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فرشاد گلزاری

 با سپری شــدن ســال 2020 میالدی، 
فردا جهان اولین روز از ســال 2021 را تجربه 
می کند. ژانویــه ای که بر خالف ســال های 
گذشــته شــاهد برگزاری گســترده مراسم 
ســال نو میالدی در آن نیستیم و تنها دلیلش 
پاندمی کرونــا و هزاران جانباخته ناشــی از 
آن اســت. بدون تردید ژانویه امسال نه تنها 
برای کشــورهای اروپایی و آمریکا، بلکه برای 
دولت های منطقه، همانند گذشته نخواهد بود. 
دلیل این امر هم مشخص است. شاخص توسعه 
کشورهای منطقه غرب آسیا به هیچ وجه قابل 
مقایســه با قاره ســبز، آمریکا یا کشــورهای 
توسعه یافته یا به عبارتی دیگر »جهان اولی« 
نیست و بر همین اساس دولت های منطقه در 
مسائلی مانند بودجه، تجهیزات و ... با مشکالت 
زیادی روبرو هســتند و برای مقابله با پاندمی 
کرونا آمادگی کافی ندارند. بر این اساس اوضاع 
به حدی در جغرافیای خاورمیانه وخیم است 
که ما نمی توانیم نشانه خاصی از بر پایی جشن 
سال نو میالدی بیابیم. بر این اساس مسیحیان 
)مارونی ها( لبنان، ســوریه و عراق این روزها 
صرفاً با یک مراسم مختصر در کلیساهای خود 
به استقبال سال جدید می روند و این در حالی 
است که التهاب های سیاسی در هر سه کشور 
به عنوان هدیه ای نامبارک از ســال 2020 به 

سال 2021 تحویل داده شدند. 
بغداد و ماجرای یک ترور

ژانویه 2020 به روز ســوم رسید و شامگاه 
همان روز یک خبر بســیار مهم تنها در عرض 
چند دقیقه به سرتیتر رسانه های دنیا تبدیل 
شد. مخابره این خبر تا چند ســاعت، نه تنها 
برای ایران بلکه برای بســیاری از کشورهای 
دنیا )اعم از همسو یا غیرهمسو با تهران( قابل 
باور نبود اما به هر ترتیب خبر حکایت از ترور 
سردار شهید قاسم ســلیمانی داشت. ژنرالی 
که به قول تحلیلگران دفاعی و امنیتی آمریکا 
دشمن قابل احترامی بود؛ چراکه توانست پس 
از ظهور داعــش در عراق و ســوریه، به چهرة 
تاثیرگذار و مهره کلیدی در مســاله مبارزه با 
تروریسم تکفیری تبدیل شود و بدون تردید 
همین جایگاه او موجب تغییرات ژئوپلیتیکی 

مهمی در سطح منطقه و همچنین راهبردهای 
فرامنطقه ای شــد. بدون تردید ترور فرمانده 
ســپاه قدس، ابومهدی المهنــدس و همران 
این دو آن هم با شــلیک دو فروند موشــک 
HELL FIRE در فرودگاه بغــداد نه تنها 
یکی از مهمترین وقایع سال گذشته میالدی 
به حساب می آید، بلکه ابعاد حقوقی، امنیتی 
و سیاسی مهمی دارد که بخشی از آن همانند 
کوه یخ، فقط نوکش از آب بیرون است. مسائلی 
مانند اطالع داشــتن مقامات عراق از زمان و 
مکان ترور یا تفاسیر حقوقی که می گوید شهید 
سلیمانی با دعوت رسمی از سوی دولت عراق 

وارد فرودگاه بغداد شده است. 
اعتراضات: از ناصریه تا سلیمانیه  

در سال گذشــته میالدی شاهد فروکش 
کردن نســبی اعتراضات در عــراق بودیم که 
به نوعی نشان از بازگشــت ثبات به این کشور 
داشت، اما در برخی شهرهای جنوبی عراق مثل 
ناصریه کلید خوردن اعتراضات یکی از مسائل 
مهم بود که در برخی از برهه ها میان معترضان 
و نیروهای امنیتی درگیری هایی شکل گرفت 
و حتی کار به جایی کشید که مقامات سیاسی 

