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حفظ«حماس»؛میراثسردار
هنیه حدود  10روز در دوحه منتظر فراهم شدن
سفر به تهران با رضایت قاهره بود که با شهادت
سردار سلیمانی وضعیت بهکلی دگرگون و تیم
حماس به رهبری هنیه ساعاتی پیش از اقامه
نماز رهبر انقالب بر پیکر سردار سلیمانی وارد
تهران شد و پیش از اقامه نماز در تریبون دانشگاه
تهران به سخنرانی پرداخت.رئیس دفتر سیاسی
جنبش حماس در بخشی از سخنانش تأکید
کرد « :فرمانده شهید سلیمانی همه زندگی خود
را در حمایت از فلسطین به سر برد و او در رأس
فرماندهی نیروی قدس بود ،اعالم میکنم که
او این فرمانده بزرگ ،شهید قدس است ،شهید
قــدس اســت ،شهید قــدس اس ــت ».اتفاقی که
بسیار برای صهیونیستها حائز اهمیت بود .سفر
هنیه به تهران و شرکت در مراسم تشییع شهدای
مقاومت و سپس دیدار با سردار قاآنی جانشین
جدید شهید سپهبد حاج قاسم سلیمانی گویا
برای حماس هزینه خواهد داشت.هاآرتص در
گزارشی نوشت« :یکی از مسئوالن حماس گفته
است سفر هنیه به تهران در جدول برنامههای او
نبود ولیکن قدمی اضطراری بعد از ترور سلیمانی
بــود و معتقدیم مصر از ایــن موضوع خشمگین
نمیشود چون هنیه نیتش برای سفر به تهران
را به اطالعات مصر ابالغ کرده بود» .همچنین
این روزنامه به نقل از یک مسئول مصری نوشت:
«هرگز اقدامات فوری علیه هنیه بعد از شرکت در
مراسم تشییع سردار سلیمانی اتخاذ نمیکنیم
ولی او را از بازگشت فوری به غزه منع میکنیم یا
به او اجازه برگشت میدهیم و او را از سفر دوباره
منع میکنیم».سردار سپهبد شهید سلیمانی
همیشهیکیازاصلیترینمعیارهایشدرتحوالت
داخلی انقالبیگری بود .انقالبیگری در اصول
انقالب که یکی از آنان هم فلسطین بود .بهطور
مثال ،وی در خصوص فتنه  88و جریانی که
شعار نه غزه نه لبنان سر داد بهصراحت و علنی
میگوید« :در ایران ،زمانی که مسئله« ،فلسطین»
باشد ،همه انقالبی هستند ،همگان فلسطین را
دوست دارند فلسطین حتی در داخل ایران هم
(موضوعی) اساسی است چند سال پیش شعار
«نه غزه نه لبنان؛ جانم فدای ایران» را سر دادند؛
از شما میپرسم اینها اکنون کجا هستند .ما این
را در قاموس سیاسی خود ثبت کردیم .کسانی
که هرگونه شعاری در مخالفت با حمایت ما از
فلسطینسردهنددرهیچپستسیاسینخواهند
بود و در رأس تصمیمگیرندگان کالن کشور جایی
نخواهند داشت .کجا ممکن است چنین چیزی
اتفاق بیفتد؟»اما به رغم همه حمایتهای سردار
سلیمانی از مقاومت غزه طی چند دهه ،میتوان
مهمترین راهبرد و استراتژی وی را در این چند
سال حفظ حماس و ترمیم گامبهگام روابــط با
این جنبش طی سالهای اخیر دانست.شهید
سپهبد سلیمانی حتی پس از بحران سوریه ،به
هنیهدرزمانانتخابویوسنواربهعنوانرهبران
حماس در اردیبهشت سال  ۹۶نامهای نوشت.
در این نامه ،ســردار سلیمانی ضمن تبریک به
اسماعیل هنیه به ریاست دفتر سیاسی حماس،
انتخاب «یحیی سنوار» از مجاهدین شاخه نظامی
(مقاومت) حماس به سمت مسئول سیاسی این
جنبش در نوار غزه را هم تبریک گفت .از نکات
جالبتوجهعلنیشدنایننامهپسازسفرترامپ
به عربستان و سرزمینهای اشغالی (خــرداد
 )۹۶و تروریسم نامیدن حماس در نشست سران
آمریکایی-اسالمی در حضور برخی از رهبران
پرمدعای سازشگر عربی -اسالمی است .این
در حالی اســت که تاریخ نگارش ثبت شــده در
نامه سردار سلیمانی ۸ ،می  ۲۰۱۷ذکر شده
بود .بنابراین این نامه پس از انتخاب هنیه به
مسئول دفتر سیاسی حماس (۶م ــی) یعنی
اردیبهشتماه همان سال و انتشار سند جدید و
پرجنجال سیاسی حماس (در اول می) نگاشته
شده است .متن نامه ،سرشار از حمایت ،امید و
دلگرمی به تیم جدید و جهادی حماس و شخص
اسماعیل هنیه بــرای احیای مسئله فلسطین
و آزادی فلسطین بود.یکی از اقداماتی نیز که
حال بعد از گذشت چند روز از شهادت سردار
سلیمانی فاش شده است حضور میدانی ایشان
در غزه همراه با شهید عماد مغنیه است .احمد
عبدالهادی یکی از رهبران حماس و نماینده این
جنبش در لبنان در سخنانی گفته است« :فکر
حفر تونل در غزه که طول آنها به بیش از ۳۶۰
کیلومتر میرسد ،از سوی دو نفر مطرح شد.
اول فرمانده شهید عماد مغنیه و دوم حاج قاسم
سلیمانی که با رها به غزه سفر کرد و در ایجاد
خطوط دفاعی مشارکت داشت .این مطالب،
مسئلهای محرمانه نیست .دشمن این مسئله
را بهخوبی میداند ».سردار شهید سلیمانی با
سیاستی مثال زدنی و هوشمندانه به مدیریت
این روابط پرداخت و بهرغم فضای سنگین حتی
در میان برخی مسئوالن این عرصه حماس را در
دامن مقاومت و جمهوری اسالمی حفظ کردند
و بهمرور با تغییر رهبری تیم حماس در سال 96
گامهای نخست ترمیم روابط برداشته شد.

