] جهـــــان ]

شنبه  23دی 1396
سالسوم| دوره جدید|شماره524

آینهجهان

سعد حريري اعالم کرد

تالش لبنان
براي دوري از تنش عربستان و ايران

گروهبنديهاي سياسي در لبنان
لبنان از شمال و شرق با سوريه همسايه است و
از جنوب با فلسطين اشغالي 59/7 .درصد مردم آن
مسلمان (اعم از شيعه ،سني و دروزي)  39 ،درصد
مسيحي (کاتوليک ماروني ،ارتودوکس يوناني،
ارتودوکس ارمني و ). . .و  3/1درصد بقيه مذاهب را
دارند.
حکومت در لبنان ،جمهوري (از نوع دموکراتيک
پارلماني) است و اصل تفکيک قوا در قانون اساسي
اين کشور مورد تاکيد است .تنوع مذاهب و طوايف
در لبنان ،در طول تاريخ مسبب بروز جنگها و
درگيريهاي متعددي بوده که جنگهاي داخلي 1975
تا  1990مهمترين و طوالنيترين جنگ داخلي در
اين کشور محسوب ميشود .اين تعدد طائفي و

ترامپ بار ديگر تهديد کرد

اگر کمکهاي
سازمان ملل
به خاورميانه قطع شود

عکس :النهار

زماني که سعد حريري،
سيدمحمدرضامتقي
نخستوزير لبنان پس
خبرنگار گروه جهان
از ديدار با نماينده ايران
به عربستان سفر کرد و آنجا از استعفاي خود خبر داد،
حدس و گمانهاي گوناگوني در اين حوزه به وجود
آمد .از ماجراي از پيش برنامهريزي شده براي تضعيف
مقاومت از جانب سعد حريري تا حصر خانگي و
ربودن او توسط دولت عربستان .با اينکه هنوز زواياي
مختلف استعفاي نخستوزير لبنان به صورت صریح
و شفاف بيان نشده اما حداقل ميتوان اين نکته را
برداشت کرد که عامل اين اتفاق تنش ميان عربستان
و ايران و باالخص حاشيهسازيهاي عربستان عليه
ايران بوده است.
سعد حريري پس از چند هفته دراينزمينه با
والاستريتژورنال گفتوگو کرد و از برنامههاي خود
براي آينده گفت .او تاکيد کرد« :حزباهلل يکي از
اعضاي دولت است و اين دولت فراگير ،تمامي احزاب
سياسي را وارد پيکره خود کرده و همين امر ثبات
سياسي در لبنان را موجب ميشود .هدف اساسي
من حفظ ثبات سياسي جهت اتحاد در کشور است».
به گزارش ايرنا او با رد برخورد و درگيري با
حزباهلل تصريح کرد« :اين گروه مايل است از سياست
(انفصال) لبنان از رقابت عربستان و ايران پيروي کند.
حزباهلل بهعنوان يک حزب بزرگ در لبنان عضوي از
دولت لبنان است و در تشکيالت دولت اين کشور
همه احزاب بزرگ کشور مشارکت دارند و اين امر
ثبات سياسي در کشور را فراهم کرده و هدف اساسي
نيز تحقق ثبات سياسي و وحدت در اين کشور است.
آشتي ملي در لبنان بايد بدون دخالتهاي خارجي
تحقق يابد».
نخستوزير لبنان همچنين تاکيد کرد« :روابط
لبنان با ايران و کشورهاي حاشيه خليج (فارس) در
جهت منافع لبنان بايد به بهترين شکل باشد».

