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تحلیل روز

َابَرچالش«میقاتی»
دکتر سیدرضی عمادی « -میشل عون» رئیس
جمهورلبنانهفتهگذشته«نجیبمیقاتی»تاجر66
سالهاهلطرابلسرامامورتشکیلدولتجدیداین
کشور کرد .وی در دور جدید با چالشهای مهمی
مواجه است  .میقاتی برای تشکیل کابینه جدید
کارسختیپیشرودارد،زیرادستکم 74نماینده
پارلمانازطیفهایمختلفلبنانبانخستوزیری
وی موافق نیستند .از آن جایی که توزیع مناصب
سیاسیدرلبنانسهمیهایاست،میقاتیبایدبتواند
نظرمساعداغلبگروههارابرایمعرفیکابینهجدید
به دست آورد و همین موضوع نیز تشکیل کابینه
جدید را دشوار میسازد .یکی دیگر از این چالش
ها که پیشروی وی قرار دارد ،پایان دوره ریاست
جمهوری میشل عون است .مطابق قانون ،دوره
ریاست جمهوری در لبنان شش سال است .دوره
ریاستجمهوریمیشلعوندر 31اکتبر 2022به
پایان میرسد .عون در سال 2016و پس از بحران
 29ماهه در انتخاب رئیس جمهوری این کشور،
انتخابشد.باتوجهبهسبدآرایگروههایمسیحی
در پارلمان لبنان ،به نظر میرسد معرفی رئیس
جمهوریجدیداینکشورکهبایدازمیانمسیحیان
باشد ،بار دیگر به یک چالش سیاسی در این کشور
تبدیلشودوهمینموضوعنیزمیتواندبرعملکرد
کابینه میقاتی تأثیرگذار باشد اما « َا َبرچالش» پیش
روی کابینه میقاتی ،بحران اقتصادی حاکم بر
لبنان اســت .لبنان بیش از دو سال و نیم است با
بحراناقتصادیشدید،سقوطبیسابقهارزشپول
ملی در برابر دالر ،کمبود سوخت و دارو و افزایش
قیمت مــواد غذایی مواجه اســت .بانک جهانی،
بحران اقتصادی کنونی لبنان را بزرگترین بحران
اقتصادی یک قرن اخیر این کشور بیان کرد .در
صورتیکهاجماعسیاسیبرایتشکیلکابینهجدید
میقاتی و همچنین معرفی رئیس جمهوری جدید
لبنان شکل نگیرد ،این موضوع میتواند بحران
اقتصادیکنونیراوخیمترنیزکند.

قاب بین الملل

بازی پسربچه افغان با یک "آر پی جی" دست ساز
اسباب بازی در منطقه زلزله زده ایالت "خوست"
افغانستان /رویترز

روابطحماس-سوریهدرمسیربازسازی

حماس :تصمیم احیای روابط با دمشق قطعی است .باید بزرگ ترین پیمان حامی
مقاومت را تشکیل دهیم
کامیار -پس از یک دهه بحران آفرینی جبهه
غربی-عبری -عربی برای سرنگونی نظام سوریه
اما نه تنها این تالش ها به نتیجه نرسید بلکه
حتی کشورهای عربی که روزی پرچم دشمنی
با سوریه را برافراشته بودند در عقبگردی
مشهود به سمت بازسازی روابط با دمشق سوق
یافتهاند ،به صورتی که اکنون ترافیک سیاسی
برای برقراری مجدد روابط با دمشق در جهان

عرب به چشم میخورد اما در این میان با این که
انتظار میرفت که متحدان سابق نظام سوریه
در میان گرو ههای فلسطینی به واسطه وجود
دشمن مشترک ،منافع راهبردی منطقهای و
تاریخ همکار یهای گسترده مشترک اولین
بازیگران عربی حامی بازسازی اتحاد با سوریه
باشند ،این موضوع با تأخیری غیرالزامی همراه
بــوده است.حال خبرها حاکی از آن است که

گــرو ههــای فلسطینی هم ایــن روزهــا در مسیر
آشتی با دمشق قرار گرفتهاند .در همین زمینه،
یک مقام در جنبش فلسطینی حماس اعالم کرد
که روابط این جنبش و سوریه پس از  ۱۰سال در
مسیر احیا قرار گرفته است .این مقام فلسطینی
گفته است که تماسها با سوریه در حال بهبود
و در راه بازگشت به گذشته اســت و رهبران
حماس سفرهای زیادی به دمشق داشتند .این
مقام حماس گفت که سوریه از آرمــان و مردم
فلسطین حمایت میکند و حماس عالقه مند
به داشتن روابــط با سوریه و همه کشورهای
عربی است .رهبران حماس از سه سال پیش
روابط غیر رسمی با سوریه را کلید زده بودند و
اکنون این روابط قرار است علنی شود .خلیل
الحیه ،عضو دفتر سیاسی حماس در مصاحبه
با روزنامه االخبار گفت :بعد از مذاکرات داخلی
و خارجی که رهــبــران و کــادر حماس و حتی
بازداشت شدگان در آن شرکت کردند تصمیم
ازسرگیری روابــط با دمشق گرفته شــد .وی
تأکید کرد :برای مقابله با عادی سازی روابط
میان کشورهای عربی و اسرائیل نباید بگذاریم
اشغالگران یک لحظه هم در آرامــش باشند.
همچنین باید بــزرگ ترین پیمان حمایت از
مقاومت و ضدعادی ســازی روابــط را تشکیل
بدهیم.تالش فلسطینیها برای نزدیک شدن