خاندانسلطنتیبریتانیانشستبحرانخانوادگیبرگزارکرد

مصائبتصمیمغیرمنتظرهدوک ودوشس
در پی اعالم شاهزاده هری ،نوه ملکه بریتانیا و
همسرش مگان مارکل ،مبنی بر کنارهگیری
از جایگاه خود به عنوان اعضای ارشد خانواده
سلطنتی ،ملکه بریتانیا با اعضای خانواده
سلطنتی در کــاخ ساندرینگهام دیــدار کرد.
موضوع بحث آنان جزئیات نقش آینده هری و
مگاناستکهباعنواندوکودوشسساسکس
مشهورند.بعد از این دیدار ملکه الیزابت دوم در
بیانیه ای گفت که هری و مگان نمیخواهند
متکی به منابع مالی عمومی باشند بنابر این آن
هابرسریکدورهانتقالیتوافقکردهاندکهطی
آن ،بخشی از زمان خود را در بریتانیا و بخشی

دیگررادرکانادابگذرانند.پرنسهری،برادرش
پرنس ویلیام و پدرشان چارلز در ایــن جلسه
حاضرشدندوانتظارمیرفتکهمگانتلفنیاز
کانادادراینجلسهشرکتکند.جانیدایموند،
خبرنگار امور سلطنتی در بی بی سی ،معتقد
است که این جلسه برای خاندان سلطنتی ،یک
رویداد مهم تاریخی است.قرار بوده که طی این
گفت و گو "قدم بعدی" در تبیین ارتباط این زوج
باخانوادهسلطنتیمشخصشود.ملکهامیدوار
است که طی روزهای آینده راه حلی برای این
مشکل پیدا شود .از موضوعات بحث برانگیز
در این زمینه ،در پی اعالم جدا شدن این زوج از

ژنرالحفتربدونامضایقراردادآتشبسدرلیبی
مسکوراترککرد

آتشیکه بس نشد!