ناآراميهاي ناشي از آن باعث شد تا نظام سياسي
منحصر بهفردي در اين کشور در قالب دموکراسي
توافقي شکل بگيرد.
پس از حدود  15سال جنگهاي داخلي در لبنان،
گروههاي سياسي لبنان به دعوت عربستانسعودي در
طائف گرد هم آمدند و در  30سپتامبر  1989توافقنامه
طائف را امضا کردند .براساس اين توافقنامه ،نظام
سياسي جديدي شکل گرفت و سعي شد براي همه
طوايف لبناني جايگاهي در بدنه سياسي کشور
در نظر گرفته شود .قواي سهگانه در کشور بين
سه طايفه اصلي (مسيحي ماروني -سني -شيعه)
تقسيم شد که طي آن منصب رياستجمهوري از آن
مارونيها ،نخستوزيري از آن اهلسنت و رياست
مجلس نيز از آن شيعيان شد .با توجه به اينکه
مسيحيان ارتودوکس از حيث عددي در درون طايفه
مسيحي لبنان دومين طايفه محسوب ميشوند ،لذا
معاون نخستوزير و معاون ریيس مجلس از اين
طايفه برگزيده ميشود.
احزاب سياسي لبنان عمدتا براساس گرايش
طايفهاي تقسيمبندي ميشوند .در صحنه سياسي
اين کشور ،دو حزب برجسته شيعه حضور دارند
که عبارتند از حزباهلل لبنان (به رهبري سيدحسن
نصراهلل) و جنبش أمل (به رهبري نبيه بري) .
مهمترين احزاب و گروههاي سياسي اهل سنت
عبارتاند از جريان المستقبل (سعد حريري) ،
جماعت اسالمي لبنان (ابراهيم مصري)  ،حزب
اتحاد (عبدالرحيم مراد) و . ...پس از واقعه ترور رفيق
حريري درسال  ،2005طرفداران حزباهلل تحت عنوان
ائتالف  8مارس و مخالفان آن بهنام ائتالف  14مارس

معروف شدند که البته ترکيب اين همپيمانيها طي
سالهاي گذشته تغييراتي داشته است.
پس از ترور حريري ،بشار اسد ریيسجمهور
سوريه در اظهاراتي از خروج نيروهاي نظامي اين
کشور از لبنان خبر داد .برخي گروههاي مدعي بودند
سوريه و حزباهلل در انجام اين ترور نقش داشتند.
در اين شرايط سيد حسن نصراهلل با تکذيب اين
ادعا براي حفظ انسجام نيروهاي حامي خود تصميم
گرفت که همپيمانانش به راهپيمايي سراسري
دعوت کند .سيد حسن نصراهلل پيشنهاد داد در روز
 8مارس « 18اسفند  »1383يک راهپيمايي در حمايت
از مقاومت و تشکر از سوريه برگزار شود .راهپيمايي
و تجمع گسترده روز هشت مارس در ميدان رياض
الصلح بيروت برگزار شد.
تظاهرات هشت مارس ،حساسيت مخالفان
را برانگيخت و آنها هم در  14مارس با برگزاري يک
راهپيمايي و تجمع به راهپيمايي هشت مارس با
شعار« :سرسپردگي به لبنان و وفاداري به رفيق
حريري ».پاسخ دادند .با برگزاري راهپيمايي  14مارس
 24( 2005اسفند  )1383عمال لبنان به دو جبهه در مقابل
هم تقسيم شد؛ جبهه  8مارس و جبهه  14مارس.
دست دوستي  14مارس به  8مارس
صحبتهاي سعد حريري داراي اهميت بسيار
است .اينکه حريري بر نقش حزباهلل در عرصه
سياسي تاکيد ميکند ميتواند نشانهاي بر نرمش
اين سياستمدار بر محور پذيرش حزباهلل با شرايط
امروزي آن (يعني مسلح بودن) باشد و اين خود تحول
قابلتاملي در عرصه سياسي لبنان است.

