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تکاپوی ریاض برای تطهیر چهره سفارت 
عربستان در بیروت 

نخست وزیر لبنان دولت 
فن ساالر تشکیل می دهد  

همزمــان با ادامــه اعتراضــات در لبنان و 
تجمع شبانه حامیان سعد حریری در بیروت، 
نخســت وزیر مکلف لبنان اعــام کرد مصمم 
است برای تشکیل دولت مســتقل و فن ساالر 
تمامی موانع را از سر راه تشکیل دولت بردارد. 
سفارت عربستان در لبنان نیز در بیانیه ای درباره 
اینکه این کشور از شیوه مکلف شدن دیاب برای 
تشکیل کابینه ناراضی اســت،  توضیح داد.  به 
گزارش روزنامه القدس العربی، حســان دیاب، 
نخست وزیر مکلف لبنان در توییتر نوشت: دولت 
جدید گروهی سیاسی نخواهد بود بلکه دولتی 
فن ساالر اســت. من مســتقل زندگی کردم و 
مستقل خواهم بود. مسئله اصلی ما تحقق نهضت 
لبنان و رسیدن به نتیجه ای است که لبنانی ها 
آرزوی آن را دارنــد. محمد فنیش، وزیر ورزش 
و جوانان از اعضای حزب اهلل نیز گفت: ما کامًا 
رویکرد مثبتی در قبال نخست وزیر مکلف داریم 
و کشــور نیاز دارد تاش های تمامی گروه های 
سیاســی برای حل بحران را به کار گیریم. وی 
گفت: دولت به پشــتیبانی سیاســی نیاز دارد 
برای همین ما خواهان مشــارکت گســترده 
هستیم و این نهایت مســئولیت ملی است. ما 
باید از نخست وزیر مکلف حمایت کنیم چراکه 

جایگزینی برای دولت وجود ندارد.
در مقابل نهاد المشــنوق، نماینده پارلمان 
لبنان با تعیین نخست وزیر از سوی جریان آزاد 
ملی و حزب اهلل و حزب أمل مخالفت کرد و گفت:  
زمانی که مسئله درباره نمایندگی شیعیان در 
نهادها باشد تعهد مســاله اساسی است، مثل 
زمانی که جریان المستقبل در انتخابات ۲۰۰۹ 
پیروز شد و در آن روز نبیه بری را به عنوان رئیس 
پارلمان انتخاب کردیم؛ به این دلیل که او متعهد 
بود. همچنین رییس جمهور برای ســال ها در 
اختیار میشــل عون بوده با ایــن اعتبار که وی 
متعهد و نماینده اکثریت مسیحی بوده است. 
المشنوق از سعد حریری، نخست وزیر مستعفی 
لبنان خواست موضع سیاسی واضحی را درباره 
حســان دیاب اتخاذ کند. المشنوق گفت: این 
پرونده با گفتن خداوند او را موفق کند یا امتناع 
از مشارکت در دولت بسته نمی شود. مسئولیت 
او این اســت که موضع مشــخص را به مردم 
خشمگین در خیابان ها به شــکل دقیق برای 

ممانعت از فتنه و دودستگی اعام کند.

نکته قابل ماحظه درباره روند حمایت های 
عربی از دولت دیاب گفت وگوی یک شخصیت 
عربستانی به نام »عبداهلل الرکف« است که خود 
را خبرنگار حوزه لبنان معرفی کرده است، وی 
گفته اســت، عربســتان هرگز با حسان دیاب 
تماس برقرار نخواهد کرد مگر اینکه مورد تایید 
دار االفتاء لبنان قرار بگیرد. وی تاکید می کند: ما 
منتظر رضایت ملت لبنان درباره مساله تکلیف 
و تشکیل کابینه هستیم. الرکف کنار گذاشته 
شدن حریری توسط عربستان را تکذیب کرده 
و گفته بود حســان دیاب شــخصی ناشناخته 
اســت که ســنی ها با او مخالفند و عربستان از 
روند مکلف شــدن او که به نظر می رسد نامزد 
حزب اهلل است ناراضی است. سفارت عربستان 
در لبنان در بیانیه ای اعام کرد: فهد الرکف که 
مکالمه تلفنی را با شبکه ال بی سی انجام داد و 
خودش را متخصص در پرونده لبنان اعام کرد 
و رســانه ها او را یک مسئول دولتی دانستند در 
واقع هیچ گونه ســمت رسمی ندارد و نظراتش 
شخصی است و موضع رسمی عربستان نیست. 
سفارت عربستان می افزاید عاجزانه از رسانه ها 
درخواست دارد در انتقال اطاعات دقت داشته و 
از منابع رسمی اخبار را پیگیری کنند و از سمت 
افرادی کــه در برنامه هــای تلویزیونی حضور 
می یابند اطمینان حاصل کنند. از سوی دیگر، 
تعدادی از تظاهرکنندگان لبنانی مســیرهای 
مرکز بیروت را در اعتراض به مکلف شدن حسان 
دیاب بســتند. معترضــان در میادین اصلی از 
جمله شهدا و ریاض الصلح تجمع کرده بودند. 
آن ها که برای چهارمین شــب متوالی تجمع 
کرده بودند تأکید کردند حسان دیاب نماینده 
سنی ها نیست. نیروهای امنیتی و ضد شورش و 
ارتش نیز در محل های تجمع مستقر شدند اما از 

