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چالش با ثبات خاورمیانه

سعد حریری استعفایش را پس گرفت

ســعد حریری نخســتوزیر لبنان رسماً اســتعفایش را
آسیا
پس گرفته و به این ترتیب به بحران سیاســی یک ماهه
در کشــورش کــه بــا اعالم اســتعفای خــود از عربســتان
سعودی و هفتهها اقامت در خارج از لبنان آغاز شده بود
پایان داد .به گزارش سایت خبری العالم ،روز سهشنبه
سعد حریری پس از پایان جلسه هیأت دولت لبنان ضمن اعالم رسمی انصراف
خود از استعفا گفت دولت ملزم به سخنان میشل عون رئیس جمهوری این کشور
در مراسم ادای سوگند است؛ سخنانی که در آن تأکید شد لبنان در آتش شعلهور در
منطقه «بیطرف» است .وی با تأکید بر سیاست خارجی مستقل لبنان گفت دولت
لبنان ملزم به بیطرفی در هر یک از درگیریها و نزاعهای منطقهای و امور داخلی
کشــورهای عربی است .حریری در بخش دیگری از سخنانش گفت اگر ما دخالت
سایر کشورها در امور داخلی لبنان را رد میکنیم باید بپذیریم که هیچ گروه لبنانی
نیز نباید در امور کشورهای دیگر دخالت کند.

شــورای حقوق بشــر ســازمان ملل در جلســه ویژه بررســی وضعیت
مســلمانان میانمار بــا تصویب قطعنامــهای از «زید رعد الحســین»
کمیســرعالی این شورا خواســت که وضعیت مســلمانان روهینگیا را
پیگیری کرده و نسبت به بهبود وضعیت آنان گزارش دهد .به گزارش
ایرنا ،روز سهشنبه بنا به درخواست بنگالدش و عربستان ،جلسه ویژه
 27شــورای حقوق بشــر ســازمان ملــل در ژنو برای بررســی وضعیت
مسلمانان روهینگیا و سایر اقلیتها در میانمار برگزار شد .اعضای این
نشســت قطعنامهای با  33رأی مثبــت 3 ،رأی منفی و  9رأی ممتنع
به تصویب رســانده و از کمیســرعالی این شــورا خواستند تا وضعیت
روهینگیاییها را پیگیری کند .در این جلســه رعد الحســین سخنرانی
کرده و در سخنان خود تمام اقدامات خشونتآمیز در میانمار توسط
نیروهای امنیتی و شورشــیان را محکوم کرد .وی خاطرنشان کرد که تا
دوم دسامبر 2017حدود  626هزار نفر به بنگالدش فرار کردهاند و فرار
مردم از استان راخین همچنان ادامه دارد.

امریکا

رأی دیوانعالی امریکا
ترویج اسالم هراسی

سیاســتهای «دونالــد ترامــپ» رئیــس جمهــوری
امریکا دربار ه نژاد پرستی و اسالم هراسی هر روز ابعاد
تازهای به خود میگیرد .این بار نیز دیوانعالی امریکا
بر خالف قانون اساســی این کشــور ،فرمان منع مهاجرت از  6کشــور مسلمان را
تأیید کرد و به صورت علنی مهر تأییدی بر اســام هراســی زد .به گزارش ایرنا،
پس از آنکه فرمان مهاجرتی چهل و پنجمین رئیس جمهوری امریکا توسط یک
قاضی هاوایی نقض شد ،دونالد ترامپ شکایت کرده و موضوع را به دیوانعالی
امریــکا ارجاع داد .این دادگاه نیز روز دوشــنبه  13آذرمــاه فرمان ترامپ را تأیید
کــرده و بــه اجرای کامل فرمــان رئیس جمهــوری بهدلیل واهــی ادعای امنیت
امریکا ،رأی داد .این اقدام در حالی صورت میگیرد که اتباع کشورهای ممنوعه
بخصوص ایران در هیچ حادثه تروریستی نقشی نداشتند و در پی این فرمان از
ورود به خاک امریکا منع شدند .اما در مقابل اتباع کشورهایی که مروج خشونت
و تروریسم در جهان هستند ،آزادانه میتوانند به امریکا رفت و آمد کنند .تصمیم
دیوانعالــی امریــکا عالوه بر اثراتی که بر مســلمانان و خانواده هایشــان خواهد
گذاشت ،بدیهیترین شکل ترویج اسالم هراسی نیز به شمار میرود.

