« از کش��ورهایی ک��ه پذیرای آوارگان 
س��وری شدند بویژه از کمک های ایران و روسیه تشکر کرد 
و گف��ت »به طور ویژه از دوس��تان روس به دلیل تالش و 
اق��دام پیگیرانه برای برگزاری ای��ن اجالس که تالش های 
بین المللی متعددی برای ناکام گذاش��تنش صورت گرفت 

تش��کر می کنم. همچنین از دوس��تان ایرانی که برای این 
امر تالش کردند و برای کاستن از تبعات جنگ و محاصره 
)تحریم( حمایتی واقعی کردند، تقدیر می کنم«.اسد گفت: 
آوارگان سیاست کشورهای حامی تروریسم را رد می کنند. 
کش��ورهای اروپایی و آمریکا از طریق حمایت از تروریسم، 
س��وری ها را از کشورشان آواره کردند. این کشورها با فعال 
کردن داعش در س��ال ۲۰۱۴ مانع تحقق ثبات در سوریه 

شدند.
رئیس جمهور س��وریه در پایان س��خنرانی ابراز امیدواری 
کرد که این اجالس سبب همکاری بیشتر برای پایان دادن 
به »بحران انس��انی« در سوریه شود که »بزرگترین هجمه 

وحشیانه غربی« آن را ایجاد کرده است. 
اجالس آوارگان س��وریه دیروز با حضور نمایندگانی از ۲۷ 
کش��ور و چندین نهاد بین المللی در دمش��ق برگزار ش��د. 
دمش��ق گفته بود سه کش��ور عربی در این اجالس حضور 
دارن��د و از ترکی��ه نیز هیچ دعوتی به عمل نیامده اس��ت. 
در همین حال ش��بکه خبری المیادین خبر داد که رئیس 
سازمان الحش��د الشعبی )بسیج مردمی( عراق وارد دمشق 
شده اس��ت.الفیاض پنجم شهریور ماه گذشته با اسد دیدار 
کرده بود. رئیس جمهور س��وریه و رئیس س��ازمان الحشد 
الشعبی در این دیدار، بر ریشه کن کردن تروریسم در این 

دو کشور تأکید کردند.

همزمان با برگزاری این نشس��ت پرس��نل نظامی روسیه از 
مرکز آش��تی طرف های متخاصم وزارت دفاع بیش از چهار 
تن کمک های بشردوس��تانه به ساکنان فضان، یک شهرک 

در استان حلب سوریه، توزیع کرده اند.
از س��وی دیگر »شربل وهبه« وزیر خارجه لبنان در جریان 
نشست بازگشت آوارگان سوری به ایراد سخنرانی پرداخت. 
بر اساس این گزارش، وی گفت: واقعیت این است که جامعه 
جهانی اراده ای برای بازگرداندن آوارگان س��وری به کشور 
خود ندارد. وزیر خارجه لبنان همچنین اظهار داشت: یکی 
از بزرگترین موانع در مس��یر بازگش��ت آوارگان سوری به 
کش��ور خود فقدان اراده کافی نزد جامعه جهانی است. به 
نظر می رسد که در این عرصه ُحسن نیتی وجود ندارد.وی 
افزود: لبنان بسیار امیدوار است که صلح و ثبات در سراسر 
س��وریه برقرار شود. مسأله آوارگان سوریه مشکالتی را نیز 
برای ما ایجاد کرده است و ما تمام تالش خود را برای حل 
و فصل این مس��أله بکار گرفته و خواهیم گرفت.از س��وی 

دیگر، »الکس��اندر الورنتیف« نماین��ده »والدیمیر پوتین« 
رئی��س جمهور روس��یه در کنفرانس آوارگان س��وری نیز 
اظهار داشت: مسکو به صورت همه جانبه از فرایند بازگشت 
آوارگان س��وری به مناطق محل س��کونت خود حمایت به 

عمل می آورد. 
همچنی��ن نماینده وزی��ر خارجه روس��یه مخالفت آمریکا 
با مش��ارکت در کنفران��س بین المللی آوارگان س��وریه را 
گواهی بر دوگانگی استانداردها در قبال سوریه عنوان کرد.