خاندانسلطنتیکهدرنشستخانوادهسلطنتی
همدربارهآنگفتوگوشده،منابعمالیاستکه
قرار است در اختیار آن دو قرار بگیرد و این که آیا
آنانالقابسلطنتیخودراحفظخواهندکردیا
نه؟ و همچنین وظایف خود را به عنوان اعضای
خاندان سلطنتی همچنان باید انجام بدهند
یا نه.این جلسه نخستین باری بود که از زمان
اعالم تصمیم هری و همسرش ،ملکه به طور
رو در رو با نوه خود دیدار کرده است.چهارشنبه
هشتم ژانویه ،۲۰۲۰هری و مگان ضمن اعالم
تصمیم خود برای جدایی از خانواده سلطنتی
در بیانیه ای گفتند که قصد دارند وقت خود را
میان بریتانیا و آمریکای شمالی تقسیم کنند.
گفته شده که آن ها پیش از انتشار این بیانیه با
هیچ یک از اعضای خاندان سلطنتی مشورت
نکرده بودند.کاخ باکینگهام از این تحول ابراز
"یاس"کردوگفتهشدکهمقامهایارشدخاندان
سلطنتی از این بیانیه "آزرده" شدند.انتظار
می رفت که ملکه الیزابت دوم ،پرنس چارلز،
ویلیام و هری ،ضمن در نظر گرفتن برنامه هایی
که آن دو برای خود اعالم کرده اند ،مجموعه
ای از احتماالت را دربــاره آینده این زوج مرور
کنند.از جمله مسائلی که هری و مگان برای
رسیدن به این تصمیم خود اعالم کردند توجه
فوق العاده رسانهها به زندگی شان بوده است.
اعالم تصمیم این زوج بحث های بسیاری را در

روزهای گذشته در بریتانیا برانگیخته است.
در حالی که بسیاری از مــردم معتقدند که
آنان کامال حق دارند برای آینده زندگی شان
تصمیم بگیرند ،گروهی نیز می گویند اعضای
خاندان سلطنتی نمی توانند هر وقت دلشان
خواست از نقش خود کناره بگیرند.این بحث
ها هنگامی پررنگ تر می شــود که پرسش
هایی مانند این ها از سوی بعضی مطرح می
شود :امکان ادامه برخورداری آنان از منابع
مالی عمومی ،به طــور مثال بــرای حفاظت
فردی که از آنان می شود هزینه بسیار باالیی
دارد،سلب می شود؟کلودیا جوزف ،نویسنده و
مفسر سلطنتی گفت« :گرچه این خبر تا حدی
غیرمنتظره بود ولی از طرف دیگر همیشه
وقــوع آن محتمل بــود .مگان قبل از ازدواج
در تورنتو زندگی میکرد و این زوج به تازگی
تعطیالت بینظیری در این کشور داشتند.
به نظرم تنها باید رسانههای اجتماعی را در
ایــن بــاره مقصر دانست .اگــر به نظراتی که
درباره مگان در توئیتر شده نگاهی بیندازید
میبینید چرا او این قدر میخواهد از این فضا
فرار کند».با این حال،ریچارد فیتزویلیامز،
مفسر سلطنتی گفت  :اقدام دوک و دوشس
ساسکس «بیشک به زعم بسیاری نشانهای
از عدم انطباقپذیری سلطنت با قرن بیست و
یکم خواهد بود».

