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تحلیل الشرق االوسط از آخرین وضعیت 
سیاسی لبنان 

اختالف عون و دیاب درباره 
اسامی مسیحیان کابینه

در حالــی کــه رایزنی هــا بــرای انتخاب 
وزیران جدید کابینه آتی لبنــان ادامه دارند، 
رئیس جمهوری لبنان دیروز با نخســت وزیر 
مکلف این کشور برای بررسی آخرین تحوالت 
مربوط به تشــکیل کابینه دیدار کرد. روزنامه 
الیوم السابع چاپ مصر نوشــت، دفتر ریاست 
جمهــوری لبنان با انتشــار عکســی از دیدار 
میشــل عون، رئیس جمهوری لبنان و حسان 
دیاب، نخست وزیر این کشــور در کاخ ریاست 
جمهوری در بعبدا خبر داد. برخی خبرها حاکی 
از بروز اختالف نظرهایی میان دو طرف درباره 
اسامی مســیحی بوده و گزارش شد دیاب کاخ 
بعبدا را بدون هیچ گونه اظهارنظری ترک کرد. 
دفتر ریاست جمهوری لبنان در بیانیه ای اعالم 
کرد: در این دیدار عون با دیاب به بررسی آخرین 
تحوالت داخلی لبنان و نتایج رایزنی های انجام 
شده برای تشــکیل کابینه جدید پرداخت. به 
نظر می رســد مهم ترین گره موجود مربوط به 
سهمیه مسیحی هاست که این مشکل ناشی از 
اختالف نظر دیاب با عون در تعیین سه وزیری 
است که از سهمیه عون خواهند بود، همچنین 
مخالفت های مطرح شده از سوی جبران باسیل، 
وزیر خارجه لبنان با اسامی برخی از وزرا بر این 
مســاله دامن زد. یک منبع پیگیر روند تشکیل 
کابینه اظهار کرد: دو حزب شیعه لبنان ترجیح 
می دهند در روند تشکیل کابینه شتاب نشود و 
منتظر روشن شدن وضعیت منطقه بمانند تا از 
وضعیتی که این کابینه با آن مواجه خواهند شد، 
اطالع یابند. این منبع به روزنامه فرامنطقه ای 
الشرق االوســط گفت: طرز تفکر نخست وزیر 
با شرایط قبل از ســوم ژانویه تناســب دارد و 
متناسب با وضعیت پس از این تاریخ نیست به 
همین دلیل بهتر است در این مورد درنگ شود 
تا وضعیت روشن شود. منبع یاد شده با تاکید بر 
اینکه دو حزب شیعه لبنان اسامی وزرای شیعه 
را به نخست وزیر مکلف تحویل دادند و مشکلی 
در این زمینه وجود ندارد، گفــت: این احزاب 
هرگز مانع از هرگونه عملیات تشــکیل کابینه 
نخواهند شد. شبکه ال بی سی پیشتر گزارش 
داده بود، برخی نگرانی ها وجود دارند که دولت 
تکنوکرات به ویژه پس از ترور قاســم سلیمانی 
قادر به مقابله با حمالت موجود در اطراف لبنان 
نباشد بنابراین باید دولت وحدت ملی برخوردار 
از رویکردی سیاسی و متشکل از تمامی احزاب 
یعنی »القوات اللبنانیــة« )نیروهای لبنانی(، 
المستقبل و سوسیال به ریاست سعد حریری، 

نخست وزیر دولت موقت روی کار بیاید.