الورنتیف به نمایندگی از الوروف گفت، کمک به بازگش��ت 
آوارگان سوری ضمن احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی 
س��وریه مطابق با قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت مهمترین 
اقدام برای تضمین ثبات دراز مدت در سوریه است. رئیس 
»مرکز هماهنگی بازگش��ت پناهندگان روس��یه و سوریه« 
می گوی��د که نیروه��ای آمریکایی در ح��ال آموزش دهها 
داعش��ی برای استفاده از آنها در تش��کیالت شبه نظامیان 

وابسته به خود در سوریه است.

علی تتماج 

الکاظمی نخس��ت وزیر عراق با محمد بن س��لمان ولیعهد 
س��عودی به ص��ورت مجازی گفت و گ��و و توافقاتی میان 
طرفین ص��ورت گرفت. بر اس��اس گزارش های منتش��ره 
توافق��ی 9 بندی میان طرفین امضا ش��ده که پیش زمینه 
آن در مذاک��رات و دیدارهای گذش��ته مقامات دو کش��ور 
صورت گرفته بود. حال این س��وال مطرح است که اهداف 
طرفین از این توافق چیست و تا چه میزان می تواند بر رفع 

بحران های عراق تاثیر گذار باشد.؟ 

نگاهی بر بندهای توافق طرفین مباحث متعددی را در بر 
می گیرد از جمله تأکی��د دو طرف بر اهمیت همکاری در 
زمینه ه��ای انرژی، تبادل تجربیات و هماهنگی مواضع در 
حوزه نفت در چارچوب کار سازمان کشورهای صادرکننده 
نف��ت )اوپک(.هنچنین  جمهوری عراق همچنین بار دیگر 
از شرکت های سعودی برای سرمایه گذاری در فرصت های 
امیدبخش در عراق و در زمینه های مختلف دعوت کرد.بن 
س��لمان و الکاظمی توافق کردند که حمایت از تالش های 
عراق در همکاری با ائتالف بین المللی مبارزه با تروریسم 
و اف��راط گرایی ادامه یابد. همچنین  توافق بر س��ر افتتاح 
گذرگاه مرزی جدید »عرعر«)مرز عراق و عربستان( است 
که تا هفت روز دیگر افتتاح و عملیاتی می شود، کما اینکه  
وابس��ته بازرگانی عربس��تان در بغداد به زودی آغاز به کار 

می کند. در همین حال منابع خبری از توافق دو کشور در 
حوزه کشاورزی و اقدام عربستان در اجازه زمین های عراق 
خب��ر داده اند. با توجه به مباحث ذکر ش��د دو دیدگاه در 
باب توافقات مذکور مطرح اس��ت. برخی بر این عقیده اند 
که ناکامی عربس��تان در منطقه موجب ش��ده تا ریاض با 
رویک��رد جدید به همگرایی با عراق روی آورد که در کنار 
مناف��ع اقتصادی در بهبود و ترمیم چهره منفور س��عودی 
در منطقه کمک خواهد ک��رد. برخی نیز بر این عقیده اند 
که کارنامه عربس��تان در حمایت از گروه های تروریستی و 
بازمان��دگان بعثی ها و هماهنگی آنها با آمریکا علیه مبارزه 
عراق با تروریسم بیانگر عدم صداقت ریاض در توافق اخیر 
اس��ت. آنها تاکید دارند سعودی با این توافق به دنبال نفوذ 
در ع��راق و بر عهده گرفتن نبض اقتصاد عراق از جمله در 

حوزه غذایی است که در سایه آن اهداف سیاسی و امنیتی 
را دنبال می کند.