چهره روز

ولیعهدابوظبی،خدمتکار
رستورانبود!
نیویورک تایمز  :زاید بن سلطان آل نهیان،
بنیان گذار حکومت امــارات و پدر ولیعهد
ابوظبی آمــوزش و تربیت ویــژهای را برای
فرزندش در نظر گرفته بود.شیخ زاید پسرش
را در سن  ۱۴سالگی برای تحصیل در یک
مدرسه مراکشی به این کشور فرستاد و این
گونه به نظر میرسد که بنیان گذار حکومت
امــارات با این اقــدام قصد داشته است که
پسرش آن روی زندگی و دشواریهای آن
را نیز تجربه کند و به همین منظور وی در
این سفر به محمد گذرنامهای به اسم شخص
دیگری را داد تا هویتش فاش و به دنبال آن
به شکل ویژهای با وی برخورد نشود.محمد
بن زاید زندگی سادهای در مراکش داشت
و چندین ماه را به عنوان خدمتکار در یک
رستوران محلی گذراند .او خودش غذایش
را درســـت م ـیکــرد و حتی لبا سهایش
را نیز خــودش میشست و بیشتر مواقع
تنها بود.سپس محمد بن زاید تابستان را
در یک مدرسه شبانه روزی در اسکاتلند
گذراند؛ مدرسهای که به شرایط نامناسب
و سختگیرانه مانند دوش گرفتن اجباری
با آب سرد و  ...مشهور است .شاهزادگان
بریتانیایی معمو ًال از این شهر متنفر بودند اما
بن زاید از وقت خود در آن جا لذت میبرد.
پس از آن او یک سال را در آکادمی معتبر
نظامی " "Sandhurstبریتانیا گذراند.

فرا خبر
لیبیصحنهبازیبازیگرانخارجی
لیبیبهدودلیلعمدهصحنهرویاروییکشورهایمختلفقرار
گرفته است .این کشور دارای مخازن عظیم نفت و گاز است و
به همین دلیل برای بسیاری از کشورها جذاب است .از سوی
دیگر ،به قدرت رسیدن نیروهای وابسته به اخوانالمسلمین
درپایتخت،باعثشدهتاکشورهایمنطقهرودررویهمدردو
سویدرگیریهاقراربگیرند.
▪کشورهایحامیژنرالحفتر