درگیری با معترضان خودداری کردند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

 بدون تردید یکــی از مهمترین 
مخاصمــات مســلحانه و منازعات 
قرن حاضر را باید وضعیت ســوریه 
دانســت. اگر تاریخ معاصر را زیر و 
رو کنید، ممکن است به تخاصمات 
متعدد )اعم از داخلــی، منطقه ای 
و بین المللی( برخــورد کنید که به 
عنوان مثــال لشگرکشــی آمریکا 
به افغانســتان و عــراق نمونه ای از 
آن خواهد بود؛ امــا تفاوت وضعیت 
ســوریه با عراق و افغانستان بیش از 
این حرف ها اســت؛ چراکه در مورد 
این دو کشور،  شروع کنندة منازعه 
ایاالت متحــده بود و شــرکای آن 
در ناتــو هم یکی پــس از دیگری با 
ماموریت های مختلــف وارد کابل 
و بغداد شــدند. این روند در سوریه 
کًا فرق دارد. به گونه ای که پرونده 
ســوریه با تجاوز نظامی یک کشور 
خارجی به وجود نیامد بلکه پدیده ای 
از جنس افراط گرایی این کشور را به 
آشوب کشید. هیچ تردیدی وجود 
ندارد که پیدایــش پدیده افراطی و 
رادیکال نیازمند بســترها و دالیل 
متعدد ایدئولوژیک، سیاسی و حتی 
امنیتی است اما آنچه در سوریه )آن 
هم در اواخر ســال ۲۰1۰ تا زمان 

شروع بحران( اتفاق افتاد، عاوه بر 
مولفه های مذکور، مسائل اقتصادی 
)اعم از فقر، بیکاری، کاهش درآمد 
کشــاورزان و غیــره( و همچنین 
مشکات اجتماعی و قومیتی و حتی 
عدم توسعه را در بطن خود داشت. به 
همین دلیل انباشــت این متغیرها 
باعث شــد تا پدیده ای مانند داعش 

در این کشور به وجود آید. 
با این پیش فرض کامًا مشخص 
می شــود بحران ســوریه که تا به 
این ســاعت ادامــه دارد و وارد فاز 
جدید شده، نه تنها از حیث ماهوی 
بلکــه از منظر شــکلی تفاوت های 
زیادی با ســایر مخاصمات و به هم 
ریختگی های مختلف در اقصی نقاط 
دنیا دارد. در این مسیر آنچه موجب 
می شود بحران ســوریه تا به امروز 
ادامه داشته باشد و اشکال متفاوتی 
از خود به نمایش بگــذارد، داعش، 
القاعده یا سایر گروه ها و جریان های 
تروریستی ساکن و فعال در سوریه 
نیستند بلکه عامل اصلی ادامه بحران 
سوریه »تعدد بازیگر« است. واقعیت 
این است که ســوریه را باید رینگ 
بوکس تاریــخ معاصر دانســت. از 
یک ســو آمریکایی ها در شمال این 
کشور با کردها هماهنگ هستند و 
عاوه بر ارســال تجهیزات سبک و 
سنگین برای آنها، مداومت آموزش 
را در دستور کارشــان قرار داده اند. 