 دور سازی عراق از جبهه مقاومت و تبدیل آن به متحدی 
همس��و در نشست های اتحادیه عرب و در صورت توان در 
تقاب��ل با ایران از اهداف این رویکرد می تواند باش��د بویژه 
اینک��ه آمریکا در تحق��ق اهدافش در عراق ن��اکام بوده و 
سعودی نقش واس��ط را برای اهداف آمریکا ایفا می نماید. 
با تمام این تفاسیر محافل رسانه ای و سیاسی عراق تاکید 
دارند عربس��تان تا زمان��ی که صادقانه دس��ت از حمایت 
تروریس��ت ها بر ندارد و در روابط میان عراق با س��وریه و 
ایران کارش��نکی نماید نمی تواند ادعای همگرایی با عراق 
را داش��ته باشد و بغداد با دیده تردید آمیز به سیاست های 

ریاض می نگرد. 

یادداشت

نگاه ها به توافقات مجازی
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نخست وزیر بحرین فوت کرد
دیوان پادشاهی بحرین از درگذشت نخست وزیر این کشور خبر داد.

دیوان پادش��اهی بحری��ن، دیروزاعالم کرد که »خلیفه بن س��لمان آل 
خلیفه« نخس��ت وزیر این کش��ور درگذش��ته اس��ت.خبرگزاری رسمی 
بحرین )بنا( در این خصوص نوش��ت که نخس��ت وزیر این کش��ور صبح 
امروز در بیمارس��تان »مایوکلینک« آمریکا درگذشته است. در ادامه این 
گزارش آمده اس��ت که مراسم تدفین وی در بحرین انجام خواهد شد و این 
مراس��م تنها محدود به نزدیکان او خواهد بود. بنا در ادامه نوش��ت که به فرمان 
شاه این کشور به مدت یک هفته در این کشور عزای عمومی اعالم شده و ادارات 
دولتی به مدت س��ه روز )از امروز( تعطیل خواهند ش��د. خلیفه بن س��لمان آل 
خلیفه از س��ال ۱9۷۱ تنها نخس��ت وزیر بحرین بوده است. وی نمادی از سلطه 

گری و یک جانبه گرایی آل خلیفه بر بحرین بوده است. 

پکن خواستار توقف بهبود روابط آمریکا و تایوان 
وزارت خارجه چین با هش��دار درب��اره گفت وگوهای اقتصادی آمریکا و 
تایوان در ماه جاری، از واشنگتن خواست به ارتقای روابط خود با تایپه 
پای��ان دهد.  یک هفته بع��د از تهدید دولت چین درباره نش��ان دادن 
»واکنش مناس��ب و ضروری« به تصمیم آمریکا برای فروش پهپادهای 
تهاجم��ی به تایوان، پکن باز هم درباره بهبود روابط دو کش��ور هش��دار 
داد. در همین چارچوب »وانگ ون بین« س��خنگوی وزارت خارجه چین بعد 
از اطالعیه واش��نگتن درباره نشس��ت اقتصادی با تایپه در م��اه جاری، از آمریکا 
خواس��ت تا بهبود روابط خود با تایوان را متوقف کند. طی روزهای اخیر  »مایک 
پامپئو« وزیر خارجه ایاالت متحده در نشست خبری اعالم کرد در تاریخ بیستم 
نوامبر »کیث کراچ« معاون وی با مس��ئوالن کش��ور تای��وان گفت وگویی درباره 

شراکت تجاری انجام خواهد داد.

مخالف پاکستان با اسالم هراسی در جهان 
»عمران خان« نخست وزیر پاکستان با هدف مقابله مشترک و همه جانبه با 
ویروس کرونا،  کاهش اثرات منفی اقتصادی ناشی از این بیماری و کشف 
واکس��ن یک استراتژی 6 ماده ای پیشنهاد داد.خان در بیستمین نشست 
ویدیوئی شورای سران کشورهای همکاری شانگهای، تبادل دانش در میان 
کش��ورهای SCO برای کاهش خطرات ویروس را مهم خواند و ایجاد یک 
بانک دانش را پیش��نهاد کرد.وی خواستار تدوین یک راهبرد چند ساله برای 
نهادها و مؤسسات آموزشی، بورسیه جوانان در زمینه های علمی، بهداشتی و اقتصاد 
جهانی شد. نخست وزیر پاکستان در ادامه گفت: به عنوان یک اقدام مشترک، از یک 
راه حل به رهبری افغانس��تان و متعلق به افغانها که در توافق صلح دوحه مشخص 
ش��ده حمایت می کنیم. وی افزود: پاکستان مخالف تقویت و توسعه ایدئولوژی های 

افراطی، نژادپرستی، نئونازیسم و اسالم هراسی در منطقه و جهان است.