رهبران اروپا و جهان اسالم از تصمیم امریکا برای انتقال پایتخت رژیم صهیونیستی به بیتالمقدس خشمگین شدند

قمار خطرناک ترامپ

سفارتخانههای امریکا و رژیم صهیونیستی به حالت آمادهباش در آمدند
گــروه جهان /بــه محــض اینکــه دونالد
ترامــپ ،خبــر داد روز چهارشــنبه (شــب
گذشــته) به طور رســمی بیتالمقــدس را
پایتخت رژیم صهیونیستی اعالم میکند،
طوفانی از حواشــی و واکنشها و تهدیدها
به پاخاســت .واکنشهــا از جبهه مخالفان
بینالمللی این تصمیم به اندازهای شدید
بــود کــه بنیامیــن نتانیاهــو ،نخســتوزیر
رژیــم اشــغالگر سهشــنبه شــب بــه تمــام
دستگاههایامنیتیرژیمدستورآمادهباش
صادر کرد و تمامی ســفارتخانههای امریکا
در سطح جهان  ،سطح هشدار امنیتی خود
را افزایش دادند .اما با وجود شدت تنشها
ق امنیتــی ،تــا شــب گذشــته
و شــرایط فــو 
ایاالت متحده بر موضع خود ایســتاده بود
ومیخواستاینتصمیممناقشهانگیزش
راعملیکند.برخیازتحلیلگرانمعتقدند
که این تصمیم ،در راستای انتقال سفارت
امریــکا از تلآویــو به بیتالمقــدس گرفته
شده است.
بــه گــزارش ایرنــا بــه نقــل از پایــگاه
خبری فلسطین الیوم ،نتانیاهو در جلسه
محرمانــه کمیتــه امنیتــی مجلــس رژیم
صهیونیســتی (کنســت) گفــت کــه تمام
دســتگاههای امنیتی اســرائیل باید آماده
هرگونه واکنش احتمالی از سوی مخالفان
باشــند .نخســتوزیر رژیم صهیونیســتی
در ادامــه بــا اشــاره بــه پیامدهــای اعــام
تصمیــم ترامــپ گفــت« :درصــورت
تصمیم احتمالی ترامپ مبنی بر انتقال
ســفارت امریکا به بیتالمقدس ،تمامی
اســرائیلیها بایــد خــود را بــرای احتمال
وخامت اوضاع آماده کنند .دســتگاههای
امنیتی ،اطالعات دقیقی در اختیار ندارند
که واکنش به تصمیم ترامپ تا چه میزان
اوضــاع را بهــم میریــزد ،امــا پاســخ این
دســتگاهها در برابر عوامل تشــدیدکننده
شرایط به بهترین شــکل خواهد بود ».در
همین حال گروههای سیاسی فلسطینی
تصمیــم امریکا برای انتقال ســفارت این
کشــور به قــدس را تجــاوز از تمام خطوط
قرمــز توصیــف و اعــام کردنــد ،اجــازه
اجرایی شدن آن را نمیدهند.
در حالــی کــه افــکار عمومــی جهــان
یکپارچــه از ایــن تصمیم انتقــاد میکند،
نگرانیازتصمیمیکهترامپبرایانتقال
ســفارت امریکا از تل آویو به قدس گرفته
بــود ،نگرانی امریکاییها را نیز برانگیخته
اســت؛ بــه گونــهای کــه رســانهها از اعزام
تفنگــداران امریکایی به ســفارتخانههای
واشــنگتن در چنــد کشــور در خاورمیانــه
خبــر دادند .به گــزارش خبرگــزاری مهر،

