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 اسرائیل دو رزمایش در 
مرزهای لبنان و سوریه اجرا کرد

 واکنش خصومت آمیز 
به هشدار حزب اهلل

بعد از ســخنرانی دبیرکل حــزب اهلل لبنان و 
هشــداری که به صهیونیســت ها درباره هرگونه 
ماجراجویی در سوریه یا لبنان داد، رژیم اسرائیل دو 

رزمایش در مناطق شمالی اجرا کرد.
پیش تر حســن نصراهلل بیان کرد، ما همیشه 
آماده هستیم و احتمال حمالت جنگی اسرائیل را 
هر زمانی می دهیم نشانه ها روشن است... غسان بن 
جدو گفت، احتمال این که دشمن در حساب و کتاب 
خود اشتباه کند، وجود دارد. نصراهلل گفت، یکی از 
مشکالت در ســال 2009 این بود که نخست وزیر 
اسرائیل حالش بحرانی بود و متهم به اتهامات مختلف 
بود. در چنین وضعی ممکن است او بخواهد خود را 
قهرمان جلوه دهد و برای فرار از اتهامات فساد، ممکن 
است وضعیت را به ســوی جنگ پیش ببرد با این 
هدف که نشان دهد او مسئول یا وزیر دفاع محکمی 
است. این فرد نتانیاهو ممکن است در این ما ه ها دچار 
اشتباهاتی شود اما ما و کل محور مقاومت برای همه 
احتماالت آماده ایم. اسرائیلی ها باید متوجه باشند 
که نتانیاهو اگر دچار اشتباهاتی شود؛ مقاومت و کل 

محور مقاومت آماده پاسخ به هر تجاوزی هستند.
نصراهلل هشدار داد که بعید می داند نتانیاهو علیه 
لبنان مرتکب اشتباهی شود اما ممکن است مکان 
این اشتباه در سوریه یا حتی در غزه باشد... اآلن غزه 
تحت فشار است. مردم غزه تسامح نخواهند کرد؛ و 
سقف خواسته هایشان پایین نیست. غزه از حیث 
روانی نیز آماده است و آماده پاسخ نظامی در شرایط 

حساس برای وطن خود است.

در  پی افزایش این مجادالت لفظی بین مقامات 
رژیم صهیونیستی با ایران و حزب اهلل لبنان، ارتش 
این رژیم از برگزاری دو رزمایــش نظامی در دریا و 

زمین خبر داد.
به نوشته روزنامه جروزالم پست این رزمایش های 
نظامی در ی نگرانی تل آویو از طرح های مقاومت در 
منطقه و توسط نیروی دریایی اسرائیل در آب های 
شمالی و نیروی زمینی این رژیم در مناطق نزدیک 

مرز لبنان و سوریه برگزار شدند.
طی رزمایش زمینی در نزدیکی مرزهای لبنان 
طی هفته ای که گذشــت، گردان 450 فرماندهی 
شمالی، معروف به بیســالماخ ضمن شبیه سازی 
نبرد تمام عیار با جنبش مقاومت حزب اهلل، شرایط 
حمالت موشــکی گســترده به مناطق شمالی 

فلسطین اشغالی را تمرین کردند.
سرهنگ لیران بیتون از فرماندهان این رزمایش 
در گردان 450 به جروزالم پســت گفت: این یک 
تمرین مهم برای جنگ بعدی در شمال فلسطین 
است و دشــمن از تمام جبهه ها ما را نیز به چالش 
می کشــد؛ جنگ بعدی با موارد قبلــی متفاوت 

خواهد بود.
بیتون با اذعان به افزایــش توان رزمی و نظامی 
حزب اهلل توضیح داد: دشــمن، قوی تر شده است، 
تسلیحات پیشرفته تر و تجربه بیشتری کسب کرده 
است. هر دو طرف پیشرفت کرده اند و ما دشمنانمان 
را می شناســیم. البته مطمئنم در زمان جنگ که 

