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تردیدهای جهانی درباره وضعیت نخست وزیر لبنان افزایش یافت

آوای موسیقی در غزه

نما

یک گروه موسیقی فلسطینی با اجرای برنامه در غزه آشتی
ملیفلسطینیانراجشنگرفت.فتحوحماسدرماهاکتبر
به توافقی کم نظیر دســت یافتند کــه بر مبنای آن حماس
کنترلغزهرابهدولتوحدتملیفلسطینواگذارمیکند.

ناکامی «شو»ی گفت و گو با حریری

Xinhua

بزرگترین قحطی دهههای اخیر
درانتظار یمن

لونا کریگ
عبدالعزیز الحسینیه ،تکیده و بیرمق در بیمارستانی در
بندر حدیده روی تخت دراز کشــیده است 9 .ساله است و
مترجم:فرحنازدهقی
وزنش کمی بیشتر از پاره سنگی متوسط .تنها او نیست که
در چنین شرایطی میان زندگی و مرگ دست و پا میزند؛
او یکی از صدهاهزار کودک یمنی اســت که از سوءتغذیه در کشورش رنج میبرد.
هفت میلیون نفر در آستانه قحطی در یمن جنگزده هستند ،در صورتی که پیش
از این ،زمانی که نیروهای ائتالف به رهبری عربســتان مانــع از ورود مواد غذایی و
کمکهای اولیه و حیاتی به آن شد ،در معرض بدترین نوع وبا قرار گرفته بودند.
دو ســال اســت ،با شــروع حمالت نیروهای ائتــاف عربی ،بیمارســتان الثوره که
عبدالعزیز در آن مراحل درمانیاش را میگذراند ،تحت فشــار قرار گرفته اســت.
راهروهای بیمارستان مملو از بیمارانی است که از پنج استان مجاور برای درمان
میآیند و ساعتها و روزها در انتظار ویزیت دکتر میمانند.
در حال حاضر کمتر از  45درصد از امکانات پزشکی یمن ،به فعالیت خود ادامه
میدهند و بیشتر آنها بهدلیل جنگ ،کمبود کمکرسانی و تجهیزات یا انفجار بر
اثر بمب بسته شدهاند .به همین دلیل است که بیمارستان الثوره روزانه با بیش از
 2500بیمار روبهروست؛ در حالی که براساس برآوردهای ماه مارس ،2015تا پیش
از شــروع جنگ روزانه  700بیمار در این بیمارســتان از خدمات درمانی اســتفاده
میکردند.
 200مایــل آن طرفتــر ،در اســتان جنوبی لحــج که منطقه تحت کنتــرل ائتالف
عربی اســت ،وضعیت از این هم بدتر اســت و کودکان رنجور و الغر برای هر دم و
بازدمشان ،در تقال و مبارزهاند .تکثیر همین صحنهها را در مراکز تغذیه درمانی در
صنعا پایتخت یمن و در قلب شهر ویرانشده تایز هم میتوان دید .در پرتوهای
متصاعــد از المپی رشــتهای ،چیــزی که در نگاه اول به نظر میرســد فقط یک پتو
است آرام آرام تکان میخورد .الیاس باسم نوزاد سه ماهه که  20روز از این زندگی
کوتاهش را برای درمان ســوءتغذی ه شــدیدش در بیمارستان گذرانده ،زیر پتو پناه
گرفته اســت .آژانسهای ارسال کمک هشدار میدهند که اگر عربستان سعودی
همچنان مانع ورود کمکهای ضروری به مردم یمن بشود ،بحران انسانی کنونی،
میتواند به کابوسی برای جهان تبدیل شود.