شــبکه تلویزیونــی «اِیبیســی نیــوز» از
اعــزام تفنگــداران امریکایــی بــه برخــی
از ســفارتخانهها در کشــورهای حــوزه
خاورمیانه خبر داد .به گزارش این شبکه،
مقامات ارشــد امریکا اعــام کردند :چند
تیم از تفنگداران دریایی امریکا قرار است
تقویــت امنیت برخی از ســفارتخانههای
این کشور در خاورمیانه را برعهده گیرند.
ëëواکنشهایجهاناسالمبهتصمیم
ترامپ
در داخــل فلســطین مصطفــی
البرغوثــی عضــو کمیتــه اجرایی ســازمان
آزادیبخــش فلســطین روز چهارشــنبه
توگــو بــا شــبکه خبــری ســیانان
در گف 
گفــت« :تصمیــم دونالــد ترامــپ درباره
انتقــال ســفارتخانه این کشــور بــه قدس،
قلدرمآبانــه وغیرمســئوالنه اســت .ایــن
امر نشــان میدهد کــه تصمیمگیرندگان
واشــنگتن ،تحت تأثیر البی صهیونیستی
قــرار دارنــد و رئیسجمهــوری امریــکا
تحــت فشــار صهیونیســتها قــرار دارد.
ایــن اقــدام موجــب بیثباتــی کل منطقه
خاورمیانــه و وقوع انقالبهای مردمی در
فلســطین میشــود و ممکن اســت منجر
بــه واکنشهــای غیرعــادی در کشــورهای
اســامی شــود ».در همین حــال محمود
عبــاس رئیــس تشــکیالت خودگــردان
فلســطین ،در تمــاس تلفنی بــا والدیمیر
پوتیــن رئیسجمهــوری روســیه و پــاپ
فرانســیس از آنها خواســت ،مانــع انتقال
سفارت واشنگتن به بیتالمقدس شوند.
عبداهلل دوم شاه اردن نیز در تماس تلفنی
با ترامپ نســبت به عواقب وخیم انتقال
سفارت امریکا به بیتالمقدس بر امنیت
و ثبات در خاورمیانه هشدار داد .به گزارش
خبرگــزاری فارس به نقل از رویترز ،دولت
اردن خواستار برگزاری نشست فوقالعاده
اتحادیه عرب و سازمان همکاری اسالمی
بــرای بررســی طــرح دولــت امریــکا برای
بــه رســمیت شــناختن قــدس بهعنــوان
پایتخــت رژیــم صهیونیســتی شــد .البته
پیشترسازمانهمکاری اسالمیدربیانیه
پایانی نشست خود در عربستان نسبت به
سیاستهایرژیمصهیونیستیعلیهشهر
قدس و انتقال نمایندگیهای دیپلماتیک
کشــورها به این شــهر هشــدار داده بود .به
گزارش ایسنا ،به نقل از خبرگزاری آناتولی؛
رجــب طیــب اردوغــان ،رئیسجمهوری
ترکیــه نیز یکــی از رهبران سیاســی اســت
کــه در ایــن مورد ســکوت نکــرده و عملی
شــدن ایــن تصمیم را عبــور از خــط قرمز
مســلمانان دانســته و در نشســت بــا گروه

یک تصمیم و یک جهان آشوب

برش

تصمیم ترامپ مبنی بر اعالم بیتالمقدس به عنوان
پایتخت رســمی رژیــم صهیونیســتی در حالی عملی
میشــود که نه تنها خشم مســلمانان سراسر جهان را
برانگیخته ،بلکه باعث مخالفت دولتهای اروپایی و
امریکاوحتیتحلیلگرانموافقوهمسوباسیاستهای
اشــغالی این رژیم شــده است .شــموئیل رازنر محقق
و روزنامهنــگار یهــودی که در رســانههای متعدد رژیم
صهیونیســتی قلــم میزنــد دربــاره ایــن تصمیــم در
روزنامــه امریکایــی نیویورکتایمــز بــا مطلبــی تحت
عنوان«البتهکهبیتالمقدسپایتختاسرائیلاست»
نوشته« :دونالد ترامپ تصمیم گرفته بیتالمقدس را
پایتخت رسمی اسرائیل معرفی کند و سفارت امریکا
را به آنجا منتقل کند تا بیش از  7دهه تالش سیاست
خارجی امریکا را برای ایجاد صلح میان فلسطینیها
و یهودیهــا نابود کند .اگر او تصمیمش را عملی کند،
از سال  1948که اسرائیل تأسیس شد تاکنون ،نخستین
رئیسجمهــوری امریــکا خواهد بــود که چنیــن کاری
میکند .اما تصمیم او برای خاورمیانه خطرناک است؛
تصمیمی که از روی مصالح دیپلماتیک گرفته نشده و
فقط عملی کردن وعدهای انتخاباتی است و مقامات
میگویند روند انتقال ســفارت چند سال طول خواهد

پارلمانــی خــود دربــاره تصمیــم امریــکا
بــرای اعــام بیتالمقــدس بهعنــوان
پایتخــت رژیم صهیونیســتی اعالم کرد:
«اگــر چنیــن اقدامــی انجــام گیــرد در
این صــورت مناســبات خود با اســرائیل
را تــا قطــع روابــط کاهــش میدهیــم».
وبســایت اینترنتــی روزنامــه ســوزجو نیز
خبــر داده کــه ابراهیم کالین ســخنگوی
ریاســتجمهوری ترکیه هــم در این باره
گفته« :احتمال اعالم قدس به پایتختی
اسرائیل از ســوی امریکا اشتباهی بزرگ
و نگرانکننــده اســت .چنیــن اقدامــی،