به دولــت سوریه درحالی است که روابــط بین
حماس و نظام سوریه از آغاز جنگ داخلی در این
کشور در سال  ۲۰۱۱رو به وخامت گذاشت و از
آن زمان جنبش حماس مواضع متضادی را علیه
نظام سوریه اتخاذ کرد .حماس در ابتدای شروع
بحران سوریه تحت تاثیر رژیم های عربی به ویژه
اقدامات دولتهای اخوانی ترکیه ،قطر و مصر
(در دوران ریاست جمهوری محمد مرسی) از
سوریه فاصله گرفت اما پس از آن که به اهداف
پنهان آمریکا و متحدانش در منطقه پی بردند
مسیر خود را از جبهه حامیان تروریستها در
سوریه جدا کردند و در سال های اخیر در پی
بــرقــراری روابــط با دمشق بــرآمــدهانــد.بــه نظر
می رسد باتوجه به موفقیت سوریه در شکست
دادن سیاست هــای عبری-غربی و افزایش
توانمندیهای نظامی حماس ،دو طرف به این
درک رسید هاند که بــرای پیشبرد برنامههای
خود در برابر تهدید مشترکی به نام اسرائیل به
یکدیگر نیاز دارنــد .از آن جا که سوریه دروازه
کمک نظامی به غزه به شمار میرود ،گروه های
فلسطینی در غزه نیز به نیابت از محور مقاومت
در برابر اشغالگران صهیونیستی ایستادگی
میکنند و با تقویت بازوهای مقاومت در منطقه،
صهیونیست ها از همه طرف در محاصره قرار
خواهند گرفت.
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پیشخوان بین الملل
ف ــارن اف ــرز در ت ــازه ترین
شماره خود در پرونده ای
بهشکلیتازهمفهومقدرت
را واک ــاوی می کند .این
نــشــریــه بـــا اس ــت ــف ــاده از
محققان ،تاریخ شناسان و
دیگرپژوهشگرانوبهبهانه
حمله روسیه به رهبری والدیمیر پوتین به اوکراین،
مفهوم قدرت در دنیای امروز را بررسی کرده است.
فارن افرز در قسمت دیگری از این پرونده خود می
گوید نرسیدن پوتین به هدف های اصلی اش در
جنگ اوکراین تاکنون ،نشان دهنده این حقیقت
است که خیلی از کشورها بیش از حد روی قدرت
نظامی خود مانور می دهند و حریف خود را دست
کم می گیرند.

توییت روز

تصاویرماهوارهاینشانازجابهجایی غالتبهسویروسیه دارد.همزمانحمالت
موشکیبهیکمرکزخریددرجنوبکییف 18،کشتهو 60زخمیبهجاگذاشت

غیرنظامیان قربانیان جنگ

خـــادم -شلیک دو مــوشــک از ســوی ارتــش
روسیه به یک مرکز خرید در شهر کرمنچوک
در  250کیلومتری جنوب شــرق کییف،
پایتخت اوکراین ،جان دست کم  ۱۸نفر را
گرفت .به نوشته رویترز ،حمله موشکی روسیه
با آتشسوزی و تخریب گسترده همراه بوده
است .سرهی کروک رئیس سرویس نجات و
امداد اوکراین با انتشار پیامی در کانال تلگرام
شمار زخمیشدگان را حدود  ۶۰نفر اعالم
کرد که  ۲۵نفر از آنان به بیمارستانها منتقل
شدهاند .ولودیمیر زلنسکی ،رئیسجمهوری
اوکــرایــن نیز در واکــنــش بــه ایــن حمله در
پیا مرسان تلگرام نوشت« :انتظار شرافت و
انسانیت از روسیه آرزوی محال است ».او گفت
که در زمــان حمله حــدود  1000نفر در این
مرکز خرید حضور داشتند .رهبران کشورهای
گروه  ۷که در آلمان گردهم آمده بودند نیز این
حمله را «جنایت جنگی» خواندند .استفان
دوجــاریــچ ،سخنگوی ســازمــان ملل متحد،
با تقبیح ایــن حمله گفت« :زیرساختهای
غیرنظامی که به طور واضح شامل مراکز خرید
و شهروندان غیرنظامی است نباید هدف قرار
بگیرند ».جوبایدن و ماکرون ،روسای جمهور
اندیشکدهشورایروابطخارجی
اندیشکده روز
اروپــایــی طبق یک نظرسنجی
گزارشدادهاستکهبیشاز۵۰
درصدمردمهریکازکشورهایایتالیا،فرانسه،
بریتانیا ،آلمان ،اسپانیا ،رومانی ،سوئد ،فنالند،
پرتغال و لهستان از پیوستن اوکراین به اتحادیه