برش

از اســتعفا از سمت نخستوزیری لبنان،
کنارهگیری خود را مطابق با منافع لبنان
و مردم کشــورش دانســت و گفت :بسیار
زود یعنــی ظــرف دو یــا ســه روز آینده به
لبنــان بازخواهم گشــت و تدابیــر قانونی
را انجــام خواهم داد .مــن میدانم که بر
اســاس قانــون اساســی ،باید نــزد رئیس
جمهوری بروم تا اســتعفا دهم .او درباره
اوضــاع خود در عربســتان نیز ادعــا کرد:
من در عربســتان آزاد هســتم و میتوانم
در هــر زمانی ســفر کنــم .ملک ســلمان
من را مانند پســرش میدانــد و ولیعهد
نیــز بــه مــن احتــرام میگــذارد .حریری
همچنین گفت :اگر بخواهیم از اســتعفا

رژیم صهیونیستی :دست از حمله به سوریه برنمیداریم
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رژیم صهیونیستی در واکنش به توافق سه جانبه
مسکو ،واشنگتن و امان در زمینه ایجاد کاهش تنش
در جنوب غرب ســوریه که به اعتقاد این رژیم باعث
نزدیکــی ایــران بــه مرزهای ســرزمینهای اشــغالی
میشود ،تهدید کرد به رغم اجرای توافق آتشبس
ی خود
در بخشهایــی از ســوریه ،بــه حمــات نظام 
در مرزهای مشــترک با این کشــور با هدف مقابله با
حمــات احتمالــی از خاک ســوریه ادامــه میدهد.
ایــن تهدیــد واکنــش کرملیــن را برانگیخت .مســکو
از واشــنگتن خواستهاســت ،دســت از تالشها برای
بینالمللی کردن متن یادداشــت تفاهم ســه جانبه
در زمینه آتش بس در سوریه بردارد.
به گــزارش ایرنا به نقل از شــبکه خبری الجزیره،
روز گذشــته «تســاحی هنگبــی» وزیــر همــکاری
منطقــهای رژیــم صهیونیســتی با طرح ایــن تهدید،
ادعا کرد ،اسرائیل خطوط قرمزی برای خود تعیین
کــرده کــه بشــدت آنهــا را کنتــرل میکنــد .ایــن وزیر
صهیونیســتی در عین حال مدعی شــد :توافق آتش
بــس اخیر میان واشــنگتن ،مســکو و امــان در زمینه
ایجاد کاهش تنش در جنوب غرب ســوریه ،خواسته
اســرائیل را مبنی بر تکرار نشــدن اقداماتی از جانب
نیروهای حزباهلل لبنان و ایران در مرزهای اسرائیل
و ســوریه در شــمال محقق نمیکند .روزنامه لوموند
فرانســه نیز به نقل از «یوال گوزانســکی» ،پژوهشگر
صهیونیست نوشــت :خطوط قرمز اســرائیل شامل
وجــود نیروهــای ایــران و نیروهای همپیمــان آن در
نزدیکــی مرزهــای ایــن رژیم در محــدوده ســوریه و
لبنان است .در همین راستا نیز یک مقام مسئول در
وزارت خارجه امریکا که به نامش اشــاره ای نشــده،
در جمع خبرنگاران ادعا کرد :روسیه با دولت سوریه
در جهــت دور کــردن نیروهای همپیمان این کشــور
(ایران و حزب اهلل) و اســتقرار آنها در فاصله معینی
از ارتفاعات جوالن توافق کردهاست.

در حاشــیه نشست ســران گروه  ۲۰در هامبورگ،
اردن ،روســیه و امریــکا بر ســر مقدمــات اولیه ایجاد
این منطقه کاهش تنش در جنوب غرب ســوریه از ۹
ژوئیه توافق کردند که شــامل درعا ،قنیطره و سویداء
میشــود .امــا روســیه مخالــف بینالمللــی کــردن
متــن این یادداشــت تفاهم اســت .در همین ارتباط
«دیمیتری پسکوف »،سخنگوی کرملین از واشنگتن
خواســت ،دســت از تالشها برای بینالمللی کردن
متن یادداشت تفاهم سه جانبه در زمینه آتش بس
در جنــوب غــرب ســوریه بــردارد .وی تأکید کــرد :هر
گونه تفســیر و بینالمللی کردن این توافق نادرست
بوده و باید پیش از هر چیز از متن یادداشــت تفاهم
و بررســی آن مطمئن شد .رژیم صهیونیستی عالوه
بــر تهدیداتی که علیه ســوریه مطرح کرده ،شــامگاه
یکشنبه نیز فلسطینیان را تهدید کردهبود« .بنیامین
نتانیاهو» در جریان نشست هفتگی کابینه خود ادعا
کرد ،جنبش حماس مسئول هرگونه حملهای از نوار
غــزه اســت .وی همچنین تهدید کــرد در صورتی که
گروههای مبارز فلســطینی در غزه اهداف اســرائیلی
را هدف قرار دهند پاســخ کوبنده ای خواهند گرفت.
در پاسخ به این تهدیدها روز گذشته «فوزی برهوم»
ســخنگوی حمــاس ایــن ســخنان را نشــانه تــرس و