کشــید .بیتالمقدس مناقشــهانگیزترین شهر تاریخ
اســت .دو طــرف بر ســر آن ادعای تصاحــب دارند اما
اغلب کشــورهای جهان ادعای اسرائیل را به رسمیت
نمیشناســند .اگرچه نتانیاهو دربــاره تصمیم ترامپ
ســکوت کــرده ،اما عملی شــدن ایــن تصمیم موجب
دوســتی بیشــتر دو طرف میشــود .واکنشها از ســوی
جهان عرب منفی و شــدید بود ،حتی از سوی رهبرانی
که دوست و حامی ترامپ هستند .بیتالمقدس شهر
ماست،اماحقیقتایناستکهاعالمترامپ،آنقدرها
هم چیــزی را تغییر نمیدهد .وقتی که هفته گذشــته
ســازمان ملــل  70ســالگی صــدور قطعنامه تقســیم
فلســطین بــه دو بخش یهودی و فلســطینی را رســماً
اعــام کرد ،ایــن تصمیم چه تغییــری میتواند ایجاد
کند؟ این دستاورد بزرگی برای صهیونیستهاست اما
نتیجه در زایش اســرائیل چندان تعیینکننده نیست.
بیتالمقــدس پایتخــت حتمــی اســرائیل اســت ،اما
جامعه بینالمللی هنوز آمادگی پذیرش آن را ندارد.
آمارهای جمعیتشناســانه هم خود بر پیچیدگی آن
افزودهاند .بیش از یک ســوم مردم شهر عرب هستند.
ت شدیدی را به منطقه
اعالم چنین تصمیمی خشون 
خواهدکشاند».

رونــد شــکننده صلــح خاورمیانــه را از
میــان برداشــته و موجــب بــروز تنــش
و درگیریهــای جدیــدی خواهــد شــد.
حراســت از موقعیــت قــدس و حــرم
شــریف اهمیت حیاتــی دارد و امیدوارم
امریــکا هرگــز مرتکــب چنین اشــتباهی
نشود».
ëëواکنشهایخارجیمخالفان
اینتصمیم
صدای اعتراض به تصمیم ترامپ ،نه
تنها از داخل مرزهای فلســطین به گوش
جهان رســیده ،بلکه از جــای جای جهان

نیــز سیاســتمداران و کشــورهای مختلف
صــدای اعتــراض شــان را بلنــد کردهاند.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از دیلیمیل،
احتمال به رسمیت شناخته شدن قدس
از سوی ترامپ بهعنوان پایتخت اسرائیل
باعــث افزایش مخالفــت دیپلماتهای
امریکایی و مقامهای خارجی شده است.
دو مقــام امریکایــی دیگــر کــه نامشــان را
فاش نکردنــد ،گفتند که تصمیــم درباره
اعالم قدس بهعنوان پایتخت اسرائیل با
مخالفت دفتــر امور خاور نزدیــک وزارت
خارجه امریکا که مسئول امور این منطقه

خطر کودتای سعودی – اماراتی علیه یمن هنوز پابرجاست

حزب کنگره ملی یمن حوثیها را تهدید به جنگ کرد
گروه جهان /عربستان سعودی و امارات،
طراحان کودتا علیــه یمن و دولت وحدت
ملی این کشور (انصاراهلل) که از حدود 9روز
قبــل (چهارشــنبه  8آذر) نیروهــای حامی
علــی عبــداهلل صالــح ،رئیــس جمهوری
ســابق یمــن و رهبــر حــزب کنگره ملــی را
در مقابــل نیروهــای دولــت وحــدت ملی
این کشــور قــرارداده بودند،پــس از آنکه به
شکستطرحکودتایخودپیبردند،عصر
دوشــنبه گذشــته پرده دوم از طرح کودتا را
به اجرا گذاشــتند و در پی کشته شدن علی
عبداهلل صالح ،درصدد دامن زدن هر چه
بیشتر به آشــوب داخلی در یمن برآمدند.
در همین راستا ،همزمان با حمالت پیاپی
نیروهای ائتالف تحت حمایت عربستان،
حزبکنگرهمردمییمنباصدوربیانیهای
به مناســبت کشــته شــدن رهبر این حزب
اعالم کرد ،علیه حوثیها سالح برمی دارد
و با آنها مبارزه خواهد کرد.
بــه گــزارش ایســنا بــه نقــل از روزنامه
مصــری الیــوم الســابع ،در بیانیــه حــزب
کنگره مردمی یمن آمده است :این حزب
در همان مســیری که علی عبداهلل صالح
قبل از کشــته شــدنش بــرای اعضــای آن
ترســیم کرده بود ،قدم خواهد گذاشــت و
با حوثیها مبارزه خواهد کرد .حزب کنگره
مردمــی یمن بر پایبندی خود به عبد ربه
منصــور هــادی ،رئیس جمهــوری فراری
این کشــور تأکید و اعالم کــرد ،یمنیها در
شرایط کنونی با یک دشمن واحد (حوثی