مذاکرات هفت ساعته آتش بس بین طرفهای درگیر در لیبی که
روز دوشنبه در مسکو آغاز شده بود ،بدون نتیجه به حالت تعلیق
درآمد .این رخداد پس از آن که ژنرال خلیفه حفتر ،رهبر مخالفان
بــدون امضای قـــرارداد آتشبس روسیه را تــرک کــرد ،به وقوع
پیوست .این نشست به پیشنهاد ترکیه و روسیه انجام شده بود .به
گزارش یورونیوز ،آنکارا از دولت مستقر در طرابلس حمایت می
کند و حتی برای کمک به فائز السراج گروهی از سربازانش را به
لیبی اعزام کرده است و روسیه با وجود انکارهای مکرر مظنون به
پشتیبانی از خلیفه حفتر با ارسال سالح ،پول و نیروهایش است.
فائز السراج ،نخست وزیر دولت رسمی لیبی که در طرابلس مستقر
است ،توافق آتش بس را امضا کرده بود ،ولی به گفته وزیر خارجه
روسیه ،ژنرال خلیفه حفتر خواستار «وقت بیشتر تا صبح سهشنبه»
شده بود تا درباره این توافق فکر کند و اطمینان داده بود که سند
آتش بس را با رویکرد مثبت مورد توجه قرار می دهد .دولت رسمی
لیبی به ریاست فائز السراج ،از طرف جامعه بینالمللی به رسمیت
شناخته شده ،اما شورشیان نظامی به رهبری ژنرال بازنشسته
حفتر با آن در نبرد هستند و از چند ماه پیش میکوشند بر طرابلس
مسلط شوند .نیروهای ژنرال حفتر که مورد حمایت مصر و روسیه
هستند ،از چند مــاه پیش به ســوی طرابلس پایتخت پیشروی
میکنند تا حکومت سراج را که از سوی ترکیه حمایت میشود،
ساقط کنند .بنا به گزارش رویترز ،به گفته نیروهای پشتیبان حفتر،
از آن جا که او خود را در آستانه پیروزی میبیند ،حاضر نیست با
دولت مرکزی لیبی قرارداد آتشبس امضا کند .آخرین پیروزی
نیروهای حفتر که بیشتر در شرق لیبی متمرکز هستند ،تسلط بر
شهر استراتژیک سرت بود .بندهای پیشنویس توافقنامه آتشبس
شامل موارد پیش رو بود :الف) توقف تمامی فعالیتهای نظامی
طبق توافقنامهای که با ابتکار عمل ترکیه و روسیه از یک شنبه
وارد فاز اجرایی شده است .ب) مشخص کردن خطوط تماس
میان طرفهای درگیر به منظور تضمین تداوم آتشبس .ج) تأمین
امنیت ارسال کمکهای بشردوستانه به افراد نیازمند .د) تشکیل
یک کمیته نظامی متشکل از پنج فرد با مشارکت طرفین درگیر.
ه) تعیین نمایندگانی برای تیمهای لیبیایی به منظور مشارکت در
روند گفتوگوی اقتصادی ،نظامی ،امنیتی و سیاسی که نماینده
سازمان ملل در لیبی آغازگر آن خواهد بود.
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امارات:اماراتمهمترینحامی
خلیفه حفتر بهشمار م ـیرود و
عــــاوه بــر پشتیبانی مــالــی،
تسلیحات پیشرفته نظامی در
اختیارنیروهایوابستهبهاوقرار
داده اســت؛ اقــدامــی که نقض
تحریمهای تسلیحاتی سازمان
ملل علیه نیروهای درگیر در لیبی به شمار میرود .نیروهای
ارتشملیلیبیازحمایتهواییاماراتنیزبرخوردارهستند.
اماراتپهپادهایچینیخودرابرایشرکتدرعملیاتحمله
بهطرابلسبهصفوفنیروهایخلیفهحفتراعزامکردهاست.
سازمانمللدرگزارشیاعالمکردهاماراتهمچنینسیستم
دفاعهوایی PantsirS-1ساختروسیهرانیزدراختیارحفتر
و نیروهایش قــرار داده اســت .براساس گزارشهای دیگر
سازمانملل،اماراتجنگندههایشرانیزدراختیارحفترقرار
دادهاست.اماراتیهابهدنبالساقطکردندولتفائزالسراج
ودرنتیجهکوتاهکردندستاخوانالمسلمینازلیبیهستند.
مصر:مصرنیزهمچوناماراتدشمناخوانالمسلمیناست
وبههمیندلیلبهحمایتازژنرالحفترپرداختهاست.ژنرال
عبدالفتاح السیسی که در سال 2013با ساقط کردن دولت
محمدالمرسیبهقدرترسید،گروهاخوانالمسلمینرایک
گروهتروریستیاعالموفعالیتآنرادرمصرممنوعکردهاست.
فارغازاین،لیبیومصرهمسایههستندوتواناییژنرالحفتر
برای کنترل گروههای شبهنظامی مستقر در مناطق بیابانی
هممرزبامصر،برایالسیسیارزشمنداست.مصرازطریقمرز
مشترکبالیبی،مسیراصلیتامینسالحوتجهیزاتموردنیاز
نیروهایحفتراست.
فرانسه :فرانسه اعالم کرده در بحران لیبی از هیچیک از
طرفین درگیری حمایت نمیکند اما فرانسویها عمال در
بزنگاههایسیاسیازژنرالحفتردفاعکردهاند.فرانسهپیش
از این مانع تصویب بیانیه اتحادیه اروپا علیه عملیات ژنرال
حفتربرایتصرفطرابلسشدهاست.فرانسهحمایتنظامی
واطالعاتیازخلیفهحفترراردکردهاستامادرسال،2016
سقوط یک بالگرد فرانسوی در نزدیکی بنغازی که به کشته
شدنسهسربازمنجرشد،بهیکافتضاحسیاسیتبدیلشد.
روســیــه :روســیــه نیز همچون فرانسه حمایت رسمی از
ژنرال حفتر را رد کرده است اما سال گذشته مانع تصویب
بیانیه شورای امنیت سازمان ملل علیه حفتر شد .نیروهای

