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ترامپ تهدید کرد

مدیریت منابع آب در آفریقا

مرز آمریکا با مکزیک را میبندد
 دونالــد ترامــپ ،رئیسجمهور آمریــکا ،تهدید
کرد که اگــر نمایندگان دموکــرات در کنگره بودجه
درخواســتی او برای ســاخت دیوار مرزی را تصویب
نکننــد ،او »مجبور خواهد شــد« که مــرز آمریکا با
مکزیــک را »کامال« ببنــدد .به گزارش بيبيســي،
ترامــپ میگوید که اگــر کنگره بودجــه مربوط به
ساخت دیوار مرزی با مکزیک را تصویب نکند ،برای
جلوگیری از ورود مهاجران غیرقانونی مرز دو کشور
را میبنــدد .رئیسجمهور آمریکا در تازهترین توییت
خود نوشــته اســت» :یا ما این دیوار را میسازیم یا
مرز را میبندیم« .سخنگوی کاخ سفید تأیید کرد که
تهدید به بســتن مرز مکزیک با آمریکا »جدی است«
و مذاکــره با کنگره متوقف مانده اســت .پیش از این
ترامپ به ســبب اختالفنظر با کنگره بر سر بودجه
این دیوار ،بخشهایی از دولت آمریکا را تعطیل کرد.
صدها هزار نفر از کارکنان فدرال یا به مرخصی بدون
حقوق رفتهاند یا بــه کار ادامه میدهند بدون آنکه
مطمئن باشــند حقوقی دریافت خواهند کرد .ترامپ
از کنگره خواســته برای ســاخت دیوار پنج میلیارد
دالر بودجه تصویــب کنند ،اما دموکراتها و بعضی
از نماینــدگان حزب جمهوریخواه تأکید میکنند که
چنین بودجــهای را تصویب نخواهند کــرد .دونالد
ترامپ همچنین نوشت که مذاکرات با کنگره بهکلی
متوقف شــده اســت و دموکراتها بیشتر به پیروزی
نانســی پلوسی برای ریاســت کنگره فکر میکنند تا
ساخت دیوار مرزی بین مکزیک و آمریکا.
پیشبیني مورخ آمریکایی
آلــن لیختمــن ،مــورخ سیاســی آمریــکا که با
پیشبینــی زودهنــگام پیــروزی دونالــد ترامپ در
انتخابــات  ۲۰۱۶همه را به چالش کشــید ،اکنون در
مصاحبهای پیشبینی کرد رئیسجمهوری آمریکا در
سال آتی میالدی اســتیضاح خواهد شد .او میگوید
بعید اســت رفتار اساسی و سیاست رئیسجمهوری
آمریــکا در  ۲۰۱۹تغییری کند ،اما مجلس نمایندگان
جدیــد تحت کنتــرل دموکراتهای آمریــکا در کنار
تحقیقات شــورای ویژه رابرت مولر درباره روســیه،
موجب اســتیضاح دونالد ترامپ خواهد شد .اکنون
لیختمــن معتقــد اســت ترامــپ در  ۲۰۱۹و مابقی
ســالهای ریاســتجمهوری خودش مبــارزه برای
ماندن در قدرت را در پیش خواهد داشت؛ مبارزهای
که احتمال باخت او وجود دارد.
وزیر خارجه جدید عربستان:

ریاض در بحران نیست
 ابراهیم العســاف ،در نخستین ســخنان رسانهای
بهعنــوان وزیــر خارجه ســعودی گفت کــه ریاض
بههیچوجــه بــه علت قتــل »جمال خاشــقجی«،
روزنامهنگار منتقد عربستانی وارد بحران نشده است.