جهانعرب

اعالم کرد زنان خارجي باالي  25سال
ميتوانند به تنهايي و بدون همراهي
محرم براي گردشگري به اين کشور سفر
کنند .ايسنا به نقل از پايگاه روسيا اليوم
نوشت« :منابع رسانهاي سعودي به نقل
از عمرالمبارک ،مدير اداره گذرنامه در
سازمان گردشگري و آثار ملي سعودي،
اعالم کردند که از اين پس براي زنان
خارجي باالي  25سال به منظور ورود به
اين کشور ،بدون همراهي محرم ،رواديد
گردشگري صادر ميشود ».به گفته
المبارک ،رواديد گردشگري به صورت جداگانه
صادر ميشود و براي  30روز معتبر خواهد بود و
با رواديد اشتغال ،حج و عمره و سفر عادي متفاوت
است.
به گفته منابع رسانهاي ،قوانين جديد صدور
رواديد در سه ماهه نخست سال جاري ميالدي
منتشر خواهد شد .به نوشته روسيا اليوم ،در
يک دوره آزمايشي صدور رواديد گردشگري در
عربستان بين سالهاي  2008و  ،2010حدود 32
هزار گردشگر به اين کشور سفر کردند.
عکس :رویترز

ورزش سه ،در هفته هفدهم رقابتهاي سوپر ليگ
دولت عربستان سه ورزشگاه را براي حضور زنان
معرفي کرده است .ورزشگاه بينالمللي فهد در
رياض پايتخت عربستان که دو تيم الهالل و االتحاد
در آن به ميدان خواهند رفت .استاديوم شاه عبداهلل
در جده قسمت غربي اين کشور و همينطور
استاديوم شاهزاده محمد بن فهد در دمام قسمت
شرقي کشور عربستان سعودي.
ورود زنان باالي  25سال بدون محارم آزاد شد
دولت عربستانسعودي در اقدامي ديگر

تهديد «دونالد ترامپ»
کیمیانصیری
ر یيــس جمــــهو ر
خبرنگار گروه جهان
اياالتمتحده درباره
کاهش کمکهاي بينالمللي آمريکا به «سازمان
ملل متحد» موسوم به ( ، )UNRWAبسياري
از تحليلگران جهاني را نگران کرده است .به
گزارش «گاردين»« ،پني موردانت» وزير امور
توسعه بينالملل در انگليس اعالم کرد؛ «قطع
بودجه يو .ان .آر .وا توسط آمريکا بحراني
است که نهتنها خاورميانه بلکه امورات بسياري
از کشورهاي ديگر در جهان و حتي انگليس را
تحتالشعاع قرار ميدهد ».وي افزود که در همه
دوران خدمتش ،با معضلي به اين بزرگي روبهرو
نشده است .قطع بودجه  350ميليون دالري که
آمريکا هر ساله به سازمان ملل اعطا ميکرد،
به ظن کارشناسان سازمان ملل ،تصميمي
شتابزده و کودکانه به نظر ميرسد زيرا در
نگاه اول اين تصميم آمريکا ،وضعيت معيشتي
مردم فلسطين را نشانه گرفته است اما بخش
عظيمي از اين بودجه توسط اسرایيليها مصرف
ميشد .با قطع اين کمک بزرگ مالي اوضاع کل
منطقه اشغالي وخيم خواهد شد .عالوهبراين
مسئله ،پيامدهاي استراتژيک و سياسي ناشي
از اين تصميم گريبان خود آمريکا و متحدانش
را خواهد گرفت .انگليسيها نسبت به قطع اين
کمکها واکنشهاي صريحي نشان دادند.
با اتخاذ اين تصميم ،سازمان ملل متحد
مجبور خواهد شد کمکهاي خود را به 5میليون
فلسطيني متوقف کند .همچنين نيم ميليون
کودک در خاورميانه با استفاده از اين بودجه
بينالمللي به تحصيالت خود ادامه ميدهند.
اين کودکان تنها در «غزه» يا فلسطين اشغالي
به سر نميبرند .اردن ،سوريه و لبنان ديگر
کشورهاي مورد حمايت سازمان ملل هستند