وحشــت این رژیم دانســت .جنبش جهاد اســامی
فلســطین نیز بازداشت ســتمکارانه یکی از استادان
بازنشسته را توسط رژیم صهیونیستی محکوم کرده
و تأکید کرد :تهدید رژیم صهیونیستی درباره انتقال
درگیری به ســوریه و لبنان این جنبش را از پاســخ به
تجاوزهای این رژیم اشغالگر بازنمیدارد.
ëëدیدار اردوغان و پوتین در سوچی
حول محور سوریه
روز گذشــته «والدیمیر پوتیــن» رئیس جمهوری
روســیه با «رجب طیــب اردوغان» همتــای ترک در
شهر سوچی دیدار کرده و برای پنجمین بار طی سال
جــاری حول محور بحران ســوریه با یکدیگــر رایزنی
کردند .به گزارش ایسنا به نقل از خبرگزاری آناتولی،
ایجاد مناطق کاهش تنش در سوریه یکی از ثمرههای
توافق میان روسیه ،ترکیه و ایران در مذاکرات آستانه
بــوده اســت که یکــی از محورهــای اصلــی مذاکرات
پیشروی رهبران روسیه و ترکیه خواهد بود .اردوغان
درصدد اســت در ایــن دیدار درباره دعوت مســکو از
نمایندگان حزب اتحاد دموکراتیک کردهای ســوریه
برای شرکت در کنفرانس گفتوگوی ملی سوریه در
 ۱۸نوامبر در سوچی رایزنی کند.

اعضایاتحادیهاروپابهتوافقدفاعیجدیدیرسیدند

قطع وابستگی دفاعی اروپا از امریکا
فرانســه ،آلمــان و  ۲۰دولــت دیگــر اتحادیــه اروپا در
تازهتریــن تالش خود برای کاهش اتکا به واشــنگتن،
یــک معاهــده دفاعــی بــه امضــا رســاندند تــا دوره
جدیدی از همبســتگی نظامــی اروپایی برای تحکیم
وحــدت پس از تصمیــم بریتانیا به تــرک این بلوک
ایجــاد کننــد .رهبــران اتحادیــه اروپا تــا ماه دســامبر
فرصــت دارند این معاهده را تأیید کنند تا به قانونی
در اتحادیه اروپا تبدیل شود.
به گزارش ایرنا ،ظهر روز گذشــته نشســت شورای
وزیران امور خارجه اتحادیه اروپا به ریاســت «فدریکا
موگرینی» مســئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در
بروکســل آغاز شــد تا فرآینــد اجرایی دفاع مشــترک
اروپایــی را آغــاز کننــد .موگرینــی پیــش از آغــاز ایــن
نشســت ،با اشــاره بــه فعالیتهای دفاعــی اتحادیه
اروپــا از فعالتــر بودن ایــن اتحایه در امــر دفاعی در

مقایســه بــا ناتــو ســخن گفتــه و تصریــح کــرد ،امروز
بــرای اروپــا روز مهمــی خواهــد بــود چــرا کــه فرآیند
اجرای دفاع مشــترک اروپا با دریافت نامههای تأیید
کشــورهای اروپایــی آغاز میشــود .همچنیــن پس از
سالها در نهایت شروط پیمان لیسبون در خصوص
ایجــاد همــکاری ســاختاری دفاعــی دائمــی بیــن
کشورهای اروپایی امروز آغاز میشود .موگرینی تأکید
کــرد :معاهــده دفاعــی مذکور به مــا اجــازه میدهد
که برای نخســتین بــار دفــاع اروپایی را بــا پروژههای
واقعــی آغــاز کنیــم؛ بخصوص کــه کشــورهای عضو
پیــش از این  50پروژه واقعی هم در زمینه تواناییها
و هــم در زمینه همــکاری ارائه کردنــد .همزمان یک
مقــام ارشــد اتحادیــه اروپا نیز گفــت :هیــچ گاه تا به
این حد پیشــرفت نداشــتیم .تالشهایی در راستای
ایجــاد همبســتگی دفاعــی در اتحادیــه اروپــا از دهه