 پ�رو: پلیس پرو با معترض��ان به برکناری رئیس 
جمهور این کش��ور درگیر شده و با استفاده از گاز 
اش��ک آور و خ��ودرو آب پاش س��عی ک��رد آن ها را 
متفرق کند. هواداران ویسکارا با حضور گسترده در 
خیابان های شهر های مختلف پرو خواستار بازگشت 

او به قدرت شدند.

 الجزائ�ر: نیروهای امنیتی الجزایر چند جاسوس 
را بازداش��ت کردند که برای سفارت فرانسه در این 
کشور مشغول جاسوسی بوده اند.روزنامه »الشروق« 
الجزای��ر گ��زارش داد ک��ه افراد بازداش��تی عناصر 
وابس��ته به فرانسه هستند که در حال جاسوسی از 

مواضع مهم و حیاتی رباط بودند.

 یون�ان: مقامات یونان از وقوع آتش س��وزی در 
اردوگاه مهاج��ران در جزی��ره س��اموس که حدود 
چهار هزار پناهجو در آن اسکان دارند، خبر دادند.
مس��ئوالن آتش نش��انی یونان اعالم کردند بخش 
کوچک��ی از این اردوگاه نزدی��ک بخش غذاخوری 
دچار حریق ش��د. در این س��انحه خوش��بختانه به 
کسی آسیبی نرسیده است و تحقیقات درباره علت 

وقوع آن آغاز شده است.

 هند: در جری��ان رقابت های انتخابات محلی در 
هند، ائتالف حزب حاکم و متحدانش توانس��ت در 
ایالت کلیدی »بیهار« بر رقیبان خود پیروز ش��ود.
بر اس��اس اعالم تارنمای کمیسیون انتخاباتی هند 
ح��زب بهاراتیا جاناتا ) BJP( )ح��زب حاکم هند( 
و متح��د منطقه ای آن، یعنی جانات��ا دال یونایتد 
)JDU( توانس��تند ۱۲۵ کرس��ی از ۲۴۳ کرس��ی 
مجلس قانونگذاری ایالت کلیدی بیهار را به دس��ت 

بیاورند.

 میانم�ار:  حزب اتحادیه همبس��تگی و توس��عه 
مورد حمایت ارتش میانمار در یک نشس��ت خبری 
اع��الم ک��رد، رای گیری اخیر به ص��ورت ناعادالنه 
برگزار ش��د و ح��زب از مقام های کمیس��یون ملی 
انتخاب��ات میانم��ار می خواهد تا ی��ک رای گیری 
دیگ��ر برگزار کنن��د. حزب حاکم لی��گ ملی برای 
دموکراس��ی میانمار به رهبری آنگ س��ان سوچی، 
رهبر دو فاکت��وی میانمار در نتایج اولیه به صورت 

واضح در صدر قرار دارد.

دهها کشور و نهاد بین المللی در نشست دمشق تاکید کردند 

آوارگان سوری 
گروگان سیاسی کاری غرب

فرود نیروهای حافظ صلح 
روسیه در ارمنستان

بی��ش از ۴۰۰ نیروی حافظ صلح دیگر روس��یه به 
همراه تجهیزات نظام��ی، ارتباطی و خودروهای 