ها) روبهرو هســتند .این بیانیــه که در واقع
بــا هدف افزایش فشــار بــر دولت وحدت
ملــی یمن صادر شــده حاکی از آن اســت
که طراحــان کودتا به هیچ وجه بنا ندارند
از برنامههــای شــوم و بیثباتکننده خود
علیه فقیرترین کشور عربی جهان صرف
نظــر کننــد .بویــژه اینکــه بنــا بــر گــزارش
خبرگــزاری رویتــرز ،جیمــز ماتیــس ،وزیر
دفاع امریکا دیروز چهارشنبه در نخستین
واکنــش خــود دربــاره کشــته شــدن علی
عبداهلل صالح اعالم کرد ،کشــته شــدن او
احتماالً در کوتاه مدت ســبب بدتر شــدن
وضعیــت فاجعــ ه بــار انســانی در یمــن
خواهدشد.البتهرئیسپنتاگونتأکیدکرد،
هنوز زود اســت دربــاره تأثیر کشتهشــدن
علــی عبــداهلل صالح بــر جنــگ در یمن
صحبــت کــرد .امریــکا اگرچــه در جنــگ
ســه ساله یمن کوشــیده مواضع حمایتی
خود از عربســتان ســعودی را آشکار نکند
و بیشــتر پشــت پرده یا در قالب مبــارزه با
تروریســم و جنگ با نیروهــای القاعده در
یمــن ،وارد ایــن جنگ شــود اما بســیاری
از تحلیلگــران منطقــهای و بینالمللــی
بــر حمایــت امریــکا از عربســتان ،متحد
دیرینــه واشــنگتن در خاورمیانــه اذعــان
دارنــد .برخی رســانههای منطقــهای نیز
بــر نقش رژیــم صهیونیســتی در حوادث
اخیر یمن و کشــته شــدن عبــداهلل صالح
تأکیــد میکننــد .از جملــه این رســانهها،
بــه گــزارش خبرگــزاری فــارس ،روزنامــه

لبنانی «البناء» اســت که در یادداشــتی به
قلــم محمــد جعفر الحســینی بــا عنوان
«اســرار کودتای صالح و نقش اسرائیل در
آن؛ چــه کســی رئیس جمهوری را کشــت
و چــرا؟» به افشــای جزئیات پشــت پرده
حادثه کشــته شــدن علی عبــداهلل صالح
پرداختــه و در بخشــی از ایــن یادداشــت،
نوشته است« :هواپیماهای ائتالف [تحت
رهبری عربستان] موقعیت کاروان [علی
عبداهللصالح]رابمبارانکردندتامبارزان
انصاراهلل نتوانند صالح را زنده اسیر کنند و
جزئیات نقشهای را که با امارات ،عربستان
و اســرائیل به اجرا گذاشــته بود لو بدهد و
تصمیم تصفیه صالح از سوی فرماندهی
ائتــاف اتخاذ شــد تــا همــکاری نظامی و
امنیتــی مســتقیم وی با اســرائیل مخفی
بمانــد ».عــاوه بــر کشــته شــدن عبداهلل
صالــح ،بامــداد دیروز چهارشــنبه ایرنا به
نقل از تارنمای روزنامه الیوم السابع مصر
از کشــته شــدن سرلشــکر مهــدی مقوله،

رئیس گارد ریاســت جمهوری و بارزترین
نظامی نزدیک به علی عبداهلل صالح در
روستای ریمه حمید در صنعا خبر داد و به
نقل از منابع محلی نوشــت ،جسد مقوله
در بیمارســتان الکویــت صنعــا نگهداری
میشــود .او  22آذرماه  95از ســوی دولت
وحدت ملی یمن و کنگره مردمی یمن به
عنوانرئیسجدیدگاردریاستجمهوری
منصوب شــده بود .طارق محمد عبداهلل
صالــح ،بــرادرزاده علی عبــداهلل صالح و
فرمانــده نیروهــای حزب کنگــره مردمی
یمن که پس از کشته شدن صالح ،بسیاری
او را جانشــین عمویش میدانســتند ،روز
سهشنبه در درگیری با نیروهای انصاراهلل
یمن کشــته شــد .الیوم الســابع همچنین
مدعــی شــد :سرلشــکر عبــداهلل صبعان
دیگــر فرمانــده نزدیک به صالــح ،خود را
به حوثیها تســلیم کرد که پس از تسلیم
شــدن ،اعــدام شــد و جســدش اکنــون در
بیمارستان انقالبشهرصنعاقرار دارد.