صرفنظر شــود ،بایــد در مقابــل به اصل
عدم مداخله احترام گذاشت .این جمله
حریری موردتوجه و استقبال میشل عون
و نبیه بــری قرار گرفت .رویتــرز به نقل از
میشل عون نوشــت :اشاره سعد حریری
به اینکــه احتمال دارد از اســتعفای خود
صرفنظر کند ،موضوعی مثبت است زیرا
نشــان میدهد روند سیاســی که از دولت
در لبنان حمایت میکند همچنان وجود
دارد .نبیه بری هم بازگشــت از استعفا را
عادالنه توصیف کرد.
ëëادعاهایحریریدربارهحزباهلل
نخســتوزیر لبنــان البتــه در ایــن
مصاحبــه مدعــی شــد :بخشــی از اقشــار

لبنانــی خواهــان ضربــه زدن بــه ثبــات
کشــورهای عــرب حــوزه خلیــج فــارس
هستند .نخستوزیر مســتعفی لبنان در
بخشدیگریازاظهاراتخودنیزبهایران
اشــاره و ادعا کرد :مــن به والیتی گفتم که
مداخلههــای ایــران در کشــورهای عربی
قابل قبول نیست .هیچ تهدیدی از سوی
والیتی علیه من صورت نگرفت .او در این
مصاحبه از عربستان تمجید کرد و گفت:
عربســتان به لبنان در اقتصاد و برق و آب
کمــک میکند .باید بپرســیم کــه دیگران
چه ارائــه دادهانــد .زمانی که اســرائیل در
ســال  ۲۰۰۶به ما حمله کرد ،عربستان به
ما کمک کرد

سفر پرحاشیه ترامپ به فیلیپین
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 مأمــوران پلیــس مبارزه بــا ترور ترکیه طــی عملیاتی در
6نقطــه شــهر اســتانبول 34 ،نفــر از مظنونــان داعشــی را
دو خط خبر
دستگیرکردند.
   پــس از کشــف بســتهای حــاوی پــودر ســفیدرنگ در
کنســولگری امریــکا در هنگکنگ و اعالم هشــدار امنیتی،
پلیس ویژه با لباسهای ویژه وارد این ساختمان شدند.
  هــون ســن ،نخســتوزیر کامبــوج اعــام کــرد کــه امریکا بــ ه دنبــال برکناری
دولتش است ،این درحالی است که امریکا این ادعاها را «بی اساس» خوانده و
کارشناسان معتقدند حمالت اخیر نخستوزیر کامبوج ب ه دلیل ترس از دست
دادن انتخابات پیش رو است.
  ژاپن تصمیم دارد ،پروژه ساخت جتهای جنگنده خود را که چندین میلیارد
دالر هزینه دارد ،تا  ۲۰۱۸که درباره آن برنامهریزی میشود ،به تأخیر بیندازد.

عربستان درصدد اخراج لبنان از اتحادیه عرب

تمجیدهای حریری از عربســتان در حالی اســت که ریاض بتازگی از احمد ابوالغیط ،دبیرکل اتحادیه
عرب خواسته است عضویت لبنان در این اتحادیه را به حالت تعلیق درآورد .ابوالغیط نیز با عبدالفتاح
سیسی ،رئیس جمهوری مصر در این باره گفتوگو کرده و سیسی به ابوالغیط ابالغ کرده است که این
موضوع در شورای اتحادیه عرب مطرح نشود زیرا اخراج لبنان از اتحادیه عرب این اتحادیه را ضعیفتر
خواهد کرد .بغداد نیز به اتحادیه عرب هشدار داده است ،اگر لبنان از این اتحادیه اخراج شود عراق نیز
از آن بیرون خواهد آمد .قطر نیز به این اتحادیه ابالغ کرده است ،در صورت اخراج لبنان و خروج عراق،
قطر از این اتحادیه خارج خواهد شد .کویت هم اعالم کرده است ،لبنان مرتکب هیچ گونه اقدامی علیه
کشورهای عربی نشده و نباید عضویتش در این اتحادیه به حالت تعلیق درآید.