پس از آنکه قطعی شد دولت آتی متشکل از 
۱۸ وزیر خواهد بود، بزرگترین مشکل موجود 
در ارتباط با ســهمیه مســیحیان و به صورت 
مشــخص دو وزارتخانه امور خارجــه و انرژی 
است به این شکل که میان دیاب و باسیل درباره 
اســامی اختالف نظری وجود دارد و همچنین 
مشکلی در زمینه انتخاب یک چهره سنی برای 

وزارت کشور وجود دارد. 
فراکسیون المستقبل پس از نشست دوره ای 
خود بر موضعگیری خود نســبت به مســاله 
کابینه و خودداری از مشــارکت مستقیم یا با 
واســطه در هر گونه ترکیب وزارتی تاکید کرد. 
تعدادی از شــهروندان لبنانی نیز در اعتراض 
به انتصاب دیاب برای تشــکیل کابینه جدید 
و روند تشــکیل کابینــه کــه آن را بر خالف 
خواســته های معترضان می داننــد، در مقابل 
منزل دیاب و نیز ساختمان پارلمان در بیروت 
تجمع کردند. ایــن تجمع کنندگان اعتراضات 
گســترده ای را با حضور احــزاب و گروه های 
جنبش مردمی و دیگــر تجمع های مردمی در 
مناطق مختلف کشور به راه انداخته و از دیاب 
خواستند ماموریت تشکیل کابینه را رها کند. 
تظاهرکنندگان پرچم های لبنان را در دســت 
داشته و شعارهایی علیه دیاب سر دادند و تاکید 
کردند، دیــاب در حال تشــکیل کابینه ای بر 
اساس همان شیوه های معمول در لبنان یعنی 
با اتکا به سهمیه بندی های طایفه ای و مذهبی 
میان گروه های سیاسی است و به خواسته های 
مردم لبنان برای تشکیل کابینه ای تکنوکرات 

توجهی نمی کند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 عملیات موشکی نیروی هوا فضای 
سپاه پاســداران علیه مواضع ایاالت 
متحده در خاک عراق را باید از دو منظر 
نظامی و سیاســی مورد تحلیل قرار 
داد، اما قبل از آن باید به این پرسش، 
پاسخ داده شود که آیا ایاالت متحده 
از پاسخ موشــکی جمهوری اسالمی 
ایران شگفت زده شد یا خیر؟ آنچه در 
این بین بیش از هر عامــل دیگر فکر 
تحلیلگران را به خود مشــغول کرده 
این است که قبل از پاســخ به ایاالت 
متحده و درســت در زمانی که مردم 
ایران در حال ســوگواری و شرکت در 
مراسم خاکسپاری سپهبد سلیمانی 
بودند، وزارت دفاع آمریکا بر اســاس 
تحلیل های ماهــواره ای، برآوردهای 
میدانی و غیره اعــالم کرد که در حال 
رصد تحرکات موشکی و نظامی ایران 
هستند. کمی بعد پنتاگون در دو نوبت 
اعالم کرد که احتمال دارد ایران،  طی 
24 تا 4۸ ساعت بعد پاسخ ترور سپهبد 
سلیمانی به دســت ایاالت متحده را 
بدهد. از منظر نظامــی این ادعا تا حد 
زیادی نشان می دهد که آمریکایی ها 
دقیقاً می دانستند که قرار است پاسخ 

محکمی از سوی تهران به آنها داده شود 
اما زمان و مکان آن را نمی دانستند؛ بر 
همین اساس و با توجه به محافظه کاری 
آمریکایی ها این احتمال وجود دارد که 
بخشی از نیروهای آنها در پایگاه های 
نظامی شــان در خاک عراق یا تخلیه 
شــده اند یا اینکه به پناهگاه های امن 
و زیرزمینی منتقل شــده باشند که 
بعید به نظر می رســد. از سوی دیگر 
پروپاگاندای ایاالت متحده و سخنان 
تند ترامپ خطاب به ایران به صورتی 
منتشر شد که بسیاری از افکار عمومی 
)هم در ایران و هم در آمریکا( احساس 
کردند که ایران پاسخ ایاالت متحده را 
نمی دهد؛ اما این تحلیــل غلط از آب 
درآمد و درنهایت سپاه به صورت مجزا 
و مستقیم اقدام به شلیک موشک های 
بالســتیک و کروز میان برد به پایگاه 