عراق بارها طرفین را به خویشتنداری دعوت 
کردند. مشــابه این اعتراضات را در سلیمانیه 
شاهد بودیم. از خرداد ماه سال جاری تا همین 
چند هفته پیــش اقلیم کردســتان عراق به 
صورت بریده بریده و مقطعی شاهد برگزاری 
چندین دور تظاهرات مردمی در ســلیمانیه 
و سایر شــهرهای خود بود که دلیل اصلی آن 
هم مجدداً به فســاد اداری و سیاســی اقلیم 
برمی گردد. در اعتراض های اقلیم کردستان 
حدود 12 نفر کشته و ۷0 نفر زخمی شدند که 
تمام این تلفات به دلیل عدم پرداخت حقوق 
کارکنان از سوی دولت اقلیم کردستان عراق بر 
جای مانده است. نکته مهم و کلیدی این است 
که مردم اقلیم کردستان علیه مسعود بارزانی 
و خاندان او )حــزب دموکرات کردســتان( 
دســت به اعتراض زدند و معتقدنــد که این 
فساد از ســوی آنها در بدنه جامعه کردستان 
عراق ریشه دوانده اســت. واقعیت این است 
که حقوق کارکنان باید توسط اقلیم کردستان 
پرداخت شود ولی آنها معتقدند که بغداد باید 
آن را پرداخت کند که درنهایت اقلیم کردستان 

مجبور شد تا زیر بار پرداخت حقوق برود. 

تحرکات آمریکا و داعش 
موضوع دیگری که در عراق باید موردنظر 
قرار بگیرد، اصرار نمایندگان پارلمان این کشور 
برای خروج نظامیان آمریکایی از این کشــور 
است. تاکنون چندین بار جلسات مختلفی با 
مشارکت فراکســیون های متعدد در پارلمان 
عراق برگزار شد که محور اصلی آن بحث اخراج 
آمریکایی ها از این کشور بود که البته همچنان 
نتیجه خاصی دربرنداشته است. در این راستا 
آمریکایی ها برای آنکه بتواننــد در عراق ابقا 
شوند و به حضور نظامی خود ادامه دهند، بارها 
و بارهــا اقدام به مهمات رســانی به داعش در 

اطراف کرکوک، االنبــار، صالح الدین و غیره 
کرده اند که در ســال 2020 تعــداد عملیات  
واحد ضد تروریسم و ارتش عراق افزایش پیدا 
کرد. از ســوی دیگر راکت پراکنی هایی که به 
سمت سفارت آمریکا از منبع نامعلوم طی سال 
گذشته انجام شد یکی دیگر از مسائلی بود که 
نشان می داد واشــنگتن در حال ناامن کردن 
محیط امنیتی عراق است که همین موضوع تا 

به امروز ادامه دارد. 
سوریه و قانون اساسی نیمه کاره

سوریه در ســال 2020 در عرصه میدانی 
نسبت به ســال های قبل آرام تر بود و ما دیگر 
شاهد آن درگیری های ســهمگین و خونین 
در این کشور همانند گذشــته نبودیم. البته 
درگیری های موضعی و لکه ای در شرق سوریه 
و همچنین در اطــراف ادلب و حلب رخ داد اما 
به شدت سال های گذشته نبود. در این مسیر 
باید توجه کرد که سیاست ترکیه در سوریه طی 
سال گذشته باعث شد تا مجدداً تحرکاتی در 
نوار شمالی و شمال غربی سوریه اتفاق بیافتد و 
به این جهت معتقدم که بحث فشار آنکارا علیه 
دمشق همچنان وجود دارد. در این میان باید به 
برگزاری مذاکرات کمیته قانون اساسی سوریه 
توجه کرد که دور چهارم آن چند هفته پیش 
برگزار شد و باز هم کشورهایی مانند ترکیه بر 
سر راه آن سنگ انداختند. نکته جالب و بسیار 
مهم دیگر این است که کشورهایی مانند مصر، 
امارات، اردن و عربســتان )در پشت صحنه( 
هــم در روند مذاکــرات ایــن دور از تعیین و 
تصویب قانون اساسی سوریه شرکت داشتند 
که یکی از موضوعات مهم در ســال 2020 به 
حســاب می آید؛ چراکه این کشــورها اساساً 
طی سال های گذشــته تمام قد علیه دمشق 