پایان بینتیجه و زودهنگام اجالس سران شورای همکاری خلیج فارس
گروه جهان /چشــمهای بسیاری به سی و هشتمین
اجــاس ســران شــورای همــکاری خلیــج فــارس در
کویت دوخته شده بود و امیدها به اینکه این اجالس
به تنش دیپلماتیک  6ماهه قطر و عربستان سعودی
خاتمه دهد ،بسیار زیاد بود اما این اجالس عصر روز
سهشنبه نه تنها در پایینترین سطح و تنها با حضور
امیران کویت و قطر آغاز شد بلکه غیبت پادشاههای

عربستانوبحرین،امیراماراتوسلطانعمانباعث
شد این نشست که قرار بود دو روزه باشد ،چند ساعت
پس از افتتاح ،بینتیجه خاتمه یابد .به گزارش شبکه
خبری اســکای نیوز عربــی ،در اجالس روز سهشــنبه
برخــاف انتظارهــا ،به جای ملک ســلمان ،پادشــاه
عربستان ،عادل الجبیر ،وزیر خارجه سعودی شرکت
کــرده بود و امارات ،عمان و بحرین نیز که قرار بود در

سطح سران در اجالس حاضر شوند ،نمایندگان خود
را بــه کویت اعزام کرده بودنــد و تنها امیر قطر و امیر
کویــت به وعده خود عمل کــرده و در اجالس حاضر
بودند .در حالی که پیشــتر گفته شــده بود ،ســران هر
 6کشــور عضو شــورای همکاری خلیج فارس حاضر
توگو درباره تحوالت و مسائل منطقه
میشوند و گف 
بویژه جنگ یمن و بحران دیپلماتیک به وجود آمده

اســت ،مواجه شــده اســت .اتحادیــه اروپا
ضمن هشدار نسبت به پیامدهای منفی
هرگونــه اقــدام یکجانبــه در مــورد تغییــر
اوضــاع قدس بر پایبنــدی این اتحادیه به
رونــد صلــح در خاورمیانــه تأکید کــرد .به
گزارش ایســنا بــه نوشــته روزنامه مصری
الیــوم الســابع ،هیــأت سیاســت خارجــه
اتحادیــه اروپــا در بیانیهای گفــت :فدریکا
موگرینــی ،مســئول سیاســت خارجــی
اتحادیــه اروپــا در تمــاس تلفنی بــا ایمن
الصفدی ،وزیر امور خارجــه اردن درمورد
احتمــال بــه رســمیت شــناختن قــدس
بهعنــوان پایتخــت رژیــم صهیونیســتی
توگــو کرد.
از ســوی امریــکا مذاکــره و گف 
در ایــن بیانیــه آمــده اســت کــه اتحادیــه
اروپــا از زمــان آغــاز ســالجاری میــادی
اعــام کــرده هرگونــه تغییــر یکجانبــه در
وضعیت قدس پیامدهای منفی و جدی
را در افــکار عمومــی کشــورهای مختلــف
بهدنبال خواهد داشت .فدریکا موگرینی،
هماهنگکننده سیاست خارجی اروپا نیز
در دیدارش با رکس تیلرسون وزیر خارجه
امریــکا ،بشــدت به امریــکا دربــاره انتقال
یکجانبه سفارت امریکا به بیتالمقدس
و شناســایی ایــن شــهر بهعنــوان پایتخت
اسرائیل هشدار داد .اما کشورهای اروپایی
به بیانیه مشترکشــان هم بســنده نکردند
و هر کــدام جدا جدا نگرانیشــان را اعالم
کردنــد .بوریــس جانســون وزیــر خارجــه
انگلیس ،گفت که با نگرانی اخبار مربوط
بــه ایــن اقــدام ترامــپ را دنبــال میکند.
بهدنبال آن سهشــنبه زیگمار گابریل وزیر
خارجه آلمان هم اعالم کرده بود :انتقال
ســفارت امریکا از تلآویــو میتواند باعث
ناآرامی در منطقه شــود .امانوئل ماکرون
توگو با
رئیسجمهوری فرانسه نیز در گف 
ترامپ درباره احتمال شناسایی یکجانبه
شــهر قــدس بهعنــوان پایتخــت رژیــم
صهیونیستی ابراز نگرانی کرد .بنا بر اعالم
دفتر ریاســتجمهوری فرانســه ،ماکرون
تصریــح کرد کــه مســأله وضعیت قدس
توگوهای ســازش
بایــد در چارچــوب گف 
میــان فلســطینیان و رژیم صهیونیســتی
برطــرف شــود .رئیسجمهوری فرانســه
همچنیــن بــر لــزوم راه حــل دو دولــت با
قدس بهعنــوان پایتخت مشــترک تأکید
کــرد .ســوئد دیگر کشــور اروپایی اســت که
تصمیم دونالد ترامپ را مورد انتقاد قرار
داده اســت .وزارت خارجــه ســوئد اعــام
کرده«:تصمیمامریکامبنیبربهرسمیت
شناختن قدس بهعنوان پایتخت اسرائیل
اقدامی فاجعهبار است».