به گزارش ایرنا ،خبرگزاری فرانســه نوشت :العساف
دربــاره خشــم بینالمللی به دلیل قتل خاشــقجی،
روزنامهنگار منتقد عربستان ،در کنسولگری این کشور
در شهر استانبول افزود :مسئله قتل خاشقجی همه ما
را اندوهگین کرد ،اما عربستان بههیچوجه به این علت
در بحران نیســت ،بلکه ریاض وارد یک فرایند تحول
شده است .او درباره مرتبطبودن ترمیم کابینه عربستان
بــا قتل خاشــقجی گفت کــه ترمیم هیئــت وزیران
ارتباطی با پرونده خاشــقجی ندارد .موضع ما درباره
این پرونده کامال واضح اســت .این تغییرات بخشی از
تحول بیســابقه کشور است .شما شــاهد بسیاری از
تغییرات انجامشــده در عربســتان در طول چند سال
گذشــته بودهاید .تصمیمگیریها در طول چند ســال
گذشــته به طور تقریبا پیوســته وجود داشته ،این هم
یکــی از این تغییرات اســت .آخرین مــورد که دیروز
اعالم شــد ،ترمیم هیئت وزیران بود .العســاف درباره
عادل الجبیر ،وزیر خارجه سابق این کشور ،گفت که او
کماکان در دولت عربستان نقش خواهد داشت .ملک
سلمان ،شاه ســعودی ،پنجشنبه گذشته در دستوری،
العساف ،وزیر سابق دارایی عربستان ،را بهعنوان وزیر
خارجه این کشور جایگزین الجبیر تعیین کرد .العساف
پیش از این ســمتهای دیپلماتیک یا سیاسی نداشته
و اغلب مناصب و مسئولیتهای او در بخش مالی و
اقتصادی بوده ،همچنانکه تخصص دانشگاهی او نیز
ارتباطی با سیاست خارجی و مسائل دیپلماتیک ندارد.
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تضعیف جایگاه ترامپ ،ترزا می ،مرکل ،مکرون ،پوتین و اردوغان

۲۰۱۸؛ سال اسفناک رهبران جهان
دیکشنریها واژگان منتخب ســال  ۲۰۱۸را انتخاب
کردهاند .آکسفورد واژه »زهرآگین« را برگزید ،واژه منتخب
مریام وبســتر »عدالت« بود و کولینز »یکبارمصرف« را
انتخاب کرد .من روی »ســوءمدیریت« متمرکز میشوم.
مطمئنا در سال  ۲۰۱۸شاهد این بودیم که تعداد زیادی
از کشــورها بهطرز اســفناکی تحت حاکمیــت بدترین
رهبران سالهای اخیر بودند.
فاحشترین نمونههای این رهبران هر روز در خبرها
میآیند .دونالــد ترامپ ،رئیسجمهوری ایاالت متحده،
در صدر این نمودار قرار دارد ،رئیسجمهوری که به هر
راه و بیراهــهای زد که آمریکاییهــا را متقاعد کند که
انتخاب او برای آنها خوب اســت .رشد بازار سهام که او
به آن بســیار مینازید در حال نابودشــدن است .کسری
مالی در باالترین میزان از سال  ۲۰۱۲به این سو است .با
وجود جنگهای تجاری ،کســری تجاری در باالترین حد
 ۱۰سال اخیر است.
تغییــر کارکنان نهاد ریاســتجمهوری به ســطوح
فاجعهباری رســیده اســت :براســاس گزارش مؤسسه
بروکینگز ۶۵ ،درصد تیم نخست ترامپ از زمان انتخاب
تا ماه دســامبر تغییر کردهاند و این میزان حتی شــامل
اعضای کابینه نمیشــود ) ۱۲نفر از  ۲۴مقام حاضر در
کابینــه جابهجا شــدهاند و حاال ســیزدهمین نفر یعنی
جیمــز متیس ،وزیــر دفاع آمریــکا در حال خــروج از
کابینه اســت( .ترامپ در پرکردن سمتهایی به مشکل
برخورده که زمانی ســخت خواستنی بودند و مقاماتی
که او اخراج میکند و آنهایی که استعفا دادهاند ،برخی
مواقع بیحدومرز از او انتقاد میکنند.
اینها همه حتی ظاهر آنچه ترامپ کرده هم نیست.
هنوز مانده تا آســیبی که او به نقــش ایاالتمتحده در
جهان زده آشــکار شــود .تقریبا همهجا )به اســتثنای
چندین جا مثل اســرائیل و کره جنوبی( دیدگاه مطلوب
از ایــاالت متحده در حال کاهش اســت و مردم کمکم
متقاعــد میشــوند که ایــاالت متحده بــه منافع دیگر
کشــورها اهمیتی نمیدهد .اتحادهــا از بین میروند و
نظم چندجانبه جهانی در حال نابودی است.
ســوءمدیریت دولت بریتانیا هم تقریبا واضح است.