شبهنظامی روسیه در کنار نیروهای حفتر در حال جنگیدن
هستند؛ موضوعی که بــدون هماهنگی با دولــت روسیه
امکانپذیرنیست.روسیهبهدنبالگسترشنفوذخوددرمنطقه
خاورمیانه و سپس آفریقاست تا هم قدرت آمریکا را به چالش
بکشدوهمخودبهعنوانیکقدرتفرامنطقهایظاهرشود.
آمریکا  :دولت دونالد ترامپ همچون دیگر مناطق جهان ،در
لیبینیزدارایاستراتژیمشخصینیست.دولتباراکاوباما
درشکلگیریدولتوحدتملیدرطرابلسنقشپررنگیایفا
کرد اما پس از به قدرت رسیدن ترامپ ،او اعالم کرد عالقهای
بهایفاینقشدرلیبیندارد.بااینحال،باآغازعملیاتژنرال
گشدننقش
حفتربرایتصرفمناطقبیشتریازلیبیوپررن 
روسیهدراینکشور،دولتآمریکاباحفترکهتابعیتآمریکایی
نیزداردواردمذاکرهشد.ترامپطیچندینتماستلفنیازاو
بهخاطرمبارزهباداعشوبهدستگرفتنکنترلمیادیننفتی
لیبیتشکرکردهاست.آمریکانیزهمچونروسیهمانعتصویب
ل شدن
بیانیه شورای امنیت علیه حفتر شد .اکنون اما با فعا 
روسیهدرلیبی،آمریکادرموضعضعفقرارگرفتهاست.
عربستان:بهنوشتهوالاستریتژورنال،عربستانبرایتامین
هزینههایعملیاتنظامیتصرفطرابلس،دههامیلیوندالر
بهحفترکمککردهاست.حفترسالگذشتهطیسفربهریاض
بامقامهایاینکشورازجملهمحمدبنسلماندیدارکرد.این
دیداردرستچندروزپیشازآغازعملیاتبود.برایعربستان
نیزحضورنیروهایاخوانالمسلمیندرقدرتباعثحمایت
ازحفترشدهاست.
▪کشورهایحامیدولتوحدتملیلیبی

ترکیه :از زمــان ایجاد دولت
وحـــــــدت مـــلـــی لـــیـــبـــی در
ســـــال ،2015ترکیه یکی از
حامیان اصلی آن بــوده است.
بــــرای تــرکــیــه ،قــدرتگــیــری
اخوانالمسلمین در لیبی
اهمیتبسیاریداردوبههمین
دلیل به حمایت نظامی و لجستیکی از دولت فائزالسراج رو
آورده است .تاکنون خودروهای زرهی و پهپادهای ترکیه در
لیبیحضورداشتهاندوبعدازایننیزنیروهاینظامیاینکشور
بهطرابلساعزامخواهندشد.میادینگازلیبیدرمدیترانهاز
منظر اقتصادی برای ترکیه اهمیت دارد و دوطرف قرار است
همکاریمشترکدراینحوزههاراآغازکنند.
قطر:قطرباحمایتازدولتسراجدرطرابلس،درمقابلدیگر
کشورهای عرب منطقه خلیجفارس قرار گرفته است .یکی
از محورهای اصلی اختالف میان قطر با عربستان و امارات
همینحمایتدوحهازدولتسراجاست.قطردرساقطکردن
دولتقذافیدرسال 2011نقشکلیدیداشتوازنیروهای
مخالفاوحمایتمالیوتسلیحاتیگستردهکرد.اکنوندولت
سراجنیزازچنینحمایتیازسویدوحهبرخورداراست.

خبر متفاوت

دشواریهایکمبود«پدرروحانی»!

بندیکت شــانــزدهــم ،پــاپ ســابــق رســمــا از پاپ
فــرانــســیــس ،پــیــشــوای کــاتــولــی ـکهــای جهان
درخواستکردتابرنامهصدورمجوزکشیششدن
برای مردان متاهل را به کلی از سر بیرون کند .به
گزارشخبرگزاریفرانسه،طرحصدورمجوزبرای
کشیششدنمردانمتاهلازکمبود«پدرروحانی»
درمنطقهآمازوننشئتمیگیرد.یکیازشوراهای
کلیسای مستقر در این منطقه از آمریکای التین
به واتیکان پیشنهاد کرده است برای مقابله با این
چالش ،مردان همسردار میان سال و مسن را به
کشیشیبپذیرد.امریکهباتوجهبهشرطتاریخی
تجرد برای کشیشهای کلیسای کاتولیک بسیار
مجادله برانگیز شده است .بندیکت شانزدهم که
 ۹۲سال دارد و در سال  ۲۰۱۳بازنشسته شده
در کتاب جدیدی با مشارکت رابرت سارا ،یکی از
محافظهکارترین کاردینالهای کاتولیک نوشته:
«نمیتوانیمساکتبمانیم[]...بهدرخواستهای
بد ،تظاهر ،دروغهای شیطانی و خطاهای مد روز
که میخواهند ارزش تجرد کشیش را از بین ببرند
تن ندهید» بندیکت شانزدهم نوشت« :تاهل تمام
وجود مرد را طلب میکند و چون خدمت خالق هم
بهتماممواهبمردنیازدارد،بهنظرنمیرسدتحقق
همزماندووظیفهممکنباشد».