کمی آنطرف تر ترکیه به بهانه نفوذ 
کردها و شــاخه پ.ک.ک در شمال 
سوریه، عاوه بر ســوار نظام زرهی 
خود برجک های دیدبانی متعددی 
را در مناطق فوق الذکر تاسیس کرده  
و در همین راســتا حمایت از ارتش 
آزاد سوریه و تروریست های النصره 
)شاخه ســوری القاعده( را به عهده 
گرفته است. از ســوی دیگر ایران به 
پشتیبانی از دولت سوریه و بر اساس 
درخواست دمشــق به این معادله پا 
گذاشــت و عاوه بر آن روس ها هم 
از این جســِم نیمه جان سهم خود 
را طلب می کنند؛ تــا جایی که روز 
گذشته اخباری مبنی بر اجاره 4۹ 
ســاله بندر طرطوس سوریه توسط 
روســیه منتشر شــد و »والدیمیر 
پوتین« در مورد این موضوع صریحا 
گفت که حضور نیروهای کشورش 
در این بندر بــرای تضمین صلح و 

ثبات در این منطقه است!
ارتش سوریه به دنبال چیست؟

فــارغ از تمام ایــن صحبت ها و 
تحلیل ها آنچه در عرصــه میدانی 
ســوریه در حال اتفاق افتادن است، 
یکی از مهمترین تحوالتی اســت 
که از ســال ۲۰11 تاکنون رخ داده 
است. بر اســاس داده های میدانی، 
اســناد و نقشــه های منتشر شده، 
ارتش ســوریه شــهرک جرجناز 
)بزرگ ترین پایگاه گروه تروریستی 

جبهه النصره( در حومه شرقی ادلب 
را آزاد کرده و حاال در چندکیلومتری 
شــهر کلیدی معرة النعمــان قرار 
دارد. از ســوی دیگر، مرکز موسوم 
به »دیده بان حقوق بشــر سوریه« 
)وابسته به معارضان سوری( اعام 
کرد، ارتش سوریه پست دیده بانی 
ترکیــه در جنوب شــرقی ادلب را 
محاصره کرده اســت. این مرکز به 
تصریح در بیانیه خود آورده اســت 
که نیروهای دولتی پس از به دست 
گرفتن کنترل شهرها و روستاهای 
واقع در نزدیکی شهر کلیدی معرة 
النعمان در جنوب شرق استان ادلب 
پست دیده بانی نیروهای ترکیه در 
روســتای »الصرمان« واقع در این 
محــدوده جغرافیایــی را محاصره 
کردنــد. طبق این گزارش، پســت 

دیده بانی ترکیه در الصرمان دومین 
پست دیده بانی تحت محاصره ارتش 
سوریه بعد از پســت دیده بانی شهر 
»مورک« در مجاورت ادلب واقع در 
حومه شمالی حماه است که در ماه 
آگوست گذشته به محاصره ارتش 
سوریه درآمد. این داده ها به خوبی 
نشــان می دهد که نیروهای دولتی 
ســوریه در محورهای عملیاتی در 
حومه جنوب شــرقی ادلب در حال 
پیشروی هستند و کنترل روستاها 
و مزارع الحراکی، القراطی، تحتایا، 
البرج، تل الحمصی و فروان در حومه 
شــرقی معرة النعمان را به دســت 
گرفته اند. هدف این عملیات عاوه 
بر آزاد کــردن جاده اســتراتژیک 
حماه - حلب، پاکسازی استان ادلب 
اســت که باید آن را آخرین سنگر 
تروریست ها دانســت. در این میان 
باید بدانید که عملیات نظامی ارتش 
سوریه علیه عناصر گروه تروریستی 
جبهه النصره بــرای بازپس گیری 
ـ  کنترل جــاده بین المللی »حلبـ 
دمشق« در 1۹ دسامبر سال جاری 

آغاز شده است.
چرا ادلب مهم است؟ 

اهمیت شــهر ادلــب در بحران 
سوریه را تنها نمی توان به موقعیت 
جغرافیایــی آن محــدود کــرد. 
درست اســت که این ادلب یکی از 
نزدیکترین موقعیت ها به مرز ترکیه 
تلقی می شود و اساســاً جایگاه آن 
در شمال غرب ســوریه به نوعی در 
ســناریوی ترکیــه اهمیت خاصی 
دارد؛ اما واقعیت این است که اهمیت 
این منطقه به اشخاص حاضر در آن 
و تحوالتی اســت کــه از ناحیه آنها 
طی ســال های اخیر رقــم خورده 
اســت. برای درک ارزش و اهمیت 
نظامی و امنیتی این شــهر همین 
بس که بســیاری از پژوهشــگران 
حوزه تروریســم و طیف عمده ای از 
مقامات امنیتی و سیاســی غرب و 
منطقه رسماً اعام کرده اند که تا به 
امروز هیچ نقطه از جهان، این مقدار 
از تروریست های تا دندان مسلح را 