برسد؛ آن ها هم ما را به خوبی می شناسند.
از سوی دیگر، نیروی دریایی رژیم صهیونیستی 
که ادعا می کند دو ماه و نیم مشغول آماده سازی برای 
رزمایش در دریای مدیترانه بوده، شامگاه چهارشنبه 
)دهم بهمن ماه( این رزمایش را باهدف شبیه سازی 
حمالت موشکی به سکوهای استخراج گاز اسرائیل، 

آغاز کرد.
در این رزمایش، یک کشــتی قدیمی به عنوان 
کشتی جنگی متخاصم که قصد دارد به سکوهای 
گازی رژیم صهیونیستی حمله موشکی انجام دهد، 
در فاصله 150 تا 200 کیلومتری سواحل شمالی 

فلسطین اشغالی در نظر گرفته شده بود.
یکی از افســران ارشــد نیــروی دریایی رژیم 
صهیونیستی با بیان این که چنین رزمایشی طی 
حداقل 20 سال گذشته برگزار نشده بود؛ مدعی شد 
که اسرائیلی ها باید حضور نظامی خود در آب های 

اقتصادی دریای مدیترانه را افزایش دهند.
این رزمایش های جدید رژیم تل آویو در حالی 
برگزار شــد که چند روز پیش سید حسن نصراهلل 
دبیرکل حزب اهلل لبنان با شکستن سکوت سه ماهه 
خود، به صهیونیست ها هشدار داده بود که حزب اهلل 
نه تنها موشک های نقطه زن، آن هم به میزان کافی، 
در اختیار دارد بلکه توانایی این را دارند از هر راهی 
که بخواهند زمینی، هوایی یــا دریایی وارد اراضی 

اشغالی شوند.
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دولت جدید لبنــان در پی 9 ماه 
کش وقــوس و ارائه پیشــنهادهای 
عدیده  درباره توسعه دولت با حضور 
۳2 وزیر یــا کوچک کــردن دولت 
با 24 وزیر باالخره متولد شــد. این 
دومیــن دولــت حریــری در دوره 

ریاست جمهوری میشل عون است.
فواد فلیفل، دبیر کابینه لبنان از 
امضای حکم قبولی اســتعفای سعد 
حریری و حکم تعییــن او به عنوان 
نخســت وزیر جدید و حکم تشکیل 

دولت جدید لبنان خبر داد.
اســامی وزیران و تقســیم بندی 
پســت های اصلی تفاوت فاحشی با 
دولت قبلی ندارد و توازن ها به شکل 
قابل مالحظه تغییر نیافته به استثنای 
این که سهمیه شیعیان افزایش یافته 
است. به طوری که سهمیه حزب اهلل 
لبنان از دو وزیر صنایــع و ورزش و 
جوانان به سه پســت اصلی رسید، 
یعنی پســت وزارت بهداشت را نیز 
دربرگرفــت. این به رغــم مخالفت 
آمریکا با دستیابی حزب اهلل لبنان به 
این پست بود. این در حالی است که 
پست وزارت دارایی که از پست های 
اصلی اســت نیز در ســهمیه حزب 

آمل دیگر هم پیمــان حزب اهلل قرار 
گرفت، این در حالی اســت که این 
حزب خواهان دو پست کشاورزی و 

فرهنگ نیز بود.
جریان آزاد ملی نیز نتوانســت به 
یک ســوم معطل با عطف به سهمیه 
رئیس جمهوری برسد و ده وزارتخانه 
را از آن خود کرد در حالی دو پســت 
اصلی را هم به دست آورد که وزارت 
خارجه و دفاع بودنــد. درعین حال 
این جریــان پســت های خدماتی 
نظیر انرژی و اقتصاد را هم به دست 
گرفت. جبران باسیل به عنوان رئیس 
جریان آزاد ملی توانست پست وزارت 
محیط زیست را که از کنفرانس سیدر 
میلیون ها دالر به آن اختصاص داده 
شــده بود از نبیه بری پس بگیرد در 
حالی که وزارت فرهنــگ به القوات 
البنانیه وابســته به ســمیر جعجع 