اقدام کردند. 
درگذشت »معلم« در میانه تحریم ها

موضــوع مهم دیگــر، درگذشــت »ولید 
معلم« وزیر خارجه پیشــین سوریه و انتخاب 
»فیصل مقداد« به عنوان رئیس جدید دستگاه 
دیپلماســی ســوریه بود. این خبر در زمانی 
منتشر شد که دمشــق در میانه سنگین ترین 
تحریم های آمریکا موسوم به قانون سزار قرار 
دارد. تحریم هایی که معادالت اقتصادی این 
کشــور را به هم ریخت و به دنبال آن است تا 
همانند سال 2011 یک نابسامانی اجتماعی 
با بستر معیشــتی را به راه بیندازد تا درنهایت 
به یک تهدیــد امنیتی تبدیل شــود. این در 

حالیســت که برگزاری انتخابات پارلمانی در 
سوریه یکی دیگر از مسائل مهم سال گذشته 

در این کشور به حساب می آید. 
تعمیق بحران در بیروت

بحران معیشتی و اقتصادی لبنان در سال 
گذشته میالدی همانند سال 2019 میالدی 
ادامه داشت و همین موضوع بخشی از تمرکز 
رســانه های عربی را بر آن معطوف کرد. پس 
از آنکه »سعد حریری« نتوانست شکاف های 
موجود در بدنه اجتماعــی - اقتصادی بیروت 
را ترمیم کنــد، دامنه اعتراضــات مردمی در 
این شهر و برخی از نقاط لبنان مانند طرابلس 
افزایش پیدا کرد. زد و خوردهای خونین و به 
میدان آمدن ارتش موجب شــد تا گسل های 
سیاسی در این کشــور که به بی دولتی شهره 
اســت، عریض تر و عمیق تر شــود. در نهایت 
شاهد آن بودیم که حریری و جریان 14 مارس 
ناچار به کناره گیری از قدرت شد و با روی کار 
آمدن »حســان دیاب« به عنوان نخست وزیر 
جدید لبنــان، همه بــه این امیــد بودند که 
مشکالت در این کشور اصالح شود. کمی پس 
از به روی کار آمــدن او و تیمش آمریکایی ها 
انگشــت اتهام خود را به ســوی رئیس بانک 
مرکزی نشــانه رفتند. ســفیر ایاالت متحده 
در لبنان که نوک هرم این ســناریو بود بارها 
و بارهــا اعالم کــرد که دولت حســان دیاب 
با حزب اهلل لبنــان در ارتباط اســت و همین 
بهانه به رمز عمیات علیه دیاب تبدیل شــد. 
عملیاتی که مجدداً اردوکشی های میدانی را 
در سال 2020 به تصویر کشید و بارها و بارها 
مقامات آمریکا اعالم کردنــد که کمک های 
پزشکی و مالی خود به بیروت را قطع خواهند 
کرد. شــورش علیه دولت دیاب ادامه داشت 
که یکبــاره و در کمال نابــاوری بندر بیروت 
در تابستان انســان ظرف چند دقیقه با خاک 

یکسان شــد. انفجاری که براساس داده های 
موجود حاصل از آتش سوزی در انبار بندر 9 و 
سرایت آن به انبار 12، که نیترات آمونیوم در 
آن وجود داشت، بوده است. همین انفجار بود 
که دولت حسان دیاب که نزدیک به شیعیان 
لبنان بود را به ورطه سقوط کشاند و در نهایت 
با استعفای او، بار دیگر ســعد حریری مامور 
تشکیل کابینه لبنان شد. جالب اینجاست که 
دولت لبنان هنوز تشــکیل نشده و طی دو ماه 
اخیر دیدارهای متعددی میان میشــل عون 
و ســعد حریری اتفاق افتاده اما اخیراً حریری 
اعالم کرده که تشــکیل کابینه لبنان به بعد 
از سال نو میالدی موکول شده است و بیروت 
همچنان بدون دولت روزگار خود را ســپری 
می کند. این در حالیست که حریری چند روز 
پیش به امارات و عربستان سفر کرد که ظاهرا 
هدف از آن، جلب نظر و حمایت این دو کشور 