زرهی وارد جمهوری ارمنستان شدند.
وزارت دفاع روسیه روز چهارشنبه اعالم کرد که 
۴۰۰ نیروی نظامی ارتش این کش��ور به همراه 
تجهیزات و خودروهای زرهی و نفربر با هواپیمای 
باری ایلوشین-۷6 در ارمنس��تان پیاده شده اند.در 
حال حاضر ۲۰ فروند ایلوش��ن-۷6 به همراه فرماندهان 
نیروه��ای حافظ صلح و بریگاد پانزدهم حافظ صلح روس��یه در جمهوری 
ارمنستان فرود آمده اند. این هواپیماها عالوه بر ۴۰۰ نیروی نظامی حامل 
تجهیزات نظامی نیروها، خودروهای زرهی و دیگر دس��تگاههای ارتباطی 
هستند. نیروهای روسی در حال ساماندهی برای اعزام به مناطق مورد نظر 
در قره باغ کوهستانی هستند. قرار است در مجموع حدود دو هزار نیروی 
حافظ صل��ح، 9۰ نفربر، ۳۸۰ خودروی زرهی و تجهیزات ویژه در مناطق 
مورد تنش در قره باغ مس��تقر ش��وند.  »نیکول پاش��ینیان« نخست وزیر 
ارمنس��تان اعالم کرد توافقنامه ای را با روسیه و جمهوری آذربایجان برای 
پایان دادن به جنگ در قره باغ امضا کرده اس��ت. وزیر دفاع ارمنستان نیز، 
اس��تقرار نیروهای حافظ صلح روسیه برای توقف درگیری ها بر سر قره باغ 

کوهستانی را »بهترین گزینه« خواند و از مسکو تشکر کرد.
»نیکل پاشینیان« نخست وزیر ارمنس��تان در توضیح علت پذیرش توافق 
اخی��ر با جمهوری آذربایج��ان در خصوص منطقه مورد مناقش��ه قره باغ 
کوهستانی تصریح کرد که در صورت عدم پذیرش این توافق احتمال داشت 
ایروان کنترل بر منطقه »استپاناکرت« مرکز منطقه قره باغ کوهستانی را 
از دست بدهد. خبر دیگر آنکه هیأتی از مسئوالن ارشد ترکیه طی سفر به 
باکو، ب��ا رئیس جمهور و دیگر مقامات جمهوری آذربایجان دیدار و درباره 
توافق اتمام جنگ در منطقه قره باغ صحبت کردند. از سوی دیگر لودریان 
وزیر خارجه فرانس��ه از جمهوری آذربایجان و ارمنس��تان خواس��ت تا به 

تحدید مذاکره درباره وضعیت منطقه قره باغ بپردازند.

درگیری  دانش آموزان فلسطینی و 
ارتش صهیونیستی 

ده ها دانش آموز فلس��طینی دیروز در پی درگیری با 
نیروهای رژیم صهیونیستی در جنوب کره باختری 

مصدوم شدند.
ش��اهدان عینی اع��الم کردن��د که ارت��ش رژیم 
صهیونیس��تی راهپیمای��ی را ک��ه دان��ش آموزان 
مدرس��ه تّقوع در اس��تان بیت لحم در شانزدهمین 
سالگرد فوت یاسر عرفات، رئیس تشکیالت خودگردان 
فلس��طین برگزار کرده بودند، متفرق کرد.شاهدان عینی 
اعالم کردند ارتش رژیم صهیونیستی از گلوله مشقی و گاز اشک آور استفاده 
کرد که به آس��یب دیدن ده ها تن و دچار شدن آنها به حالت خفگی منجر 
شد.فلس��طینیان ۱۱ نوامبر هر س��ال بزرگداشت عرفات را برگزار می کنند.
عرف��ات در س��ال ۲۰۰۴ در ۷۵ س��الگی در بیمارس��تانی در پاریس بر اثر 
نابسامانی سریع در وضعیت جسمانی اش از دنیا رفت. خبر دیگر از فلسطین 
آنکه گروه های فلس��طینی شهادت "کمال ابو وعر" اسیر فلسطینی مبتال به 