یک جا به خود ندیده است! 
شــاید بســیاری از مخاطبــان 
بگویند افغانســتان معبر و پناهگاه 
کسانی مانند ماعمر )رهبر پیشین 
طالبان( و اســامه بــن الدن )رهبر 
سابق سازمان تروریستی القاعده( 

بوده اما متاســفانه هیچکدام از آنها 
نمی گوینــد که در ســوریه حدود 
137 گروه تروریستی ریز و درشت 
در حــال فعالیت بودنــد و علیرغم 
آنچه گفته می شود، داعش و القاعده 
هنوز در این کشور فعال هستند. اگر 
بخواهم گویاتر سخن بگویم باید به 
عرضتان برسانم که ادلب در وضعیت 
کنونی به »کلکسیون تروریست ها« 
تبدیل شده اســت. از هر نوع ملیت 
شــرقی و غربــی گرفته و هــر نوع 
 ساحی که به ذهنتان برسد در ادلب 

پیدا می شود. 
آمار دقیق از تعداد افراد حاضر در 
این منطقه وجود ندارد اما بر اساس 
آمارهای ضمنی، دســتکم حدود 
5۰ هزار نفر در ایــن منطقه حضور 
دارند که هدایــت تمام آنها به عهده 
جبهه النصره سابق )شاخه القاعده 
در ســوریه( به رهبــری ابو محمد 
الجوالنی اســت. در این میان باید 
متوجه بود که طیف گســترده ای از 
اعضای ارتش آزاد سوریه که از روز 
اول بحران ســوریه تحت حمایت 
ترکیه قرار داشــتند هــم در ادلب 
حضور دارند و حتی با سایر گروه های 
دیگر درگیر شده اند. به همین جهت 
ترکیه را باید یکی از موانع پاکسازی 
و آزادسازی ادلب دانست. همین روز 
گذشــته بود که خلوصی آکار، وزیر 
دفاع ترکیه در جریان ســخنرانی 
خود در مراسمی در مقر وزارت دفاع 
در آنکارا اعام کرد که ترکیه نگران 
وقوع فاجعه انســانی در ادلب است! 
نگرانی ای که به وضوح نشان می دهد 
پیشروی ارتش سوریه از حلب و حما 
به سمت ادلب بسیاری از بازیگران 
خارجی دخیل در پرونده سوریه را 

هراسان کرده است.

گزارش »توسعه ایرانی« از پیشروی ارتش سوریه در حومه ادلب

فتِح آخرین سنگر
از تعداد نیروهای حاضر 

در ادلب آمار دقیق وجود 
ندارد، اما بر اساس آمارهای 

ضمنی، دستکم حدود 
50 هزار نفر در این منطقه 

حضور دارند که هدایت تمام 
آنها به عهده جبهه النصره 

سابق )شاخه القاعده در 
سوریه( به رهبری ابو محمد 

الجوالنی است

آنچه موجب می شود 
بحران سوریه تا به امروز 

ادامه داشته باشد و اشکال 
متفاوتی از خود به نمایش 
بگذارد، داعش، القاعده یا 
سایر گروه ها و جریان های 

تروریستی ساکن و فعال در 
سوریه نیستند؛ بلکه عامل 

اصلی ادامه بحران سوریه 
»تعدد بازیگر« است

مقامات ارشد چین، ژاپن و کره جنوبی بر حل مسئله کره شمالی از طریق مذاکره تاکید کردند. به گزارش رویترز، »مون 
جائه این« رئیس جمهوری کره جنوبی روز گذشته )سه شنبه( پس از نشست با »شینزو آبه« نخست وزیر ژاپن و »لی کچیانگ« 
نخست وزیر چین در استان سیچوان این کشور اعام کرد: سئول، پکن و توکیو در نشست سه جانبه با کمک به برگزاری مذاکرات 
کره  شمالی و آمریکا برای پایان دادن به برنامه هسته ای پیونگ یانگ موافقت کردند. مون 
جائه این افزود: برقراری صلح در شبه جزیره کره به نفع هر سه کشور )کره جنوبی، چین 
و ژاپن( است. مون دوشنبه به کره شمالی هشدار داد که بن بست در مذاکرات با آمریکا و 
افزایش تنش در شبه جزیره به نفع پیونگ یانگ نیست. نشست سه جانبه روز گذشته، 
هشتمین نشست سه جانبه کره جنوبی، ژاپن و چین بود. نشست قبلی در می سال گذشته 

در توکیو برگزار شد.