نظامی عین االسد و الحریر کرد.    
 اهمیت پایگاه 

عین االسد و الحریر
بر اساس آنچه رســانه های عراق 
و حتــی رســانه های آمریــکا مانند 
سی.ان.ان منتشر کرده اند، دو پایگاه 
عین االسد در اســتان االنبار واقع در 
غرب عــراق و حریر در شــمال اربیل 
اهداف اصلی حمله موشــکی ســپاه 
پاسداران بوده اند. عین االسد یکی از 
بزرگترین پایگاه های هوایی عراق پس 

از پایگاه هوایی البلد است. این پایگاه 
حدود ۱۰۰ کیلومتری غرب الرمادی 
در بخش البغدادی، در اســتان االنبار 
واقع شــده اســت. پایگاه عین االسد 
در سال ۱۹۸۰ توســط یک شرکت 
یوگسالوی احداث شد و آن زمان نام 
آن به خاطر جنگ معروف »القادسیه« 
میان ارتش ایران و عراق، »القادسیه« 
نامگذاری شــد و پس از جنگ آمریکا 
علیه عراق )صدام( در سال 2۰۰۳ نام 
آن تغییر کرد و به عین االسد معروف 
شد. این پایگاه از اهمیت استراتژیک 
باالیی برخوردار اســت به طوریکه در 
باالترین نقطه از ســطح دریا به لحاظ 
موقعیت اقلیمی قرار دارد و شامل مقر 
فرماندهی یگان هفتــم ارتش عراق 
است. طی جنگ ایران و عراق، در این 
پایگاه سه اســکادران از هواپیماهای 
میگ روسیه قرار داشت و این پایگاه در 
معرض تعدادی از حمالت هوایی قرار 
گرفت. پس از لشگرکشی آمریکا علیه 
عراق، نیروهای ارتش ایاالت متحده 
آن را اشــغال کردنــد و از آن زمان تا 
سال 2۰۱۱ به عنوان مرکز اصلی برای 
انتقال ســربازان و تجهیزات استفاده 
می شد تا اینکه نیروهای عراقی آن را 
تحویل گرفتند و به مرکزی برای یگان 
هفتم ارتش عراق تبدیل شد که شامل 

مدرسه پیاده نظام است.

در سال 2۰۱4 اهمیت این پایگاه 
به خاطر تعداد ســربازان، افســران و 
مشــاوران نظامی آمریکا بــود که از 
نیروهای عراقی در جنگ علیه داعش 
حمایت می کردند. پس از تسلط داعش 
بر منطقه البغدادی، اعضای این گروه 
تروریستی به این پایگاه حمله و تالش 
کردند که به آن یورش ببرند اما آمریکا 
به رغم این خطر، ســربازانش را از این 
پایگاه خالــی نکرد و اعــالم کرد که 
حق آنهاســت که از خودشــان دفاع 
کنند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
آمریکا در دســامبر 2۰۱۸ به صورت 
ناگهانی برای کریســمس بــه آنجا 
رفت و یک ســال بعــد در آذر ۱۳۹۸ 
مایک پنس، معــاون رئیس جمهور 
آمریکا، و همسرش به این پایگاه رفتند. 