اوجگیریاختالفاحزابسیاسیبرایمشارکت
درتشکیلکابینهلبنان

«دیاب» تنها شده است؟
تحوالت داخلی لبنان پس از معرفی دیاب و تغییر جبههبندی در گروهها و
احزابسیاسیدراینچهارهفتهنشانمیدهددیابمسیردشواریرابرای
معرفیکابینهپیشرودارد.روزنامهاالخبارلبناندرگزارشیدربارهوضعیت
سیاسیکنونیلبناننوشت:لبنانیهابهحالخودرهاشدهاند.دولتبرای
خروجازفروپاشیوحلبحرانیاحتیکاهششدتآنتالشینمیکند،از
اینرودولتدرآیندهنزدیکتشکیلنمیشود.دولتموقتفعالیتینداردتا
کمیازخألراپرکندوحساندیابنیزازتصدیپستنخستوزیریانصراف
نمیدهد .گزارش االخبار در شرایطی منتشر شده که بیشتر شخصیتها
و جریانهای سیاسی ،مقامهای حزبی و فراکسیونهای پارلمانی لبنان
با آن که به حسان دیاب برای تشکیل کابینه فنساالر رای دادند اما اکنون
ثابت شده موضوع تشکیل یک دولت فنساالر با توجه به نظام پارلمانی
لبنان عمال امکانپذیر نیست.پایگاه النشره لبنان در تشریح موانع پیش
رویتشکیلدولتدرلبناننوشت:حساندیابمصراستدولتجدیدبه
همان شکلی که بر آن توافق شده ،یعنی دولتی کوچک متشکل از ۱۸وزیر
زنومرد،تشکیلشود.بنابهخواستدیابایندولتبایدازوزراونمایندگان

فعلیپارلمانلبنانخالیباشدوافرادتکنوکراتدرآنبایدوابستگیحزبیو
جناحینداشتهباشندکهاینموضوعباعثشدهروندتشکیلدولتبهشدت
سخت شود .بهرغم آن چه درباره تشکیل دولتی از چهرههای تکنوکرات
بدون وابستگی حزبی گفته میشود اما نامزد کردن این وزرا از جانب
احزابی که اکثریت پارلمان را در اختیار دارند باعث شده حرف آخر در هر
روندرأیگیریدراختیاراحزابمذکورباشد.بنابهگفتهالنشره،درهمین
زمینه،نزاعیمخفیمیان«نبیهبری»رئیسپارلمان«،جبرانباسیل»رئیس
التیارالوطنیالحرو«سلیمانفرنجیه»رئیسجریان«المرده»دیدهمیشود.
متشنجشدنروابطمیاندیابوباسیلتأثیرمنفیبرتماسهامیانآنهاو
بهتبعآنروندتشکیلدولتگذاشتهاستوهیچکدامازطرفینفعالحاضر
به عقبنشینی از مواضع خود نشدهاند ،با وجود آن که میانجیهای زیادی
تالشکردهاندتماسمیانایندورادوبارهبرقرارکنند .ایناتفاقاتدرحالی
رخ میدهد که سعد حریری بیتفاوت است و به محض مکلف شدن دیاب
شانهاززیربارمسئولیتهایشخالیکرد.

ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ

ﻭﺍﺣﺪ ﺻﻔﺤﻪ ﺁﺭﺍﯾﯽ ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ
ﺳﻔﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﭘﺬﯾﺮﺩ
۰ ۵ ۱ ۳ ۷۰ ۰ ۹ ۳ ۹ ۰

layout@khorasannews.com