رسانه های عبری زبان اعام کردند که فرانسه پس از گذشت بیش از نیم قرن خرید ساح های اسرائیلی را از سر گرفته است. 
روزنامه عبری زبان معاریو فاش کرد که ارتش فرانسه خرید ساح های ساخت اسرائیل را پس از گذشت بیش از نیم قرن از متوقف 
بودن آن در پی ممنوع کردن صادرات ساح به اراضی اشغالی در جنگ سال 1۹۶7 توسط شارل دو گل، از سر گرفته است. طبق 
این گزارش، فرانســه تصمیم به خرید هشــت ربات نفربر از نوع »بروبوت« از شرکت " 
Robotim" اســرائیل گرفته اســت و هدف ارتش از خرید این ربات ها استفاده از آنها 
در عملیات هایش علیه گروه های مسلح در مرکز آفریقا است. صنایع هوایی اسرائیل در 
سال ۲۰11 معامله بزرگی را به ارزش نیم میلیارد دالر برای مجهز کردن ارتش فرانسه به 
پهپادهای هرون و ایتان به شکل غیر مستقیم و از طریق شرکت هواپیمایی »داسو« فرانسه 

امضا کرد اما این معامله در نهایت اجرا نشد.

فرانسه خرید سالح های اسرائیلی را از سر گرفتتوافق چین، کره جنوبی و ژاپن به حل پرونده کره شمالی 

منابع عراقی از نشست یکی از مهمترین گروه های اهل 
سنت به ریاست محمد الحلبوسی و تصمیم آنها برای رایزنی 
با ائتاف البناء به ریاست العامری در خصوص معرفی نامزد 
نخست وزیری خبر دادند. به گزارش شبکه السومریه، دفتر 
محمد  الحلبوســی رئیس پارلمان عراق اعام کرد هیئت 
رهبری ائتاف القوی العراقیه نشست خود را به ریاست محمد 
الحلبوسی و با حضور محمد تمیم رئیس ائتاف برگزار کرد. بر 
اساس بیانیه دفتر حلبوسی، در این نشست تصمیم گرفته شد 
موضوع نامزد نخست وزیری را با ائتاف البناء پیگیری کند. 
اعضای این ائتاف با اجماع توافق کردندکه با ائتاف البناء 
برای معرفی نخست وزیر بحث و گفت وگو کنند. در این زمینه 
محمد الکربولی از نمایندگان ائتاف القوی العراقیه گفت عدم 
نامزدی »قصی السهیل« از سوی ائتاف البناء قطعی شده 
و این ائتاف، اسامی دیگری را برای تصدی نخست وزیری 

بررسی می کند. این در حالیست که اخیراً محمد الحلبوسی، 
رئیس پارلمان عراق نامه ای را درباره فراکسیون اکثریت در 
پارلمان به »برهم صالح« رئیس جمهوری این کشور تحویل 
داده است. پاســخ ریاســت پارلمان بر این اساس است که 
ائتاف البناء فراکسیون اکثریت پارلمان است و گزینه جدید 

نخست وزیری توسط این ائتاف معرفی خواهد شد.

نتایج یک نظرســنجی تازه در آســتانه جلســه 
اســتیضاح »دونالد ترامپ« رئیس جمهوری آمریکا 
نشــان می دهد که  51 درصد آمریکایی ها از عملکرد 

وی ناراضی هستند. 
به گزارش تارنمای هیل، نتایج نظرسنجی مشترک 
این تارنمــای آمریکایی و موسســه »هریس ایکس« 
که روز دوشنبه منتشر شــد، حاکی از آن است که در 
روزهای باقی مانده تا انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
میزان مقبولیت عملکرد رئیس جمهور آمریکا به مرز 

5۰ درصد نزدیک شده است. 
در عین حال، ایــن نتایج نشــان داد، 4۹ درصد از 
شــرکت کنندگان گفتند که عملکرد ترامپ را قبول 
دارند که در مقایسه با 4۶ درصد نظرسنجی انجام شده 

در 17 و 1۸ آذر افزایش نشان می دهد. 

در نظرســنجی جدیــد 51 درصــد گفتنــد که 
عملکــرد ترامــپ را قبــول ندارند. در نظرســنجی 
قبلــی 54 درصد آمریکایــی ها این نظر را داشــتند. 
ایــن نتایــج نشــان داد کــه ترامــپ همچنــان 
 جایــگاه حمایتی خــود نــزد جمهوریخواهــان را 

حفظ کرده است.

معرفی نخست وزیرجدید عراق توسط ائتالف البنا 5۱ درصد آمریکایی ها عملکرد ترامپ را قبول ندارند

خبرخبر