هدف دوم حمله موشکی سپاه، پایگاه 
»الحریر« بود. این پایگاه در شهرستان 
شــقالوه در فاصلــه ۷۵ کیلومتری 
مرکز شــهر اربیل واقع شــده و یکی 
از نزدیکترین پایگاه هــای آمریکا به 
مرزهای ایران است و فاصله آن حدود 
۱۱۵ کیلومتر است. ارتش آمریکا در 
سال 2۰۱۵ در چارچوب جنگ علیه 
داعش از این پایگاه استفاده کرد. این 
پایگاه دربرگیرنده موشک ، جنگنده 
و رادارهای پیشرفته است و هم اکنون 
نیروهای آمریکایی از آن برای آموزش 
نیروهای پیشــمرگ کرد اســتفاده 
می کنند. بر اســاس اســناد موجود، 
ارتش آمریکا در اواخــر 2۰۱۸ آن را 
توسعه داد و گمان می رود که آن مقصد 
سربازان آمریکایی پس از خروجشان از 
سوریه باشد. با نگاهی به این دو پایگاه به 
خوبی متوجه می شویم که چرا ایاالت 
متحده در مورد اعالم تلفات و خسارات 
پیش آمده طی حمله مذکور تا به این 
حد محتاط است و حتی دونالد ترامپ 
در اولین واکنش خود اعالم می کند که 

»همه چیز خوب است«! 
 چرا آمریکایی ها 
سکوت کرده اند؟

تمام دنیــا به خوبی شــخصیت 
هوچی گــر ترامپ را می شناســند و 
می دانند که اگر )در هــر پرونده ای( 
اوضاع به نفعش باشد بدون شک یک 
دقیقه ساکت نمی نشیند. اینکه چرا 
ترامپ و پس آن دیوید فریدمن )سفر 
آمریکا در اسرائیل که استراتژیک ترین 
ســفارت آمریکا روی کــره زمین به 
حساب می آید(، دقیقاً  همانند یکدیگر 
موضع گرفته اند و اعالم می کنند که 
اوضاع و احوال خوب اســت، نشــان 
می دهد که تیــم ترامپ فعاًل به دنبال 
آن هســتند تا ترامپ را ساکت کنند 
و ارزیابی هــای مقدماتی و تکمیلی را 
صورت بدهند و پس از آن دســت به 
مانور رسانه ای و سیاسی بزنند. اینکه 
دیده می شود وزیر دفاع آمریکا اعالم 
می کند کــه خواهان جنــگ با ایران 
نیستیم یا اینکه می بینیم مایک پمپئو 
به عنوان سکان دار دستگاه دیپلماسی 
ایاالت متحده به صورت رســمی به 
تمام ارکان و زیرشــاخه های وزارت 
خارجه دستور می دهد که به هیچ وجه 
با اپوزیســیون ضد ایرانــی مالقات و 

تماس نداشــته باشند به خوبی نشان 
می دهد کــه آمریکایی ها فعاًل در یک 
موضع تدافعی هستند. از سوی دیگر 
باید متوجه بود که واکنش کشورهای 
عربی آنگونه که ایاالت متحده انتظار 
داشت، با واشنگتن همسو نبوده است. 
اینکه مقامات امارات، بحرین، عربستان 
و حتی قطر نسبت به مسائل منطقه )نه 
حمله موشکی ســپاه( احساس خطر 
می کنند، نشــان از هــراس آنها دارد 
که قادر به موضع گیری در حمایت از 
آمریکا و محکوم کردن ایران نیستند 
و حتی در فاز رسانه ای ایاالت متحده 
را هدف قرار می دهند. به عنوان مثال 
عصر روز گذشــته )چهارشنبه( وزیر 
دفاع آمریکا اعالم کرد که نیروهای خود 
را از کویت خارج کرده اند اما چندی بعد 
اسکای نیوز به نقل از دولت کویت اعالم 
کرد که خــروج نیروهای آمریکایی از 
پایگاه »عریفجان« صحت ندارد! این 
وضعیت تا جایی ادامه دارد که عالوه 
بر دولت های اروپایی، دموکرات های 
حاکم بر مجلس نماینــدگان با توِپ 
پُر ترامپ و تیــم او را مورد هجمه قرار 
دادند که غالباً نفــرات دولت اوباما آن 
را تشکیل می دهند. به همین جهت 
نه تنها در داخــل پایگاه های نظامی 
آمریکا، بلکه در داخل خاک آمریکا یک 
به هم ریختگِی بی سابقه به وجود آمده 
که ترامپ در مرکــز ثقل آن قرار دارد. 
به هر ترتیب اگــر ایاالت متحده قصد 
داشته باشد پاســخ حمالت موشکی 
ســپاه را بدهد بدون شــک فاز دوم 
پاسخ های ایران در راه خواهد بود که 
البته مشــاوران نظامی ترامپ و کاخ 
ســفید می دانند چه پیامدهایی در 

انتظار آنها خواهد بود. 