دو خط خبر

الشرق االوسط

شورای حقوق بشر خواستار پیگیری وضعیت
مسلمانان میانمار شد

سال بیستوسوم شماره  6660پنجشنبه  16آذر 1396

الجزیره

«دونالــد ترامــپ» رئیس جمهــوری ایــاالت متحده
یادداشت
امریــکا در ژانویــه  2017با بخش بزرگی از شــعارهای
پوپولیستی در سیاست داخلی و خارجی به کاخ سفید
راه یافــت .اســاس تمــام شــعارهای دونالــد ترامپ
در مبــارزات انتخاباتــی بــر مخالفــت کردن بــا تمام
برنامههــا ،سیاســتها و رویکردهــای دولتپیشــین
(بــاراک اوبامــا) طراحــی شــده بــود .ترامــپ که با
اردشیر سنائی
کمــک گرفتــن از شــعارهای پوپولیســتی و ابــراز
کارشناس ارشد خاورمیانه
مخالفت با سیاســتهای دولت اوباما توانسته بود
نظــر موافــق طبقات متوســط رو به پایین را بدســت آورد تمامــی عزم خود
را جــزم کــرد تا پــس از راهیابی به کاخ ســفید شــعارها و برنامههای خویش
را طــی دوره اول ریاســت جمهــوری محقق ســازد .بدیهی اســت که محقق
نســاختن شــعارهای وی طی این مدت  4ساله قطعاً انتخاب ترامپ در دور
دوم ریاســت جمهوری را مشــکلتر خواهد کرد .در همین راســتا نیز رئیس
جمهــوری ایــاالت متحده تالش دارد تا تمامی شــعارهایی که در آن مقطع
زمانی غیر واقعی و همچنین غیر منطقی به نظر میرســید اکنون به منصه
ظهور برســاند .هر چند که وی کامالً واقف اســت که در مرحله اجرایی کردن
چنیــن طرحهایی با واکنشهای متعدد داخلــی و بینالمللی روبرو خواهد
شــد .مســائلی مانند جلوگیری از ورود مهاجران بویژه کشــورهای مسلمان،
مخالفــت بــا برجــام و اعمال تحریمهــای بیشــتر علیه جمهوری اســامی
ایــران ،مخالفــت با سیاســتهای اقتصادی چیــن ،مخالفت بــا برنامههای
هســتهای کره شــمالی و ...از برنامههای مورد نظر ترامپ در دوران پیش از
انتخابات بود که هماکنون شــاهد اجرایی شــدن بخش قابل توجهی از این
شعارها در عرصه عملی هستیم.
یکــی از مهمترین برنامههای مطرح و ویژه ترامپ در شــعارهای انتخاباتی در
بحث اعراب و اسرائیل ،طرح انتقال سفارت ایاالت متحده به بیت المقدس و
به رسمیت شناختن بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی بود.
این در حالی اســت که طی  20ســال گذشــته و از  1995تاکنون که قانون انتقال
سفارت امریکا به بیت المقدس در ایاالت متحده به تصویب رسید هیچ دولتی
اجرای چنین موضوعی را در صدر امور خود قرار نداده و آن را طرح نکرده بود.
طرح چنین رویکردی در ابتدا شــامل حمایــت رئیس جمهوری امریکا از رژیم
صهیونیســتی و مقابله با اعراب و مسلمانان بدون درنظر گرفتن واکنش افکار
عمومــی جهان وی را نســبت به طرح چنین مســألهای مصممتر کــرد .این در
حالی اســت که رئیــس جمهوری امریکا پــس از راهیابی به کاخ ســفید رویکرد
متفاوتی را نسبت به اعراب بویژه عرستان سعودی در پیش گرفت؛ اما از شعار
خود در خصوص فلسطین نگذشت.
اجرای طرح شناســایی بیت المقدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی
از ســوی ترامپ با توجه به شرایط منطقه خاورمیانه بخصوص تحوالت رخ
داده در لبنان ،ســوریه ،شــبه جزیره عربســتان و یمن ،منطقی نبوده و ثبات
و امنیت این منطقه را بیش از پیش به چالش خواهد کشــید .اما پیشبینی
ناپذیــر بــودن چهــل و پنجمین رئیــس جمهوری امریــکا و انجــام اقدامات
نابخردانــه وی بــدون در نظر گرفتن نتایج و تبعات آن ،بهطور قطع این بار
نیز در این مورد بخصوص رخ خواهد داد .شــاید بیشترین دلیل این رویکرد
نیــز جلــب حمایــت بیشــتر یهودیــان و صهیونیســتها در مســائل داخلــی
و خارجــی ایــاالت متحده باشــد که بشــدت ذهــن مقامات کاخ ســفید را به
خود مشــغول کرده اســت .در هر صــورت باید تأکید کرد اجــرای این برنامه
که قطعاً با خشــم فلسطینیان و دیگر کشورهای منطقه و بینالمللی همراه
خواهــد بود ،نه تنها وضعیت پیچیده منطقــه را پیچیدهتر خواهد کرد بلکه
این امر در سطحی وسیع بر فرایند صلح میان اعراب -اسرائیل تأثیر منفی
گذاشــته و کشورهای منطقه را نیز تحت تأثیر قرار خواهد داد.
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به گزارش ایســنا ،شبکه خبری اسکای
نیــوز عربی نیز دیــروز گزارش داد ،جســد
علــی عبــداهلل صالــح شــبانه و بــدون
برگــزاری مراســمی ،در صنعا دفن شــده
است .اما پایگاه خبری «المشهد الیمنی»
گــزارش داد ،جنبــش انصــاراهلل جســد
علــی عبداهلل صالــح را در مقبره الشــهدا
در صنعــا با حضور تعــدادی از نزدیکان و
همشهریهای وی دفن کرده است.
ایــن اتفاقها در حالی اســت که عصر
سهشــنبه گذشــته به دعــوت عبدالملک
بدرالدیــن الحوثــی ،رهبر دولــت وحدت
ملی یمن (انصــاراهلل) در صنعا پایتخت
یمــن ،راهپیمایی مردمی پرشــوری علیه
کودتــای ســعودی – اماراتــی برگزار شــد.
محمد علــی الحوثی ،رئیس کمیته عالی
انقــاب یمــن در ایــن تجمــع گســترده
مردمی در صنعا گفت :ویژگی مهم مردم
یمنمقابلهبامتجاوزاناست.مردمیمن
توانســتند توطئه را ناکام بگذارند و متحد
شوند .وی با اشاره به کودتای صالح افزود:
امارات و عربستان در توطئه اخیر در یمن
دست داشتهاند و ما اسناد موثق و رسمی
در ایــن خصوص داریم .پیشــتر به کنگره
مردمی یمن هشدار داده بودیم که امور در
حال تشدید نظامی علیه ما است.
الحوثــی با بیان اینکه همگــی ما برادر
یکدیگــر باقی میمانیــم ،افزود :مــا امروز
بــا حقایق جدیدی در یمن مواجهیم و بر
همهتوطئههاغلبهکردیم.