رسید.
جایگاه وزیر گروه اللقاء التشاوری 
که نماینده هشــت مارس )هفدهم 
اسفند ماه( بود مبهم باقی ماند و آن 
جزو سهمیه رئیس جمهوری بود که 
با او در مسائل استراتژیک هماهنگی 
می کند اما در مســائل داخلی اللقاء 

التشــاور ی وارد عمل می شود. این 
گروه مانــع از تعیین جــواد عدرا در 
ترکیب دولت لبنان قبل از تعطیالت 

سال نوی میالدی 2019 شد.
ســعد حریری نیز با شــش وزیر 
جایگاه پیشــرو خود را حفظ کرد و 
وزارتخانه های اصلی نظیر کشــور و 
پســت خدماتی یعنی ارتباطات را 
از آن خــود کرد و با نجیــب میقاتی 
نخســت وزیر اسبق بر ســر وزیری 
عادل افیونی توافق کرد؛ اما در میدان 
مبارزه برای عــدم نمایندگی گروه 
اللقاء التشاوری نمایندگان مستقل 
ســنی خارج از جریان المســتقبل 
شکســت خورد. حریری همچنین 
موفق شد راه کار تشکیل دولت از ۳2 
وزیر و نمایندگی علوی ها در دولت را 
حذف کند تا عرف نمایندگی طایفه 

علوی در دولت باب نشود.
اما القوات اللبنانیه سهمیه خود را 
از سه وزیر به چهار وزیر افزایش داد 
بعد از این کــه در انتخابات پارلمان 
پانزده نماینــده را وارد پارلمان کرد 
اما نتوانســت به پســت هایی نظیر 
دفاع، خارجه یا وزارت دادگســتری 
به دلیل پافشاری میشل عون بر این 

پست دســت یابد. القوات به پست 
معاون نخســت وزیر و پســت های 
کار و امور اجتماعی دســت یافت و 
پذیرفــت وزارت فرهنگ را با وزارت 
توسعه اداری عوض کند نه با وزارت 
اطالع رســانی. حــزب سوســیال 
ترقی خواه به ریاســت جنبالط نیز 
دو پســت آموزش و صنایع را از آن 
خود کرد در حالی که قباًل ســه وزیر 
بــرای دروزی هــا می خواســت اما 
موفق شــد وزیر طالل ارسالن را که 
رئیس جمهــور انتخاب کــرده بود 
حذف کرده و صالح غریب را به جای 
وی بر این کرسی بنشــاند. تشکیل 
دولت جدید لبنان بعد از نشســتی 

بین میشل عون، رئیس جمهور نبیه 
بری، رئیس پارلمان و سعد حریری، 
نخست وزیر لبنان در کاخ بعبدا اعالم 
شــد، ســعد حریری بعد از مراسم 
اعالم تشــکیل دولت در سخنرانی 
تلویزیونی گفت، دولتش به عنوان یک 
کارگروه عمل خواهد کرد و به مقابله 
با چالش های داخلی و خارجی لبنان 

خواهد پرداخت.
رئیس جمهوری و حریری شــب 
گذشته )یازدهم بهمن ماه( در کاخ 
بعبدا دستور تشــکیل دولت جدید 
را امضا کردند؛ دولتی که شامل ۳0 
وزیر است و نخستین جلسه آن قبل 
از ظهر روز شنبه )ســیزدهم بهمن 
ماه( در کاخ بعبدا برگزار خواهد شد. 
حریری خاطرنشــان کرد، دولتش 
همانند کارگاهی به حل مشــکالت 
خواهد پرداخت و لبنانی ها یابد درک 
کنند راه حل های مشکالت از طریق 
برنامه هایی مشــخص و اصالحات 