ترزا مــی ،نخســتوزیر بریتانیا ،با چشمبســتن به روی
ازبینرفتن رشــد اقتصادی ،کندشدن سرمایهگذاریهای
تجاری و افزایش کســری تجاری ،مصرانه میکوشد که
این کشــور را از اتحادیه اروپا خارج کند و درباره شروط
خروج که اتحادیه اروپا از همــان ابتدا ردش کرده بود،
خیالپردازی میکند .نمایندگان بیمهارت و ناآماده ترزا
می بعد از آنکه تیــم مذاکرهکنندگان فوقالعاده متبحر
اتحادیه اروپا آنها را در هم کوبیدند ،با خشــم اســتعفا
دادنــد و در نهایــت توافقی حاصل شــد که هیچکس
حتی اتحادیه اروپا آن را قبول نداشــت ،هرچند به نفع
این اتحادیه بــود .می با حمایت ضعیف حتی در حزب
خــودش و گزینههای بهدردنخور در زمینه مذاکره ،حاال
کشــور را در آستانه ســناریوی برگزیت بدون توافق قرار
داده که آســیبهای گســترده آن متوجه میلیونها نفر

است .تنها گزینه معقول برای جلوگیری از این وضعیت،
یعنی همهپرســی مجــدد درباره برگزیت هــم با دروغ
دارودســته هوادار برگزیت دربــاره پیامدهای خروج به
بیراهه رفت.
از ایــن دو نمونــه واضح ســوءمدیریت و بیکفایتی
هــم که فراتر برویم ،امور چنــدان بهتر پیش نمیروند.
ســال گذشــته ،به نظــر میرســید امانوئــل مکرون،
رئیسجمهــوری فرانســه ،بــا اصالحــات گســترده و
چشمانداز اتحادیه اروپای همبستهتر ،امید بزرگ دنیای
غرب باشد .او امسال را در حالی به پایان میبرد که یکی
از تأثیرگذارترین شورشهای فیسبوکمحور تا به امروز
کشــورهای غربی در فرانسه به راه افتاده است ،جنبشی
موســوم به جلیقهزردهــا که ابتدا در قالــب اعتراضی
علیه افزایش مالیات بر ســوخت بود ،اما به شورشــی
خشونتبار علیه نخبگان منتهی شــد .مکرون با دادن
امتیازاتی به ارزش  ۱۱میلیارد یورو ) ۵ .۱۲میلیارد دالر(
در ســال به جلیقهزردها از اصالحــات جاهطلبانهاش
کوتاه آمد ،ولــی درعینحال میــزان محبوبیتش بهبود
نیافت و در نظرســنجیهای عمومی در همان ســطح
پایین  ۲۷درصد باقی مانده است.
آنــگال مــرکل ،صدراعظم آلمــان و یکــی دیگر از
رهبــران قدرتمنــد غربــی هم ســال گذشــته اکثرا در
مخمصــهای بود کــه با شورشــی علنــی در حزبش،
اتحادیه دموکراتمســیحی و حزب خواهری متحدش،
اتحاد سوسیالمســیحی بایرن ،برایش درســت شــده
بود .شورشــیان محافظــهکار با مطالبه سیاســتهای
ســختگیرانهتر در زمینه مهاجرت و سوقدادن مرکل
به ســمت نبردهای فرسایشی پشت پرده ،دولت را فلج
کردند .این دو حزب متحد در دو انتخابات مهم بد ظاهر
شــدند و مرکل مجبور شــد قید رهبری حــزب را بزند.
گرچــه آنه گرت کرامپ  -کارن باوئر ،جانشــین دلخواه
مرکل ،اوایــل این ماه با کنارزدن رقیب محافظهکارترش
فریدریــش مــرز در انتخابات رهبری حزب پیروز شــد،
اختالفات این حزب همچنان به قوت خود باقی است و
مرکل بهگونهای رفتار نکرده که گویی بار سیاسی حزب
از دوش او برداشته شده و او جسورانه میتواند بهعنوان
صدراعظم عمل کند .بهترین کاری که او توانسته انجام
دهــد ،اطمینان خاطر از ثبات بوده که برای بســیاری از
آلمانیها همچون رکود در زمانی اســت که این کشــور
در زمینه تکنولوژی و ســرمایهگذاری در حوزههایی مثل
آموزش و زیرساخت از بقیه کشورها عقب افتاده است.