بین قطر و عربستان و دوستان عربستان از اصلیترین
محورهای این نشست است .در حقیقت نشست روز
سهشــنبه این شــورا پــس از بحران قطر مهــر تأییدی
بر ایــن عقیده تحلیلگــران منطقــهای و بینالمللی
اســت که میگویند امکان فروپاشی شورای همکاری
خلیــج فارس وجــود دارد و این شــورا در حال حاضر
ناگوارترین دوران خود را سپری میکند.

 ســعود المعجــب ،دادســتان کل
عربستان ســعودی اعالم کرد :شمار
متهمانی که کمیته مبارزه با فســاد،
آنــان را احضــار کــرده بــه  320نفــر
رســیده اســت .المعجب همچنین
گفــت :حســاب بانکــی  376نفر که
شــامل افــراد بازداشــت شــده و نیــز
بســتگان آنان هســتند ،مسدود شده
است .پادشاه عربســتان  13آبان ماه
دســتور تشــکیل یک کمیته مبارزه با
فساد به ریاســت پسرش محمد بن
ســلمان را داد که طی آن دهها نفر از
شاهزادگان و مسئوالن فعلی و سابق
سعودی بازداشت شدند.
 چهــار نظامــی عربســتانی در
درگیریها با نیروهای دولت وحدت
ملی یمن (انصاراهلل) در مرز جنوبی
عربستان با یمن کشته شدند.
 اریــک پاهــون ،ســخنگوی وزارت
دفاع امریــکا (پنتاگــون) در مصاحبه با
خبرگــزاری فرانســه ،بــا ادعــای مقابله
واشــنگتن با داعــش گفت :تا هــر زمان
که الزم باشــد ،در سوریه خواهیم ماند.
هماکنــون دســتکم دو هــزار نفــر از
نیروهای زمینی امریکا بدون هماهنگی
بــا دولــت ســوریه و با ادعــای مبــارزه با
داعش در این کشور حضور دارند.
 روز گذشــته بمــب افکنهــای
استراتژیک امریکا بر فراز شبه جزیره
کــره بــه پــرواز درآمدنــد .ایــن اقدام
بخشی از رزمایش مشترک میان این
کشور با کره جنوبی با هدف هشدار به
آزمایشهای موشــکی پیونگ یانگ
به شمار میرود.
 روز سهشــنبه« ،میخائیــل
ساکاشــویلی» رئیــس جمهــوری
پیشــین گرجســتان و رهبر مخالفان
دولــت در اوکرایــن بــه اتهــام تالش
بــرای ســرنگونی دولــت اوکرایــن
بازداشت شد.