جزئی ممکن است.
نخســت وزیر لبنان گفت، مدت 
زیادی طول کشید تا دولت تشکیل 
شود. مهم این اســت که ما دولت را 
تشــکیل دادیم و باید بعد از تشکر از 
میشــل عون به خاطر اعتمادش از 
لبنانی هــا عذرخواهی کنــم. من از 
همین اول تأکید می کنــم دولت با 
همکاری و هم بستگی عمل خواهد 

کرد.
دولت جدید لبنان شــامل: سعد 
حریری، نخســت وزیر، ریا الحسن، 
وزیر کشور و شــهرداری ها، الیاس 
ابوصعب، وزیر دفاع، جبران باسیل، 
وزیــر خارجه، البیر ســرحان، وزیر 
دادگســتری، محمد شــقیر، وزیر 
ارتباطــات، جمــال الجــراح، وزیر 
اطالع رسانی، غسان حاصبانی، معاون 
نخست وزیر، علی حسن خلیل، وزیر 
دارایی، یوسف فنیانو، وزیر مشاغل، 
اکرم شــهیب، وزیر آموزش ، کمیل 
ابو سلیمان، وزیر کار، ندی بستانی، 
وزیر انــرژی، آبمی الشــدیاق، وزیر 
مشاور در امور توسعه اداری، حسن 
اللقیس، وزیر کشــاورزی، وائل ابو 
فاعو، وزیر صنایع، محمد فنیش، وزیر 
جوانان و ورزش، اوادیس کیدانیان، 

وزیر گردشــگری، محمــد داوود، 
وزیر فرهنگ، غســان عبداهلل، وزیر 
مهاجران، ریچــارد قیومجیان، وزیر 
امور اجتماع، فادی جریصاتی، وزیر 
امور محیط زیســت، جمیل جبق، 
وزیر بهداشت، منصور بطیش، وزیر 
اقتصاد، محمود قماطی، وزیر مشاور 
در امور پارلمان، ســلیم جریصاتی، 
وزیر مشاور در امور ریاست جمهوری، 
فیولیــت الصفدی، وزیر مشــاور در 
امور زنان، عادل افیون، وزیر مشــاور 
در امور آی تی ، حســن مــراد، وزیر 
مشاور در امور تجارت خارجی، صالح 
الغریب، وزیر مشاور در امور آوارگان 

می شود.
برای اولین بار در تاریخ لبنان یک 

زن وزیر کشور شده است.
احمد ابوالغیط، دبیرکل اتحادیه 
عرب ضمن استقبال از تشکیل دولت 
جدید لبنان به ســعد حریری برای 
اداره رایزنی های تشــکیل دولت با 
قدرت و درایت و رســیدن به دولتی 
جدید تبریک گفت و برای این دولت 

آرزوی موفقیت کرد.
امانوئل ماکــرون، رئیس جمهور 
فرانسه نیز ضمن استقبال از تشکیل 
دولت لبنــان خاطرنشــان کرد، در 
ماه های گذشته فرانسه در کنار ملت و 
رهبران لبنان به منظور آماده سازی 

شرایط برای تشکیل دولت بود.
کاخ الیزه در بیانیه ای آورده است، 
ماکرون بر تعهد مجدد خود به حفظ 
حاکمیت لبنــان، ثبات و امنیت این 
کشــور تأکید کرد و اجرای سیاست 
خویشتن داری و مبارزه با تروریسم 

را مهم می داند.