برای تشکیل کابینه لبنان است. 
مذاکره غیرمستقیم با تل آویو

مساله دیگر که برای بسیاری از مخاطبان 
شــاید یک موضوع مهم قلمداد نشود، شروع 
مذاکرات ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و 
رژیم صهیونیستی بود که چند ماه پیش انجام 
شد. توجه داشته باشــید که این پرونده یک 
مساله جدید نیست بلکه از دهه ها قبل مساله 
ترسیم مرزهای دریایی میان لبنان و اسرائیل 
مطرح بود که در این میان تل آویو با تمام قوای 
خود به دنبال آن است تا بتواند منابع گاز و نفت 
لبنان را تحت سیطره خود قرار دهد. دو طرف 
به دنبال تثبیت منافع خود هستند اما مساله 
اینجاست که اســرائیلی ها با مانور رسانه ای 
سعی داشتند تا بتوانند یک برداشت سیاسی 
از این جلسات دو جانبة غیرمستقیم به افکار 
عمومی مخابره کنند تا همه به این فکر بیفتند 
که لبنان در حــال عادی ســازی روابطش با 
تل آویو است که این مســاله هم تاکنون تایید 

نشده است. 

تکرار رویارویی انصاراهلل و ریاض 
در یمن اوضاع و احوال تا حد زیادی نسبت 
به سال های قبل متفاوت بود و این تفاوت هم 
در حوزه میدانی و هم در حوزه سیاسی حس 
می شد. در این کشور شــاهد ابتکار عمل های 
متفاوتــی بودیم؛ به گونــه ای که هجمه های 
زیادی از ســوی انصاراهلل یمن به عربســتان 
ســعودی و مواضعش در این کشور وارد شد و 
چندین مقر کلیدی ســعودی ها مورد حمله 
قرار گرفت که توانست ریاض را وارد یک شوک 

و بحرانی آنی کند. 
این حمالت کاهش قیمــت نفت را در پی 
داشت و همین مســاله موجب شد تا کنترل 
این بحران از توان سعودی ها هم خارج شود. 
اقدامات انصــاراهلل صرفــاً از طریق حمالت 
هوایی صورت نگرفت، بلکــه حمالت زمینی 
هم مکمل آن شد که یکی از مهمترن آثارش، 
آزادسازی شهر مأرب بود. لذا باید گفت که ما  
در سال 2020  شاهد یکسری از عملیات های 
جدید مرکــب بودیم که خروجــی اش کاماًل 

مشخص است. 
تحول بســیار مهمی که در ســال گذشه 
در یمن شــاهدش بودیم، بروز اختالف های 
مختلف میان امارات متحده عربی و عربستان 
ســعودی بود؛ به گونه  ای که امارات با حمایت 
از جدایی طلبــان جنوب یمن ســعی کرد تا 
منافع خود را تامین کند و این در حالیســت 
که سعودی ها ســعی کردند تا امارات را به هر 
نحوی که شــده در ائتالف عربــی علیه یمن 
نگه دارند. در این میان چندین دور مذاکرات 
صلح میان طرفین در ژنو برگزار شد و قرار شد 

توافق نامه هایی به صــورت مرحله ای منعقد 
شود و این در حالیســت که اخیراً شاهد یک 
توافق مجدد میان جدایی طلبان جنوب یمن با 
منصور هادی بودیم. این توافق نشان می دهد 
که ریاض از روی کار آمــدن دموکرات ها در 
کاخ سفید ناراضی و نگران است و حاال به دنبال 
سر پا نگه داشــتن توافق ها در یمن بر اساس 
هدف گذاری خاص خود هستند. بر این اساس 
به نظر می رسد که در سال 2021 پرونده یمن 