سال آشوب در دیگر دموکراسیهای جهان
دولت پوپولیســتی ایتالیا بودجهای عجیب و غریب
تهیه کرد که شــامل حداقل درآمد همگانی و مبارزه با
اتحادیه اروپا بر سر آن بود ،در حالی که اقتصاد این کشور
به ســوی رکود پیش میرود .در اســپانیا ،دولت راست
میانه ماریانو راخوی زیر فشارهای مرتبط به فساد مالی
تســلیم شــد و در حالی که رقیب سوسیالیست او پدرو
ســانچز در یک نوع کودتای پارلمانــی راخوی را برکنار
میکرد ،نخســتوزیر در آســتانه برکناری یک روز کامل
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چندین کشته و زخمی در انفجار
اتوبوس گردشگران در قاهره
 در انفجار بمبی در نزدیکی اهرام جیزه ،در حاشیه
قاهــره ،دســتکم چهار نفر کشــته و حــدود  ۱۰نفر
زخمی شدند؛ کشتهشدگان سه نفر گردشگر ویتنامی
و راهنمای مصری آنها بودهاند .به گزارش دویچهوله،
به گفته مقامهای رســمی مصر ،اتوبوس گردشگران
خارجی با بمبی دستساز مورد اصابت قرار گرفته که
در کنار جاده تعبیه شده بود .تمام سرنشینان اتوبوس،
 ۱۱گردشــگر ویتنامی ،راهنما و راننده مصری آنها ،به
بیمارستان منتقل شــدند که در این میان چهار نفر از
آنها فوت کردند .انفجار شــامگاه جمعه اندکی پس
از ساعت شــش در خیابانی پررفتوآمد روی داد که
بهخاطر نزدیکی به اهرام جیزه مملو از گردشــگران
خارجی است .تحقیقات مقامهای امنیتی برای یافتن
عامالن انفجــار ادامه دارد و هنــوز خبرهای قطعی
منتشر نشــده اســت .بهویژه بنیادها و گردشگاههای
توریستی مصر هدف حمالت تروریستی قرار میگیرند،
زیرا توریســم منبع اصلی درآمد این کشــور اســت و
مخالفان افراطی از آن بــرای ضربهزدن به حکومت
سکوالر مصر استفاده میکنند.

را در یک رســتوران ســپری کرد .با این حال ،سانچز هم
چندان خوب عمل نمیکند :دولت او با رســواییهایی
روبهروســت ،او بــا مشــکلآفرینیهاي جداییطلبان
کاتالونی مواجه اســت که تقریبا تمرکز راخوی روی هر
چیز دیگری را دشوار کرده بودند .حاال ،برای اولین بار در
طول دههها ،محبوبیت یک حزب پوپولیست ملیگرا به
نام وکس در حال افزایش است و در پارلمان منطقهای
اندلس هم چندین کرسی را از آن خود کردند.
ســوئد و لتونــی در شــرایطی ســال  ۲۰۱۹را آغــاز
میکنند که در پی نتایج غیرقاطــع در انتخابات ،دولت
جدید در این دو کشــور تشکیل نشده و مذاکرات احزاب
برای دولت ائتالفی ادامه دارد .در ســوئد ،احزاب عمده
و باســابقه در پــی آن هســتند تا مانــع از قدرتگرفتن
پوپولیستها شــوند .در لتونی هم پای پوپولیستها در
میان است و به نظر میرسد این جریان با مشارکت دیگر
احزاب ،دولتی حامی نزدیکی بیشــتر به روسیه را در این
کشــور تشــکیل دهد .در نهایت آنچه در سوئد و لتونی
رخ خواهد داد ،نتیجهای مشترک دارد :بیثباتی سیاسی
بیسابقه در تاریخ سیاســی دو کشور .در بلژیک ،دولت
به دســت حزبی ملیگرا سرنگون شده است .حزبی که
علیه بسته غیرالزامآور سازمان ملل در ارتباط با پذیرش
مهاجران کــه بلژیک به همراه  ۱۶۳کشــور دیگر امضا
کرده ،کمپین تشــکیل داده و بــا ورود مهاجران به این
کشور مخالفت میکند.
تضعیف رهبران قدرتمند
ســالی که گذشــت برای سیاســتمداران قدرتمند
و دموکراســیهای هدایتشــده ،ســال خوبــی نبود.
در روســیه والدیمیر پوتیــن ،رئیسجمهور این کشــور
مجددا در انتخابات ریاســتجمهوری پیروز شــد اما با
اجرائیشدن قانون افزایش سن بازنشستگان در روسیه،
محبوبیت پوتین کاهش قابل مالحظهای یافت .در حال
حاضر اقتصــاد و درآمدهای اقتصادی روســیه با رکود
روبهروست .در خارج از روسیه نیز رویکرد تهاجمی این
کشور و نیز ناتوانی پوتین در ایجاد یک رابطه کاری مؤثر
با ایاالت متحده تردیدهایی را در مورد کارآمدی رهبری
رئیسجمهور روسیه سبب شده است.