گزارش »توسعه ایرانی« از بازخورد پاسخ موشکی ایران در حلقه ترامپ؛

»همه چیز خوب است«!

اینکه چرا رئیس جمهور 
آمریکا اعالم می کند اوضاع 

و احوال خوب است، نشان 
می دهد که تیم ترامپ 

به دنبال آن هستند تا او 
را موقتاً ساکت کنند و 

ارزیابی های مقدماتی و 
تکمیلی را صورت بدهند 

و سپس دست به مانور 
رسانه ای و سیاسی بزنند

با توجه به محافظه کاری 
آمریکایی ها این احتمال 
وجود دارد که بخشی از 

نیروهای آنها در پایگاه های 
نظامی شان در خاک 

عراق تخلیه شده یا اینکه 
به پناهگاه های امن و 

زیرزمینی منتقل شده 
باشند 

در پی رای مثبت پارلمان اسپانیا به نخست وزیر شدن پدرو سانچز، او روز گذشته )چهارشنبه( برای این دور از نخست وزیری 
خود مراسم تحلیف به جا آورد. به گزارش آسوشیتدپرس، این مراســم یک روز بعد از آن برگزار شد که طرح پیشنهادی او برای 
تشکیل یک دولت ائتالفی چپگرا به زحمت توانست رای اعتماد پارلمان را با حمایت چند حزب کوچکتر به دست بیاورد. پدرو 
سانچز، با ادای سوگند در مقابل فیلیپه ششم، پادشاه این کشور به عنوان نخست وزیر جدید، 
به چند ماه بن بست سیاسی در چهارمین اقتصاد بزرگ منطقه یورو پایان داد. بر اساس اعالم 
حزب سوسیالیست اسپانیا، او برنامه ریزی کرده تا چند روز دیگر اعضای دولتش را اعالم کند. 
کابینه جدید دولت اسپانیا قرار است شامل اعضای حزب موسوم به »ما با اتحاد می توانیم« 
که مخالف با ریاضت اقتصادی است، باشد و پابلو ایگلسیاس، رهبر این حزب معاون نخست 

وزیر خواهد بود.

نیروهای شرق لیبی که خود را ارتش ملی می خوانند پس از کنترل بر شهر سرت به سمت مصراته در حال پیشروی هستند. 
رئیس جمهوری تونس هم اعالم کرد، تونس با محاسبه بحرانی شدن وضعیت لیبی احتیاط های امنیتی و نظامی الزم را اتخاذ کرده 
است. روزنامه رأی الیوم چاپ لندن نوشت، محمد العزومی، سخنگوی رسانه ای گردان ۳۰2 وابسته به ارتش ملی لیبی تحت رهبری 
خلیفه حفتر اعالم کرد، این ارتش بر سراسر اطراف شهر سرت کنترل یافته و وارد منطقه 
الوشکه در ۱2۰ کیلومتری غرب سرت شد. وی افزود: شهر الوشکه حدود ۱۷۰ کیلومتری 
مصراته قرار دارد و نیروهای ارتش ملی بر مقادیر زیادی از تجهیزات نظامی، تانک ها و انبار 
مهمات نیروهای دولت توافق ملی لیبی در اردوگاه های این دولت در سرت و مناطق اطراف 
آن کنترل یافتند. پیشتر نیروهای ملی وابسته به حفتر پس از پیشروی از سه محور، شهر 

سرت را در اختیار گرفتند.