دستخوش تغییرات مهمی شود. 
سایه اسرائیل بر سر خلیج فارس

یکی از مهمتریــن اتفاقاتی که در ســال 
گذشــته میــالدی رخ داد و پژواک های آن 
تا همیــن امروز شــنیده می شــود، پرونده 
عادی سازی روابط اسرائیل با کشورهای عربی 
بود. بسیاری معتقدند که این اتفاق بسیار مهم 
بوده و نمی توان آن را یک مســاله کم اهمیت 
دانســت و در مقابل عده ای دیگر معتقدند که 
روابط اسرائیل و اعراب از سال های گذشته در 
جریان بوده و حاال صرفاً ما شاهد علنی شدن آن 
هستیم. فارغ از این اظهارنظرها باید گفت که 
امارات پس از اردن و مصر، سومین کشوری بود 
که در تابستان 2020 به عنوان خط شکن این 
پرونده عمل و روابطش با تل آویو را به صورت 

رسمی اعالم کرد. 

پس از آن پادشــاهی بحرین وارد میدان 
شــد و یکباره شــاهد آن بودیم که این کشور 
هم به عنوان چهارمین دولــت، روابطش را با 
رژیم علنی کرد. البته بســیاری معتقدند که 
بحرین به دلیل اینکه گوش به فرمان عربستان 
سعودی است، وارد کانال عادی سازی شد اما 
به هر جهت دو طرف حاال در حال بازگشــایی 
نمایندگی هــای دیپلماتیک خود هســتند. 
سودان هم پنجمین کشــوری بود که به قطار 
عادی ســازی پیوســت؛ کمااینکه بسیاری 
معتقدند عادی سازی روابط خارطوم و تل آویو 
به نوعی شکننده است و دلیلش احتمال جمع 
شدن بساط شورای انتقالی نظامی این کشور 
خواهد بود. پادشــاهی مراکش هم به عنوان 
ششمین کشــور روابطش با اسرائیل را عادی  
کرد اما تمام این اتفاق ها بــه نوعی با انحالل 
کنســت اســرائیل، کام »بنیامین نتانیاهو« 
را تلخ کرد. تل آویــو حاال منتظــر برگزاری 
چهارمین دور از انتخابات اســت که احتمال 

زیاد در اسفند ماه برگزار می شود. 
اعتراض ها در ســرزمین های اشغالی علیه 
نتانیاهو و با درون مایه اقتصادی و معیشــتی 
همچنان ادامه دارد وتمام ایــن معادالت در 
حالی تشریح شــد که چند روز دیگر ما شاهد 
به روی کار آمدن »جو بایدن« در کاخ  ســفید 
خواهیم بود. رئیس جمهوری که بدون تردید 
آمدنش برای منطقه خاورمیانه، شیوخ حاشیه 
خلیج فارس و نتانیاهــو معنای متفاوتی دارد 
و حتی می تواند نزاع ها و تقابل های سیاســی 
جدید را در این جغرافیای ملتهب و پر رمز و راز 

به وجود بیاورد. 

نگاهی به مهمترین وقایع خاورمیانه در سال ۲۰۲۰ 

کرونا،ترور،انفجار،التهاب...وعادیسازی
دولت لبنان هنوز تشکیل نشده و 

طی دو ماه اخیر دیدارهای متعددی 
میان میشل عون و سعد حریری 

اتفاق افتاده اما اخیراً حریری اعالم 
کرده که تشکیل کابینه لبنان به 

بعد از سال نو میالدی موکول 
شده است؛  به این ترتیب،  بیروت 

همچنان بدون دولت روزگار خود را 
سپری می کند

روی کار آمدن »جو بایدن« در 
کاخ  سفید بدون تردید برای منطقه 

خاورمیانه، شیوخ حاشیه خلیج 
فارس و نتانیاهو معنای متفاوتی 

دارد و حتی می تواند نزاع ها و 
تقابل های سیاسی جدید را در این 
جغرافیای ملتهب و پر رمز و راز به 

وجود بیاورد

تل آویو حاال منتظر برگزاری 
چهارمین دور از انتخابات است 

که به احتمال زیاد در اسفند 
ماه برگزار می شود و دلیلش 

اعتراض های اقتصادی و معیشتی 
در سرزمین های اشغالی علیه 

نتانیاهو است 