در هنــد ،نارندرا مودی در حالی ســال جدید را آغاز
میکند که در ســال  ،۲۰۱۸حزب حاکــم باهاراتیا جاناتا
در انتخابات ســه ایالتی که پیــش از این در آنها از نفوذ
زیــادی برخــوردار بود ،شکســت خورد .این شکســت
را بایــد نتیجه تکروی و سیاســتهای اشــتباه مودی،
نخستوزیر این کشور دانست .سیاست مالی مودی که
در ســال  ۲۰۱۶اجرا شد و چالشــی بزرگ برای بانکها
و ســپردهگذاران ایجاد و  ۸۶درصد پول این کشــور را از
چرخه نقدینگی خارج کرد ،همچنان اقتصاد این کشــور
را با مشکالت عمدهای روبهرو کرده و محبوبیت مودی
نیز کاهش قابل مالحظهای یافته اســت .اما اشتباهات
مودی به آنچه در سال  ۲۰۱۶انجام داد ،ختم نمیشود.
نخســتوزیر هند همچنان به مداخله در سیاستهای
مالی این کشور و زیرســؤالبردن استقالل بانک مرکزی

و اعمال کنترل بر ذخایــر ارزی هند ادامه میدهد و در
پی همین مداخالت مودی اخیرا »اورجیت پاتل« ،رئیس
بانک مرکزی از سمت خود اســتعفا داده است .در این
میان خوشاقبالی مودی این اســت کــه با وجود اینکه
نرخ بیکاری به باالترین رقم در دو ســال اخیر رســیده
اما رشــد اقتصادی هند به روند رو به رشــد خود ادامه
میدهد.
سال  ۲۰۱۸برای رجب طیب اردوغان هم با پیروزی
در انتخابات و تثبیت قدرت همراه بود .اما نشانههای سوء
مدیریت اردوغان در اقتصاد ترکیه در حال نمایانشــدن
است .آمارها و تحلیلهای اقتصادی بلومبرگ حاکی از
این است که اقتصاد ترکیه در سه ماه نخست سال ۲۰۱۹
وارد دوره رکود خواهد شــد .لیر ترکیه در ســالی که رو
به پایان اســت پس از پزوی آرژانتین ،بیشترین سقوط را
تجربــه کرد و  ۲۹درصد ارزش خود در برابر دالر آمریکا
را از دســت داد .در عربستان ،محمد بن سلمان ولیعهد
۳۳ساله که خود را به عنوان یک اصالحطلب به جهان
شناســانده بود ،یکباره تمام اعتبار خود را ازدســترفته
دید .ابتدای ماه اکتبر ،جمال خاشــقجی ســتوننویس
واشنگتنپست در کنســولگری عربستان در استانبول به
قتل رســید و این قتل ،حمایت بینالمللی از محمد بن
سلمان را از بین برد.
برندگانی که اقتدار خود را از دست دادند
در سال  ۲۰۱۸سوءحاکمیتها در کشورهای مختلف
جهان بهاندازهای بود که شــاید چند اســتثنا ،نمیتواند
امیدواری چندانی برای ســال  ۲۰۱۹ایجاد کند .جاستین
ترودو در  ۱۲ماه گذشــته هیچ خطــای محرزی مرتکب
نشد اما محبوبیتش روندی نزولی در پیش گرفته است.
آن هم در شــرایطی که سال  ۲۰۱۹انتخابات سراسری را
پیشرو دارد .در آفریقای جنوبی ،ســیریل رامافوزا که با
وعده پاکســازی این کشور از فسادی که در دوره جاکوب
زوما در سراســر آفریقای جنوبی گســترش یافته بود به
قدرت رسید ،نتوانست محبوبیت باالی خود در ماههای
اول ریاستجمهوری را حفظ کند .رامافوزا امیدوار است
با جلب ســرمایهگذاران خارجی و مبارزه مؤثرتر با فساد
بتواند مجددا اعتماد افکار عمومی را به دست آورد.
در پرجمعیتترین کشــور جهان وضعیت جالبتر
است .شــی جینپینگ ،رئیسجمهوری چین که از زمان
بهقدرترسیدن اشــتباه عمدهای نداشته ،در سال ۲۰۱۸
محاســباتی اشــتباه داشــت که نتایج آن در سال ۲۰۱۹
نمایانتر میشــود .شــی در حالی وارد جنگ تجاری با
دونالد ترامپ شد که تردیدهایی جدی در مورد توانایی
چین برای ادامه چنین جنگی وجود دارد .چین کشوری
با درآمد متوســط محسوب میشود که وابستگی زیادی
بــه تجارت دارد .شــاید جنگ تجاری شــی و ترامپ ،با
همراهیهایی از ســوی اروپا روبهرو شــود اما این نکته
را نبایــد از نظر دور داشــت که اروپا شــریک طبیعی و
سنتی چین محسوب نمیشــود .در داخل چین هم به
نظر میرسد نمایش قدرت شی زودگذر باشد و سالهای
پیشرو صحت این فرض را نمایانتر خواهد کرد.