 ۵۰میــادی بــا شکســت مواجه شــده بود .مــا اکنون
در شــرایط جدیدی هســتیم .به گزارش ایسنا به نقل
از رویتــرز ،مقرر شــده پیش از تأییــد معاهده دفاعی
توســط  22کشور اروپایی ،یک سیستم برای شناسایی
ضعفهای نیروهای مســلح در سراسر اتحادیه اروپا
بــا هماهنگی ناتــوی تحت رهبری امریــکا به صورت
آزمایشــی به مرحلــه اجرا در میآیــد و همزمان یک
بودجــه چندین میلیــارد یورویی اتحادیــه اروپا برای
حمایت از این معاهده نیز بررسی خواهد شد .برخی
از دیپلماتهــا گفتند که پیــروزی «امانوئل مکرون»
اروپاگــرا در انتخابــات ریاســت جمهــوری فرانســه و
هشدارهای «دونالد ترامپ» رئیسجمهوری امریکا
مبنــی بر اینکــه متحــدان اروپایــی باید بــرای تأمین
امنیت خودشــان بهای بیشــتری پرداخت کنند ،این
پروژه را به سمت جلو هدایت کرد.
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تمام پروازهای کمکهای انســانی ســازمان ملل متحد هفته گذشــته لغو شدند
و از ارائــه کمکهــای پزشــکی حیاتی کمیتــه بینالمللی صلیب ســرخ ()ICRC
همراه با وزارت بهداشــت و درمان ( )MSFبه این کشــور جلوگیری شــد .در حالی
کــه بیش از 20میلیون یمنی  -بیــش از  70درصد جمعیت  -نیازمند کمکهای
بشردوستانهای هستند که عربستان سد راه ورودشان شده است.
در پــی فشــارهای بینالمللی ،هفته گذشــته بنادر اصلی عــدن و مکال در مقابل
ترافیــک تجــاری و تأمیــن مــواد غذایــی دوباره باز شــدند و عبــور از مــرز عمان و
عربستان سعودی نیز برای آنها ممانعتی نداشت اما در روز یکشنبه کمکهای
بشردوســتانه و کمکهای بالعوض دیگر نتوانستند راهشــان را به یمن باز کنند.
مارک الوکک ،معاون دبیرکل ســازمان ملل متحد هشــدار داده است که اگر این
محدودیــت باقــی بماند ،یمن بــا «بزرگترین قحطی که جهــان در چندین دهه
گذشــته با میلیونها قربانی بر خود ندیده اســت» روبهرو خواهد شــد .در عدن،
جایــی که هــادی و دولتش حکمرانی میکند ،والدیــن و فرزندان در مرکز تغذیه
بیمارســتان الصدقه جمع شــدهاند .عایشــه  21ماهه اســت ،اما تنها  7کیلوگرم
وزن دارد .در ســه ماه گذشــته این دومین بار اســت که راهی بیمارســتان شده .در
ورودی بیمارســتان ،شهود حسین ،دختر دو ساله دیگری که  11کیلوگرم است ،با
صورت اســتخوانی و چشمانی که نزدیک است از حدقه بیرون بزند ،روی پاهای
نحیفش نشســته و با چشــمان بیرمق اطراف را نگاه میکند .دکتر آیدا الصادق
میگوید« :کودکان گرسنه نمیخندند .شهود یک ماه است که اینجاست و حتی
یــک بار هم لبخند نزده ».در صنعا ،نوررشــید ،گاو خانــواده را فروخته تا بتواند از
پس هزینه انتقال دختر چهار سالهاش که فقط  16کیلوگرم است ،به بیمارستان
بربیایــد .او فرزنــدان دیگــری هم دارد که هــر کدام بیمارند امــا نمیتواند هزینه
درمان تمامشان را بپردازد .آژانسهای بشردوستانه هشدار دادهاند که بدون باز
شدن راه ورود کمکهای ضروری بشردوستانه به یمن ،وضعیت روز به روز از این
هم وخیمتر میشود و بر تعداد کودکانی مانند عبدالعزیز و آیشا و شهود افزوده
میشــود .نوررشــید دخترش را به ســینهاش میفشــارد و میگوید« :ما ضعیف
هستیم ،کودکانمان ضعیفند .دیگر هیچچیزی برایمان باقی نمانده . .فقط خدا
میتواند نجاتمان بدهد» .