که از اين بودجه بينالمللي استفاده ميکنند.
غيراز هزينههاي تحصيلي ،اين کمکها بخشي
از هزينههاي درماني را نيز در خاورميانه تامين
ميکند .يک ميليون و هفتصد هزار نفر هماکنون
تحت پوشش درماني سازمان ملل هستند.
در ميان آنان تعداد بيماراني که بر اثر جنگ
سالمتشان را از دست دادند ،بيش از سايرين
است ،همچنين  40هزار نفر معلول جنگي و
غيرجنگي نيز توسط سازمان ملل تامين
ميشوند.
تاثير توقف کمکهاي سازمان ملل متحد،
بيش از آن چيزي است که تصور ميتوان
کرد .با بدتر شدن اوضاع خاورميانه پيشبيني
ميشود ،ثبات نسبي حاکم شده در منطقه از
بين برود .اردن کشوري است که فعال از جريان
«بهار عربي» مصون مانده است .با سختتر
شدن اوضاع اقتصادي در خاورميانه ممکن
است ،مردم اين کشور مانند ديگر ملتهاي
عرب دست به قيام بزنند .اين مسئلهاي است
که حکومت اردن را نگران ميکند .در اردن دو
ميليون پناهنده فلسطيني زندگي ميکنند ،با
قطع بودجه سازمان ملل ،نرخ بيکاري باال خواهد
رفت و اين مشکل باعث بروز مشکالت جدي و
عصبانيت مردم اين کشور از همسايگان بيپناه
خود خواهد شد .پيشتر پادشاه اردن« ،عبداهلل»
دراينباره به آمريکا هشدار داده و گفته بود« :ثبات
و دوام حکومت اردن ،با افزايش نارضايتي مردم
زير سوال خواهد رفت ».در سوريه نيز توقف و
حتي کاهش اين بودجه ،تاثيري پررنگ خواهد
گذاشت زيرا با افزايش فقر ،امکان پيوستن
تودههاي مردم به گروههاي تروريستي بهويژه
«داعش» که پيشتر هم با وعده پول ،بسياري
را به خود جذب کرده بود ،زياد خواهد شد.
انگليس از طريق سازمان توسعه بينالملل،
برنامهاي را براي مديريت بحران و مقابله با
وضعيت نابسامان اقتصادي در خاورميانه پياده
کرده است .اين کشور با استفاده از نيروهاي
متخصص حاضر در منطقه تالش کرده است تا
اوضاع اقتصادي و معيشتي را مديريت کند .اما
با وجود تهديدات اخير ترامپ ،برنامهريزيهاي
انگليس بيثمر خواهد ماند .ازاينرو ،مقامات
انگليسي نسبت به اين موضعگيري ايالت
متحده به شدت ناراضي و نگران به نظر
ميرسند.

پنجرهجهان

نگاهي به سرمقاله رکس تيلرسون
در دفاع از ديپلماسي آمريکا

سياست خارجي
ترامپ بزرگترين
سقوط تاريخ را رقم زد
پل پيالر

استاد دانشگاه و عضو سابق ()CIA

تاثيرات  2030در عربستان ادامه دارد
تحوالت در عربستان ادامه دارد .اين
تحوالت که در راستاي سند  2030بوده
موجب خبرساز شدن عربستان در چند ماه
اخير شده است.
نمايشگاه خودرو براي زنان
زنان عربستانسعودي روز پنجشنبه
هفته پيش در نخستين نمايشگاه خودروی
اختصاصي زنان واقع در بازار المال جده
شرکت کردند .به گزارش اقتصاد آنالين،
اين نمايشگاه تنها چند ماه پس از صدور
مجوز رانندگي براي زنان ،راهاندازي
شده است .پيشتر زنان عربستان نهتنها از حق
رانندگي محروم بودند بلکه برخي از آنان به خاطر
رانندگي جريمه يا زنداني شده بودند .فرمان اجازه
رانندگي خودرو ،موتورسيکلت و کاميون که از سوي
ملک سلمان ،پادشاه سعودي در تابستان سال ۲۰۱۷
صادر و امضا شده تا ماه ژوئن سال  ۲۰۱۸ميالدي
اجرايي خواهد شد.
زنان عربستاني در ورزشگاه
زنان عربستاني همچنين براي اولينبار
توانستند به ورزشگاههاي فوتبال بروند .به گزارش
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ديپلماسي ايراني :هفته گذشته سرمقالهاي در
نيويورکتايمز منتشر شد که نام نويسندهاش
رکس تيلرسون ،وزير امورخارجه اياالتمتحده بود
با اين عنوان« :به ديپلماسي خود افتخار ميکنم».
اين مقاله در دوران تعطيالت سال نو منتشر شد و
به نظر با توجه چنداني مواجه نشد .از قرار معلوم
اين مقاله ،دفاعي است از کارنامه نااميدکننده
و نحيف تيلرسون که احتماال به پايان تصدي
خود بر وزارتخانه نزديک ميشود .ميتوان با
تيلرسون احساس همذاتپنداري کرد؛ کسي
که به نظر ميآيد آدم خوبي است ،هرچند معلوم
شد او براي رياست بر دستگاه ديپلماسي مناسب
نيست .مهمترين چيزي که دست او را بست،
ریيسجمهوری بود که او برايش کار ميکرد و
ذات رابطه او با آن رییسجمهور .برخي خطوط
سرمقاله ،بازتابنده اين موضوع است که چطور
رییسجمهور مکررا وزارت او را ناديده ميگرفت
يا در تناقض با آن عمل ميکرد -براي نمونه
اين جمالت درباره کرهشمالي که «در مذاکره با
کرهشمالي باز ميماند» و اينکه رژيم کرهشمالي
«باید راهش را به ميز مذاکره پيدا کند».بسياري
از خطوط سرمقاله باعث آبروريزي است نهفقط
بهخاطر عملکرد شخص تيلرسون بلکه بهخاطر