ﻣﺮگ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﯾﮏ ﻟﻘﻤﻪ ﻧﺎن
ترس از برآمدن شورشــی دیگر در جهان عرب ،باعث شــده ســران عرب
به حمایت از عمر البشیر ،دیکتاتور ســودان ،برخیزند که بیش از  ۱۰روز است
با تظاهرات دهها هزار مردم خشــمگین روبهروســت .عمر البشیر ،دیکتاتوری
که  ۳۰سال است ســرکوبگرانه بر کشورش حکمرانی میکند و در فهرست
بینالمللی جنایتکاران جنگی قرار دارد ،در حالی از حمایت کشورهای عربی
برخوردار میشود که دو روز پیش از آغاز حرکتهای اعتراضی در کشورش ،در
چارچوب ســفر رسمی به سوریه به دیدار بشار اسد ،همتای سوری خود ،رفته
بود .این سفر نشان میدهد سران عرب از ترس تکرارشدن بحرانی مانند بحران
سوریه ،بار دیگر چشم خود را روی اعتراض بر یکی از حکمرانان عرب بستهاند.
به گفته دولت ســودان ،از  ۱۹دسامبر که اعتراضها آغاز شد ،دستکم ۱۹
نفر جان خود را از دســت دادهاند؛ اما سازمانهای حقوقبشری بر این باورند
تعداد کشتهشــدگان نزدیک به  ۴۰نفر است .از آن زمان تاکنون ،در بیش از ۱۰
شهر تظاهرات اعتراضی برپا شده است .تظاهرات در ابتدا علیه سهبرابرشدن
قیمت نان آغاز شد؛ اما کمکم رنگوبوی سیاسی به خود گرفت و به اعتراض
علیه عمر البشــیر و سیاســتهای اقتصادی او تبدیل شــد .در برخی شهرها
تظاهرکنندگان خواســتار برکناری عمر البشیر شدهاند .او سالهاست به اتهام
»جنایت جنگی« و »نسلکشــی« در دارفور ،تحــت تعقیب دیوان بینالمللی
کیفری است و حکم جلبش نیز صادر شده .سودان از نظر اقتصادی ورشکسته
اســت؛ قیمت بســیاری از مایحتاج ضروری مردم در ماههای گذشته بهشدت
بــاال رفته اســت .در ماه ژانویه نیز علیه افزایش قیمتها تظاهراتی برپا شــد

که بهسرعت با بازداشت سران اپوزیسیون و فعاالن این عرصه سرکوب شد.
روز جمعه نیز بعد از برگزاری نماز ،ســودانیهای معترض در بســیاری از
شهرهای این کشور دوباره دست به تظاهرات زدند .تصاویر منتشرشده از سوی
فعاالن در رسانههای اجتماعی نشــان میدهد معترضان اقدام به سوزاندن
زبالهها و تایرها کردند و دود غلیظی به هوا برخاسته است .در شهر »امدرمان«
در قلب ســودان که پارلمان این کشــور در آنجا قرار دارد ،نمازگزاران شــعار
»آزادی ،صلح ،عدالت« ســر دادند و خواستار کنارهگیری عمر البشیر شدند و
از مسجدی متعلق به حزب اصلی اپوزیسیون سودان ،موسوم به حزب االمه
ســودان ،بیرون آمدند .به گفته شــاهدان ،پلیس ضدشــورش فورا به مقابله
با آنها برخاســت و تعدادی از اعضای حزب اپوزیســیون در بحبوحه سرکوب
معترضان بازداشت شدند.
حزب اپوزیســیون کنگره ســودان بالفاصله بعد از آغاز تظاهرات در کرانه
غربی رود نیل ،با انتشــار بیانیهای اعالم کرد »عمر الدغیری« از سوی نیروهای
امنیتی بازداشــت و به مکان نامعلومی منتقل شــده اســت .یکــی دیگر از
بازداشتشدگان ،محمدطاها ،از شــاعران بنام سودانی ،است که در خارطوم
به جمع معترضان پیوسته بود .به گفته شبکه روزنامهنگاران سودانی ،در چند
روز گذشته دو خبرنگار نیز بازداشت شدهاند.