گــروه جهان /یکشــنبه شــب و پــس از
8روز چشــم انتظــاری لبنانیها و جامعه
بینالملــل ،ســعد حریری ،نخســتوزیر
لبنــان کــه در حــال حاضــر خواســته یــا
ناخواســته در عربســتان ســعودی به ســر
میبرد ،مقابل دوربین شــبکه تلویزیونی
المســتقبل قــرار گرفــت تــا بــه اصطالح
بــه گمانــه زنیها دربــاره مشــکوک بودن
اســتعفای غیرمنتظرهاش و تحت فشــار
بــودن و حتــی در بازداشــت بودنــش در
ریاضخاتمهدهدامااینمصاحبهنهتنها
از شدت گمانه زنیها و نگرانیها نکاست
بلکــه ناظــران و تحلیلگران منطقــهای و
بینالمللــی را بیــش از پیــش نســبت به
سرنوشــت ســعد حریری و لبنــان نگران
کرد.
مصاحبــه المســتقبل بــا حریــری
همانطــور کــه انتظــار میرفت ،بشــدت
زیر ذره بیــن سیاســتمداران ،تحلیلگران
و اصحــاب رســانه جهــان بــود بــه طوری
کــه کوچکتریــن حــرکات بــدن و چهــره
نخســتوزیر لبنــان معنــا پیــدا میکــرد.
جمیل الســید ،مقام امنیتی سابق لبنان
یکــی از کســانی بــود که بســرعت بــه این
مصاحبــه واکنش نشــان داد و در صفحه
توئیتر خود نوشــت :سعد حریری هنگام
مصاحبهغمگینبودوسعیمیکردخود
را کنترل کند اما چشــمانش با او همراهی
نکردند و کم مانده بود گریه کند.
ëëمصاحبهدیکتهشدهبیفایده
به گزارش ایســنا ،عبدالبــاری عطوان،
ســردبیر روزنامــه رأی الیــوم نیــز در
ســرمقالهای نوشــت :حریــری در ایــن
مصاحبه آشــفته بــود و حرفهایی زد که
خــودش هــم از مضمــون و پیامدهایش
راضــی نبود برای همین ســخنانش برای
مــردم لبنــان و بســیاری از اعرابــی که این
مصاحبــه را دنبال کردند نیــز قانعکننده
نبــود .مــا با این حــرف حریری کــه گفت،
اســتعفایش تحول مثبتی در لبنان ایجاد
کــرد موافــق نیســتیم بلکــه برعکــس به

نظــر مــا اســتعفای او ثبــات لبنــان را بــه
لــرزه درآورد و بحــران وزارتــی را برجــای
گذاشــت و دودســتگی طایفــهای را احیــا
کــرد .حریری گفــت که هر زمــان بخواهد
میتوانــد عربســتان را تــرک کنــد .ایــن
حرفــش جالــب بود .پــس چرا یــک یا دو
روز پیــش عربســتان را تــرک نکــرد و این
مصاحبــه را مثالً در پاریــس انجام نداد تا
تأیید کند که آزاد اســت امــا اوضاع را بدتر
و بسیاری را مطمئن کرد که این مصاحبه
هــم [مانند آن ســخنرانی] احتمــاالً به او
دیکته شــده است .این تحلیلگر عربی در
ادامــه ســرمقاله خود نوشــت :حریری در
هر صورت در شــرایط سختی خواهد بود.
اگر به لبنان بازگردد و همان ســخنانش را
تکرار کند ،میگویند او رهبری طرح فتنه را
برعهده گرفته اما اگر برعکس آن را بگوید
و دســت از انتقــاد از حزباهلل بــردارد این
یعنیقطعنهاییروابطشباعربستانکه
احتماالًجانشبیشازهرزماندیگریدر
معرض خطر قرار میگیرد زیرا عربستان
«جایگزینها»و«شبهنظامیانی»درلبنان
دارد که احتماالً واکنش نشان خواهند داد
و علیه حریری کودتا خواهند کرد.
ëëاستعفایاتالشسعودیها
برایساقطکردندولتائتالفیحریری
به گــزارش ایســنا ،روزنامــه امریکایی
نیویــورک تایمز نیــز در تحلیل مصاحبه
حریری با المستقبل نوشت :نخستوزیر
لبنــان که اقامت مرموزش در عربســتان،
خاورمیانــه را بــه تالطــم انداخته اســت،
یکشــنبه شــب در مصاحبهای تلویزیونی
مدعی شــد قادر است آزادانه حرکت کند
و اینکــه لبنــان را تــرک کــرد تــا از خودش
حفاظــت کند و ظرف «چند روز» به خانه
بازمیگردد اما به نظر میرســد اظهارات
او برای ابهامزدایی و کاهش تنشها کافی
نبوده باشــد .این ابهام زدایی را نمیتوان
تنهــا بــا مصاحبــ ه در یکــی از شــبکههای
حزب سیاسی ســعودیگرای حریری و با
حضور پائــوال یاکوبیان ،مجری تلویزیونی