در پی کش و قوسی 9 ماهه؛

وزرای دولت لبنان انتخاب شدند

خبر

واشــنگتن با متهم کردن روسیه به نقض 
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد،   
به زودی با آغاز فرآیند خروج از این پیمان، آن 

را به مدت شش ماه تعلیق می کند.
به نقل از خبرگزاری رویتــرز، یک مقام 
آمریکایــی گفت کــه واشــنگتن به زودی 
پایبندی خود به پیمان منع موشــک های 
هســته ای میان برد را به مدت شــش ماه به 

حالت تعلیق در می آورد.
این مقام آمریکایی بابیان این که واشنگتن 
روسیه را متهم به نقض این توافق کرده، تأکید 
کرد که آمریکا می تواند پس از تائید پایبندی 
مسکو به این پیمان به تعلیق پایبندی خود 

پایان دهد.
واشــنگتن مدعی اســت که روســیه با 
ساخت موشک نوواتور 9M729 که ناتو آن 
را با عنوان SSC-8 می شناسد، این پیمان 

موشکی را نقض کرده است.
مسکو واشــنگتن را به بهانه تراشی برای 
خروج از پیمان موشکی و تولید موشک های 
جدید متهم و درخواســت کاخ سفید برای 
انهدام موشک نوواتور 9M729  را رد کرده 
اســت و عنوان می کند که : پرواز پهپادهای 
آمریکایی عامل شکستن پیمان منع کاربرد 

موشک های میان برد است.
پیمــان منع موشــک های هســته ای 
میان برد در ســال 1987 میــان آمریکا و 
شوروی به امضا رسید و دو طرف را از استقرار 

موشــک های با برد کوتاه و متوسط در خاک 
اروپا منع کرد.

این پیمان بین ایاالت متحــده آمریکا و 
اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی برای 
حذف موشک های میان بُرد و کوتاه بُرد است 
پیمانی اســت که در ســال 1987 میالدی 
)1۳66 شمسی( بین ایاالت متحده آمریکا 
و اتحاد جماهیر شــوروی سوسیالیســتی 
و پس از فروپاشــی شــوروی با روسیه امضا 
شد. این پیمان در واشــنگتن دی سی بین 
رئیس جمهور ایاالت متحــده آمریکا رونالد 
ریــگان و دبیر کل حزب کمونیســت اتحاد 
جماهیر شــوروی میخائیل گورباچف در 8 
دســامبر 1987 میالدی )هفدهم آذر ماه( 

سال 1۳66 شمسی امضا شد.
مجلس ســنای ایاالت متحده آمریکا این 
پیمان را در 27 مه 1988 میالدی )شــش 
خرداد ماه( ســال 1۳67 شمســی تصویب 
کرد. این پیمان در یکم ژوئن 1988 میالدی 
)یازدهم خرداد ماه( ســال 1۳67 شمسی 
اجرایی شــد. دونالد ترامــپ رئیس جمهور 
آمریــکا در 21 اکتبــر 2018 )29 مهر ماه( 
اعالم کرد که به دلیل نقض مکرر این پیمان 
توسط روسیه ، آمریکا از پیمان مذکور خارج 

خواهد شد.
یکــی از دالیل آمریــکا بــرای این کار 
دسترسی روسیه به نســل تازه موشک های 
کوتاه بــرد و میان برد بود کــه توان حمالت 

هسته ای تُند به کشــورهای ناتو را به روسیه 
می داد. روسیه اما باوجود این که درباره نسل 
تازه موشک های خود اطالعات اندکی را فاش 
کرده بود اما اصرار داشــت که این موشک ها 
پیمان شکن نیستند. دلیل دیگر آمریکا برای 
خروج از پیمان، مقابله با گســترش حضور 
نظامی چین در شرق آســیا بود. زیرا چین، 
پیمانی مانند پیمان منع کاربرد موشک های 
میان برد را امضا نکرده و می توانســت بدون 
محدودیت به ساخت و گسترش موشک های 

میان برد خود بپردازد.
پیمان منع موشک های هسته ای میان برد 
همه موشــک های هســته ای و متعارف و 
ســکوهای پرتاب آن ها را تــا فاصله 500 تا 
1000 کیلومتر کوتاه برد و 1000 تا 5500 
کیلومتر میان برد از میان بــرد. این پیمان، 
موشک های دریایی را پوشش نمی داد و در 
مه 1991 میالدی )اردیبهشــت ماه( سال 
1۳70 شمسی، 2,692 موشک نابود شدند. 
به دنبال آن ده ســال از سایت های هسته ای 