دولتي که او نيز بخشي از آن است و يکي از
مهيبترين سقوطها در جايگاه اياالتمتحده را رقم
زده و اين کشور را در جهان در عميقترين انزوا و
بياعتمادي در تاريخ فرو برده است .ارجاعاتي که در
نوشته درباره ديپلماسي مطرح شده با کارنامه يک
سال اخير که در آن دولت ،وزارت امورخارجه را فلج
کرد و باعث شد در جبهههاي مهم ديپلماسي دست
به اقدامي نزند در تناقض است .براي نمونه ،ارجاع
به سوريه و اينکه «چقدر ما انتظار داشتيم روسيه
از راه ما پيروي کند» :اينطور به نظر ميرسد که
انگار در ديپلماسي صلح سوريه ،اياالتمتحده
پيشرو بوده و روسيه عقب مانده ،حال آنکه ماجرا
کامال برعکس بوده است .جز اين مکررا تالش
شده از ابتکار عملها و دستاوردهايي صحبت به
ميان آيد که واقعا وجود ندارد .براي نمونه ،مقاله
از اين ماجرا کسب اعتبار ميکند که «عمال تمام
قلمرويي که داعش پيشتر در سوريه و عراق
تصاحب کرده بود باز پس گرفته شد» – روندي که
کامال در دولت قبلي آغاز شده بود .ارجاع به اتخاذ
«يک استراتژي جديد جنوب آسيا که بر افغانستان
تمرکز دارد» را درواقع ميشود تنظيماتي جزیي
درباره سياستهايي توصيف کرد که دو دولت
گذشته درباره جنگ بيپايان در افغانستان درپيش
گرفته بودند .موضوعي که سرمقاله تيلرسون
درباره کرهشمالي ميگويد ،يک مثال است .مقاله
به نظر ميآيد بر اهميت نتايج اذعان دارد و بر
دوريگزيدن از «سياست شکستخورده استراتژي
صبر» تاکيد میکند اما دستاوردهاي يادشده ،همه در
اين موضوع خالصه شده که فشارهاي اقتصادي و
سياسي بر کرهشمالي چقدر شديدتر شد .درباره
ايران ،تيلرسون ميگويد ما اکنون «عليه کليت
تهديدات ايران مقابله ميکنيم» و در تالش هستيم
ايران را بهخاطر هر آنچه ما درباره رفتارهايش
نميپسنديم ،مجازات کنيم ولی اينبار هم خبري
از اينکه نشان داده شود نتايج اين تالش براي ايجاد
تغيير چه بود ،وجود ندارد.
منبع:نشنالاينترست
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