ارتش حفتر در راه مصراته!نخست وزیر جدید اسپانیا سوگند یاد کرد

گروهی از ژنرال های ســابق اســرائیلی و کارشناسان 
استراتژیک پیش بینی می کنند که احتمال جنگ در سال 
2۰2۰ بسیار باالست. روزنامه الشرق االوسط نوشت، گروهی 
از ژنرال های سابق اسرائیلی بعد از پژوهش های طوالنی که 
چند هفته طول کشید و در مرکز پژوهش های امنیت داخلی 
تل آویو به ریاست عاموس یدلین، رئیس اسبق شعبه اطالعات 
نظامی در ارتش رژیم صهیونیستی انجام شد در گزارشی ادعا 
کردند: می توان این مساله را پذیرفت که قدرت بازدارندگی 
اســرائیل برای مقابله جنگی گسترده همچنان ثابت است. 
بیشتر کشورها و گروه های اطراف اسرائیل به خوبی عظمت 
قدرت اسرائیل و میزان آسیبی که در نتیجه این جنگ به آن 
می رسد را درک می کنند. برای همین این دشمنان امتناع از 
جنگ را ترجیح می دهند. یا این حال شرایط نشان می دهد 
که احتمال وقوع جنگ در سال 2۰2۰ بسیار باالست. وضعیت 

به گونه ای است که احتماال اسرائیل به ترور و واکنش و تشدید 
اوضاع متوسل خواهد شد. این پژوهشگران در تحلیل خود 
درباره وضعیت استراتژیک اسرائیل برای سال 2۰۱۹ تا 2۰2۰ 
مدعی هستند: رویکردهای مثبت و منفی در منطقه وجود 
دارند اما مثبت آن این است که وضعیت استراتژیک اسرائیل 
پابرجا و استوار است و احتمال ضعیف این است که دشمنان 

مختلف اسرائیل جنگ های وسیع به راه بیندازند.

رئیس جمهوری ترکیه روز گذشــته )چهارشنبه( در 
شهر اســتانبول به دیدار همتای روســی خود رفت. این 
دیدار در آستانه مراسم افتتاح پروژه خط لوله انتقال گاز 
طبیعی موسوم به تُرک اســتریم ما بین روسیه و اتحادیه 
اروپا انجام می شود و این دو رهبر قرار است در این مراسم 
حضور پیدا کنند. به گزارش خبرگزاری آناتولی، الکساندر 
ووچیچ، رئیس جمهوری صربســتان و بویکو بوریسوف، 
نخست وزیر بلغارســتان نیز انتظار می رود در این مراسم 
شرکت کنند. گزارش شده که تدابیر امنیتی سطح باالیی 
در استانبول اجرا شده و مجموعا ۷2۰۰ مامور پلیس برای 
این مراســم افتتاحیه در حالت آماده  باش قرار گرفته اند. 
در میــان نیروهای امنیتی به کار گرفته شــده ۳۰۰ تیم 
عملیات ویژه، ۳۰ جوخه خنثی ســازی بمب در راستای 
امنیــت هتل های محــل اقامت مقام هــای خارجی در 

استانبول و مسیرهای حرکت آنها وجود دارند. همچنین 
ســه هلی کوپتر پلیس، چهار قایق امنیتی، چهار قالده 
سگ تعلیم دیده و ۳۰ خودروی زرهی از نیروهای امنیتی 
ترکیه حمایت می کنند. قرار است رجب طیب اردوغان، 
رئیس جمهوری ترکیه بعد از حضور در این مراسم میزبان 
رهبران روسیه، صربستان و بلغارســتان در یک مراسم 

شام باشند. 

در آستانه افتتاح خط  لوله ترک استریم؛

پوتین و اردوغان در استانبول دیدار کردند 
ژنرال های سابق اسرائیل مطرح کردند

سال ۲۰۲۰ احتمال جنگ در تل آویو باالست

خبرخبر

جهان