که مطابق خط مشــی سعودیها حرکت
میکند ،پاسخ داد .حریری پاسخ روشنی
بــه چرایی اعالم اســتعفا از عربســتان به
جای لبنــان نــداد .او رنگپریده و خســته
بــا چشــمانی گودافتاده اغلب با ســرعت
به سمتی مینگریســت و اینطور به نظر
میرســید که به فرد دیگر حاضــر در اتاق
نگاهمیکرد.
ëëبایکوتمصاحبهحریری
درتلویزیونهایلبنانی
دستکم پنج شبکه تلویزیونی لبنان
از جملهاُ تی وی ،المنار و الجدید از انتشار
مصاحبه یکشنبه حریری خودداری کرده
و میگوینــد هنــوز مشــخص نیســت کــه
حریری قادر بوده باشــد آزادانه صحبت
کنــد .مواضــع ایــن رســانهها بــا مواضــع
میشــل عــون ،رئیــس جمهــوری لبنــان
کــه گفتــه اســت ،آزادی ســعد حریــری
محــدود شــده ،شــرایط اقامــت بــه او
تحمیل شــده ،ارتباطاتــش تحت کنترل
اســت و اظهاراتــش در این شــرایط فاقد
اعتبار اســت ،همسو اســت .میشل عون،
رئیسجمهــوری لبنــان پیشــتر گفته بود
کــه هر آنچه حریــری از عربســتان بگوید
«بازتاب حقیقت نیست و نتیجه شرایط
مرموز و مشکوکی اســت که در پادشاهی
عربســتان در جریــان اســت و بنابرایــن
نمیتــوان آن را جدی گرفــت ».عالوه بر
مقامات داخلی لبنان ،کشورهای دیگر از
جمله فرانســه ،امریــکا ،انگلیس ،آلمان
و ...نیز این استعفا را نپذیرفتهاند .محمد
علیمهتدی،تحلیلگرمسائلخاورمیانه
نیز درباره مصاحبه یکشــنبه شــب سعد
حریــری در صفحــه توئیتر خود نوشــت:
حریــری در مصاحبــهاش  3لیــوان آب
خــورد ،یکبار بــه گریــه افتــاد ،جمالتش
نامربوط بود ،از پاســخ به ســؤاالت طفره
میرفت و سه بار تأکید کرد که دو سه روزه
به لبنان بازمیگردد.
ســعد حریــری یکشــنبه شــب در
نخستین گفتوگوی تلویزیونی خود پس
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گروه جهان /آخرین ایستگاه سفرهای آسیایی دونالد ترامپ رئیس جمهوری
امریکا ،جنجالیتر از سایر مقاصد آسیایی او بود .از اعتراضهای گسترده مردم
فیلیپیــن گرفته تا رفتار عجیــب و غریب ترامپ در مالقات با همتای فیلیپینی
و نحوه دست دادنش در نشست آ.سه.آن از تیررس نگاه رسانهها دور نماند.
دونالد ترامپ یکشنبه در میان اعتراضهای گسترده مردم فیلیپین نسبت به
حضور او ،وارد این کشور شد و روز دوشنبه با رئیس جمهوری این کشور آسیایی
کــه پیشتــر اوباما را «حرامزاده» خطاب کرده بود ،مالقات کرد .او پس از ســفر
رسمی به کشورهای آسیایی ژاپن ،کره جنوبی ،چین و ویتنام به مانیل پایتخت
فیلیپین رفت.به گزارش «ایران» به نقل از روزنامه واشــنگتن پســت ،در حالی
که فعاالن حقوق بشــر انتظار داشتند در این دیدار ،ترامپ درباره جنگ وخیم