بازرسی می شد.
برخی کارشناسان براین باورند که از بین 
رفتن این پیمان باعــث تضعیف توافق های 
کنترل تسلیحات در سراســر جهان شده و 
نظام بین المللی را که بــرای پیش گیری از 
اشاعه تسلیحات هســته ای به وجود آمده، 

از بین می برد.
آندرآ تامپسون، معاون وزیر امور خارجه 

آمریکا در امور کنترل تســلیحات و امنیت 
بین المللی اوایل ماه ژانویه میالدی اعالم کرد 
)دی ماه( که روسیه تا دوم فوریه )سیزدهم 
بهمن ماه( فرصت دارد که اقداماتش را با این 
توافق تطابق دهد و در غیر این صورت، آمریکا 
پایبندی خود به الزامات این توافق را متوقف 

خواهد کرد.
هیئت روسی در مذاکرات ژنو میان مسکو 
و واشــنگتن، آمریکا را به بدتر کردن اوضاع 
پیرامون ایــن پیمان متهم کرد و ســرگئی 
ریابکوف معــاون وزیر خارجه روســیه نیز 
تأکید کرد که کشورش به شدت به این پیمان 

پایبند است.
سرگئی ریابکوف، معاون وزیر امور خارجه 
روسیه در دیدار با تامپســون در پکن اظهار 
کرد: در گفت وگو درباره این مسئله پیشرفتی 

حاصل نشد.
در همین حال برخی مقامات آمریکایی 
بر این باورند که خــروج آمریکا از این توافق 

همه چیز را خطرناک تر خواهد کرد.
به باور آنان، با خروج آمریکا از این پیمان، 

احتمال دارد واشنگتن سامانه موشکی ای را 
علیه روسیه در اروپا مستقر کند که احتمال 
برخورد مستقیم و حتی بروز حوادث ناگواری 
را ایجاد خواهد کرد. همچنین ممکن است 
روسیه از خروج آمریکا به عنوان بهانه ای برای 
استقرار سامانه موشکی استفاده کند که بروز 
رقابت تسلیحاتی و نگرانی کشورهای اروپایی 
را به دنبال خواهد داشــت.، معاون وزیر امور 
خارجه روسیه در دیدار با تامپسون در پکن 
اظهار کرد: در گفت وگو درباره این مســئله 

پیشرفتی حاصل نشد.
آخرین رهبر اتحاد جماهیر شوروي سابق 
میخائیــل گورباچف در واکنــش به تهدید 
ترامپ گفت که خــروج آمریکا از این پیمان 

تهدید هولناک علیه صلح است.
والدیمیر پوتین رئیس جمهور روســیه 
نیز در مصاحبــه ای بابیان این که مســابقه 
تسلیحاتی با آمریکا هیچ منافعی برای مسکو 
ندارد، هشدار داد که خروج واشنگتن از این 
پیمــان پیامدهای شــدیدی در پی خواهد 

داشت.

آمریکا به پیمان موشکی با روسیه پایبند نیست؛

بازگشت جنگ سرد

سعد حریری با شش وزیر 
جایگاه پیشرو خود را حفظ 
و وزارتخانه های اصلی نظیر 

کشور و پست خدماتی 
یعنی ارتباطات را از آن 

خود کرد. با نجیب میقاتی 
نخست وزیر اسبق نیز  بر 
سر وزیری عادل افیونی 

توافق رسیدند

در دولت جدید لبنان 
اسامی وزیران و 

تقسیم بندی پست های 
اصلی تفاوت فاحشی با 

دولت قبلی ندارد و توازن ها 
به شکل قابل مالحظه تغییر 

نیافته به استثنای این که 
سهمیه شیعیان افزایش 

یافته است
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