ایــن اعتراضها در شــرایطی انجام میشــود که گروههای اپوزیســیون
خواستار اعتراضهای ضددولتی بیشتری در روزهای آتی شدهاند .بر اساس
بیانیه حزب کمونیســت ســودانی ،گروهی از احزاب اپوزیســیون شــامگاه

پنجشــنبه دیدار و توافق کردند »اعتراضات بیشتری« در روزهای آتی انجام
شــود .آنتونیو گوترش ،دبیرکل ســازمان ملــل متحد ،خواســتار آرامش و
خویشتنداری شــده و از مقامهای سودان خواسته است تحقیقات جامعی
درباره تلفات و خشــونت انجام دهند .ســخنگوی گوتــرش گفت :دبیرکل
ســازمان ملل با نگرانی تحوالت سودان را دنبال میکند و بر لزوم صیانت از
آزادی بیان و تجمع مسالمتآمیز تأکید دارد.
هنوز زود اســت که بتوان گفت عمر البشیر ۷۰ســاله که در سال  ۱۹۸۹با
همکاری اسالمگرایان در کودتای نظامی علیه دولت منتخب الصادق المهدی
و رئیــس حزب االمه بر ســر کار آمد ،به اســتعفا مجبور خواهد شــد یا خیر؛
اما اعتراضها ممکن اســت فرماندهان ارتش را به ســمت مشاورهدادن به
رئیسجمهــوری برای خروج از قدرت به ســود منافع ملی ارتقا دهد؛ اگرچه
بهقدرترســیدن یکی دیگر از ســران ارتش نیز مطلوب سودانیها نیست .از
ســوی دیگر ،قیام طوالنیمدت نیز این کشور را فلج میکند و ممکن است آن
را بــه نوعی هرجومرج مانند آنچه در ســال  ۲۰۱۱در لیبــی رخ داد و به یک
جنگ داخلی منجر شــد ،تبدیل کند .همین آینده نامطمئن باعث شده رهبران
کشــورهای عرب که تجربه بهار عربی را پشت ســر دارند ،همچنان از البشیر
حمایــت کنند؛ اما تحلیلگران منطقهای بر این باورند که اعتراض به وضعیت
معیشتی که بهتازگی در کشورهای عربی رنگ جدیدی به خود گرفته ،گونهای
دیگر از بهار عربی است که میتواند سال آینده میالدی را برای حکمرانان عرب
سختتر از گذشته کند.

 هنگامی که صحبت از کمآبی و خشکسالی به
میان میآید ،تصویر نقاط خشک و بیابانی کره زمین
در ذهن ایجاد میشــود .ولی در چند ســال گذشته
بهدلیل تغییرات آبوهوایی ،برخی از نقاط پرباران
جهان نیز دچار تنش آبی شــدهاند .ســال گذشته،
شبکه دویچهوله آلمان تصاویری از کوههای بدون
برف آلمان در فصل زمســتان را نشــان میداد که
تعجبانگیــز بود .افزایش دمــای کرهزمین و قطع
بیرویــه و نابــودی درختان جنگلهــا در مناطق
استوایی و غیراستوایی ،باعث شده است که نزوالت
آســمانی کاهش یابد .این مهم دربــاره آفریقا هم
صادق اســت .هرچند هممرزبودن بخش شمالی
این قاره با دریای مدیترانه ،باعث شــده اســت که
میزان بارش در مناطق ســاحلی کشورهای منطقه
درمقایسهبا ســایر بخشهای کشــور بیشتر باشد،
تابستان امسال نشــانههایی از کمبود آب در پشت
سدهای کشور تونس دیده شد .میزبان باران ساالنه
در کشور مصر حدود  ۳۰میلیمتر است .این درحالی
اســت که متوســط جهانی بارندگی  ۸۶۰میلیمتر
است .وزارت کشاورزی مصر در برخی از سالها ،از
کشاورزان میخواهد کشت برنج را که یک محصول
پرمصرف آبی است ،از برنامه کشت خود خارج کنند.
نیاز اصلی مصر به آب را رود نیل تأمین میکند .در
دنیا هیچ کشوری مانند مصر وابسته به یک رودخانه
نیست ۹۵ .درصد از جمعیت  ۹۵میلیونی این کشور
در حاشــیه رود نیل زندگی میکننــد .این در حالی
است که جمعیت این کشور به شکل بیرویهای در
حال افزایش است .از سال  ۱۳۹۰که اتیوپی ساخت
ســد رنسانس روی رود نیل را آغاز کرد ،مصر نگران
تأمین آب برای مردم خود شده است .وزارت منابع
آب و آبیــاری مصر ،مأمور مذاکــره با دولت اتیوپی
برای چانهزنی درباره ســهم خود از نیل اســت .در
صحرای بزرگ آفریقا ،کمآبی امری طبیعی اســت.