بر ســر موادمخدر در فیلیپین با رودریگو دوترته ،رئیس جمهوری این کشــور به
گفتوگو بنشــیند ،رفتار خود او باعث شگفتی ناظران شد .به گفته خبرنگاران،
ترامپ در این دیدار رفتاری عجیب و غریب داشت و فیلمی که از نحوه دست
دادن ترامپ با رهبران نشست آ.سه.آن به بیرون منتشر شد در فضای مجازی
جنجال تازهای به راه انداخت.
به گزارش ایســنا ،در آغاز سی و یکمین نشست اجالس کشورهای عضو آ.سه.
آن ،طبق ســنت همیشــگی ،ســران حاضر در نشســت ابتدا بــا یکدیگر عکس
یادگاری انداخته و به شکل زنجیروار (به نشانه اتحاد) با یکدیگر دست دادند.
اما ترامپ با این شیوه آشنا نبود و متوجه منظور دیگر سران سیاسی نمیشد! و
در نهایت نیز باعث قطع زنجیره آنان شد .ترامپ که در ماه آوریل طی تماسی
تلفنــی با دوترته ،مبارزه دولت او با تجارت مــواد مخدر را «کاری فوقالعاده»
دانسته بود ،در این دیدار شخصاً او را به کاخ سفید دعوت کرد .دوترته پیش از
این اعالم کرده بود که اگر هر سیاســتمداری بخواهد درباره مبارزه او با قاچاق
مواد مخدر اظهار نظر کند ،صریحاً به او خواهد گفت« :این ماجرا هیچ ربطی
بــه تو نــدارد و به خود مــن مربوط اســت » .ترامپ که این نخســتین دیدارش
بــا دوترته بــود ،در این دیدار درخصوص موضوعــات روزمره و عادی صحبت
کرد و از عملکرد همتای فیلیپینیاش تمجید کرد و گفت« :نشســت ســازمان
کشورهای آســیای جنوب شرقی با شرایط خوبی توســط فیلیپین برگزار شد».
دوترته نیز در مراسم شام برای ترامپ ترانهای عاشقانه خواند! اگرچه به نظر
میرســد رابطه میان سیاســتمداران دو کشــور «دوســتانه و صمیمانه» است،
اما مردم فیلیپین با شــنیدن خبر ســفر رئیس جمهوری امریکا به کشورشــان
بــه خیابانهای شــهر ریختنــد تا صــدای اعتراضشــان را به دولت برســانند.
بــه گــزارش «ایران» بــه نقل از روزنامــه نیویورکتایمز ،همزمــان با تظاهرات
معترضــان به ســفر دونالد ترامــپ به مانیل ،دولت فیلیپین بیــش از  ۶۰هزار
نیروی امنیتی ،پلیس و سرباز را برای تضمین امنیت در جریان نشست آ.سه.
آن و رخدادهــای مرتبــط با آن بســیج کــرده بــود .تظاهرکننــدگان و مخالفان
ترامپ در فیلیپین ،آدمک بزرگی شبیه به ترامپ ساخته بودند و با آتش زدن
آن ،تالش کردند تا نفرت و اعتراضشــان را نسبت به رئیس جمهوری امریکا
نشــان دهند .دوترتــه تا پیش از دوره ریاســتجمهوری ترامپ سیاســت خود
را بیشــتر به ســمت دوستی با چین و روســیه و رقبای امریکا متمایل کرده بود.
اما اکنون انتظار میرود دونالد ترامپ در جریان نشســت دو روزه ســران ،برای
بازسازی روابط حسنه واشنگتن و مانیل تالش کند.