سرطان در زندان رژیم صهیونیستی را به شدت محکوم کردند.
حازم قاسم، سخنگوی حماس عنوان کرد که با شهادت اسیر ابو وعر، شمار 
ش��هدای جنبش اس��یر فلس��طین به ۲۲6 نفر افزایش یافت که این نشان 
می دهد که ما با یک جنایت جنگی سازمان یافته از سوی رژیم صهیونیستی 
در حق اسرای قهرمان فلسطینی مواجه هستیم.از سوی دیگر، جنبش "احرار 
فلس��طین" ش��هادت اس��یر کمال ابو وعر را جنایتی دیگر در کارنامه سیاه 
دشمن صهیونیستی دانست و مسئولیت کامل این جنایت را متوجه سازمان 
زندان های صهیونیستی دانست. از سوی دیگر »زیاد النخاله« دبیرکل جهاد 
اسالمی فلسطین به مناسبت سالروز شهادت »بهاء ابوالعطاء« فرمانده ارشد 
»س��رایا القدس« )شاخه نظامی جهاد اس��المی( بر پایبندی این جنبش به 
خ��ط جهاد و مقاومت تأکید کرد و گفت، آینده مقاومت به س��الح مقاومت 
و آمادگی آن برای جنگ و شهادت بستگی دارد. جنایات صهیونیست ها در 
حالی شدت گرفته است که منابع صهیونیستی از سفر یک هیأت از بازرگانان 

شهرک نشین صهیونیست به دبی برای نخستین بار خبر دادند.

هشدار عراقی ها درباره 
سرمایه گذاری سعودی 

 رئیس ائتالف »دولت قانون« و نخس��ت وزیر پیشین 
عراق با اشاره به قصد عربستان برای سرمایه گذاری 
در عراق تاکید کرد: س��رمایه گ��ذاری خارجی در 

عراق نباید به زیان این کشور تمام شود.
»ن��وری المالک��ی« رئیس ائتالف دول��ت قانون و 
نخس��ت وزیر پیشین عراق در س��خنرانی خود در 
جمع مس��ئوالن شوراهای پش��تیبانی در بغداد گفت: 
س��رمایه گذاری خارجی نباید به زیان عراق باش��د؛ بویژه 
که مس��احت زمین زارعی که عربس��تان می خواه��د در عراق از آن بهره 
برداری کند، بس��یار گسترده است.وی خاطرنش��ان کرد: نقض حاکمیت 
چه بس��ا از طریق اهرم ها و س��از وکارهای نرم ص��ورت می گیرد.محافل 
سیاس��ی، امنیت��ی و اقتصادی عراق از بیش از دو هفت��ه پیش انتقادهای 
گس��ترده ای به نوع رویکرد اقتصادی دولت »مصطفی الکاظمی«  نخست 
وزیر این کشور مطرح کرده اند. این محافل در خصوص پیامدهای امنیتی، 
سیاسی و دینی حضور عربستان در قالب سرمایه گذاری در عراق با توجه 
به س��ابقه بد این کش��ور در برخورد با کشورشان هش��دار می دهند و این 
حض��ور را تهدیدی ب��رای امنیت ملی عراق می دانند. الزم به ذکر اس��ت 
وزیران امور خارجه عراق و عربس��تان سعودی در نشست خبری مشترک 
از تقویت همکاری میان دو کش��ور به خصوص در زمینه تجاری و امنیتی 
گفتند.»فواد حس��ین« وزیر امور خارجه عراق مذاکرات اخیر بین بغداد و 
ری��اض را »مثمر ثمر« توصیف کرد و گفت: »نشس��ت های بغداد با طرف 
س��عودی مثمر ثمر و تمرکز آن روی مسائل اقتصادی و تجاری بود، البته 
در مورد مسائل امنیتی و نظامی هم بحث و گفت وگو شد«.حسین افزود: 
»همکاری مش��ترک بین س��رویس های امنیتی بین دو کش��ور به منظور 
بهره مندی از مراکز تحقیقاتی در عربس��تان سعودی برای مبارزه فکری با 
افراط گرایی و تروریسم است«. وی تاکید کرد: »عراق به انرژی الکتریکی 
نیاز دارد و همکاری بین دو کش��ور در این مرحله حائز اهمیت است و در 

مورد برق تفاهمنامه ای امضا شده است.«