سناتوربرنیسندرز:درسیستمسیاسیفاسدما،
میلیاردرهاوسوپرپکهایشانمیلیونهادالربرای
شکست دادن نامزدهای ترقی خواه هزینه می
کنند .آن ها یک سیستم «دو حزبی» می خواهند
که در آن ،همه متعلق به اهداکنندگان ثروتمند
باشند .آن ها پول دارند ،اما ما مردم را داریم .کنار
همبایستیدوباهممبارزهکنید!

آمریکا و فرانسه هم این حمله را وحشتناک
خواندند .روسیه تا کنون بارها این مسئله را
تکذیب کرده که به «مواضع غیرنظامی» حمله
میکند .این در حالی است که پیش از حمله
اخیر روسیه به مرکز خرید در کرمنچوک در
نقاط دیگر اوکراین ،مراکز فرهنگی ،مراکز
خرید ،بیمارستانها ،کودکستانها و مناطق
مسکونی مورد حمله قرار گرفته بودند.
▪طرح گروه  ۷برای رویارویی با ناامنی
غذایی

با ادامه جنگ روسیه علیه اوکراین و به دلیل
بسته شدن مسیر های صادرات غالت ،جهان
با بحران غذایی روبه رو شده است .روسیه و
اوکراین از دهه  ۳۰قرن بیستم از بزرگترین
تولیدکنندگان گندم و غله جهان به شمار
میروند .حاال ،گروه هفت متعهد شد برای
مقابله با بحران قریبالوقوع مــواد غذایی
 4.5میلیارد دالر دیگر کمک کند .به این
ترتیب میزان مشارکت کشورهای صنعتی
در برنامههای غذایی بینالمللی امسال به
14.5میلیارد دالر میرسد .به گــزارش بی
بی سی داده های ماهواره ای نشان از دزدی
اروپــا حمایت میکنند .شهروندان لهستان،
پرتغال ،فنالند و سوئد بیشترین و شهروندان
فرانسه،آلمانوایتالیاکمترینحمایترادارند.
براساس این گزارش ،الحاق اوکراین میتواند
نشاندهندهاتحاداروپاوهمچنیناعتباریبرای
گسترشاتحادیهدرآیندهباشد.

چهره روز
غالت اوکراین دارد .در تصاویر ماهوارهای از
 ۱۴ژوئن امسال میتوان صفی از کامیونها
را در ج ــاد های که به ســوی مرکزی در شهر
اوکتیابرسک کریمه میروند ،دید .ردگیری
محمولههایی از غالت به سرقت رفته سخت
است ،اما شواهد فراوانی وجود دارد که بخش
بزرگی از آن ابتدا به کریمه م ـیرود .تصاویر
ماهوارهای از دو نقطه مهم ورودی  -در چونهار
و آرمیانسک  -وجود دارد که میتوان تجمع
وسایل نقلیه را در آن دید .این میزان ترافیک
جـــاد های بــه ســوی کریمه غیرعادی اســت،
چون اوکراین از سال  ۲۰۱۴به این منطقه
دسترسی نداشته ،و غالت و سایر محصوالت
خود را از نقاط دیگر صادر کرده است .آندری

کلیمِ نکو کارشناس در موسسه مطالعات
استراتژیک دریای سیاه در کییف ،که تردد
کشتیها در کریمه را زیر نظر دارد میگوید:
«آن ها اول غالت را به کریمه که به خاک روسیه
ضمیمه شــده میبرند ،که از آن جا به ِکرچ
یا سواستوپول منتقل میشود ،بعد غالت
اوکراینی را در کشتیهای روسی بار میزنند
و به تنگه کرچ میبرند ...در آن جا ،در تنگه
ِکرچ (میان کریمه و روسیه) غالت اوکراین
را از کشتیهای کوچک به باربرهای بزرگ
منتقل میکنند ،جایی که با غالتی از روسیه
مخلوط میشود  -یا در برخی موارد ،به ناحیه
ای میروند تا وانمود کنند در حال بار کردن
غالت روسیه هستند».

گـــاردیـــن :بــر طــبــق یک
مکانیسم مخفیانه مشهور
به مکانیسم رضایت ملکه،
او به طور معمول قوانین
پیشنهادی را که ممکن
است بر دارایــی شخصی
و اختیارات عمومیاش تأثیر بگذارند از قبل
مشاهده میکند.در این مورد برخالف رویه
شناخته شد هتر دیگری موسوم به موافقت
سلطنتی (فرایند تشریفاتی مربوط به لحظهای
که یک الیحه به قانون تبدیل میشود) ،قبل
از آن که قانون مربوط بتواند توسط پارلمان
تصویب شــود باید رضایت ملکه انگلیس را
جلب کند.