در میانه قاره آفریقا ،جایی که جنگلهای بارانخیز و
استوایی وجود دارند ،از منابع آب بیشازحد استفاه
شده یا آبهای زیرزمینی آلوده شدهاند .فعالیتهای
معــدنکاری غیرقانونی در کنگو )کینشــازا( باعث
آلودهشدن آب رودخانهها شده است .در نیجریه با
جمعیتــی نزدیک به  ۲۰۰میلیون نفر ،کمبود توالت
باعث شده اســت مردم در کنار رودخانهها قضای
حاجت کنند که خود به آلودهشدن آبها انجامیده
است .حفر چاه دستشویی در کنار چاه برداشت آب
در روســتاها ،نیز مزید بر علت شــده است .باز در
نیجریه ،خشکسالی باعث شده است که دامداران
برای چرای دامهای خود وارد زمینهای زمینداران
شــوند و درگیریهــای خونینی میــان طرفین رخ
دهد .این داســتان در کنیا نیز وجود دارد ۲۰ .درصد
از مســاحت اوگانــدا را دریاچههــا ،رودخانههــا و
منابع آبی تشــکیل دادهاند .ولی فقط یک درصد از
زمینهای حاصلخیز این کشور تحت سیستم آبیاری
مدرن قرار دارند .در نتیجه از منابع آب بهدرســتی
استفاده نشــده اســت .دریاچه ویکتوریا )مرز آبی
مشترک کشــورهای اوگاندا ،تانزانیا و کنیا( یک منبع
بزرگ آب شــیرین برای  ۳۰میلیون نفر اســت .ولی
هتلها ،دانشــگاهها و تأسیسات ســه کشور اطراف
دریاچه با سرازیرکردن فاضالب ،این دریاچه را آلوده
کردهاند .در برخی از کشــورهای آفریقایی که پول و
امکانات مادی بیشتری دارند ،سد ساخته و آبهای
ســطحی را پشت سدها نگه داشتهاند .ولی برخی
کشورها دچار فقر مادی بودهاند؛ برای نمونه دولت
تانزانیــا از دهه  ۱۹۶۰میخواســت یک ســد بزرگ
بسازد .پس از گذشت چندین دهه ،در هفته گذشته
قرارداد ســاخت ســد مورد نظر را با شــرکتهای
مصری امضا کرد .در برخی از کشــورهای آفریقایی
از منابع آب بیشازحد اســتفاده شده و باعث شده
است ســفرههای زیرزمینی خشک شــوند .تابستان
امســال ،سدهای کشــور آفریقای جنوبی آب کمی
در پشــت خود داشتند و بحران کمبود آب به بیشتر
روستاها و شهرهای این کشور سرایت کرد .متوسط
بارندگی ســاالنه در آفریقای جنوبی  ۵۰۰میلیمتر
اســت .این کشــور از ســال  ۲۰۱۳به بعد از کمبود
آب و خشکسالی رنج میبرد .کمبود آب در پشت
سدها ،همزمان باعث کمبود برق و در نهایت قطع
برق در شهرها و روســتاها میشود .این داستان به
همه مشاغل آسیب میزند .توفان النینو که نتیجه
کاهش باران و خشکســالی اســت ،بیــن هر دو تا
هفت ســال ،یکبار رخ میدهد و شرایط زندگی را
برای ساکنان جنوب آفریقا وخیمتر میکند .کمآبی
در برخی از کشورهای آفریقایی روی مشاغل کوچک
و متوسط مانند خدمات خشکشویی ،بخش نظافت
و بهداشت ،هتلها ،میهمانخانهها ،صنایع غذایی
و ...تأثیر منفی گذاشــته است .مهاجرت روستاییان
به شــهرها در نتیجه خشکسالی ،یک پدیده منفی
اجتماعی اســت که گریبانگیر برخی از کشورهای
این قاره شــده است .در موزامبیک  ۸۰۰هزار نفر در
خطر قحطی قرار دارنــد .این خطر در کمین اهالی
ســودان جنوبی و اتیوپی نیز نشســته است .ضمن
اینکــه باید جنگهای داخلی و قومی ،تروریســم و
ناامنی را اضافه کنیم که باعث شدهاند شرایط برای
ســرمایهگذاری روی منابع آب پیچیدهتر شــود .در
سطوح ملی کشورهای آفریقایی ،سازمانها و حتی
وزارتخانههایی برای پیگیــری و مدیریت منابع آب
تشکیل شده است ،ولی نگرانیها به سطح اتحادیه
آفریقا نیز رسیده و در سطح وزرای این اتحادیه ،یک
شورای آب تشکیل شده است.

