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چرخش حریری به چه معناست؟
امینقاسمیفر-اکنونکهمدتیازپشتسرگذاشتنبحران
استعفایحریریدرلبنانمیگذردوقدریآرامشسیاسی
بهاینکشوربازگشتهاست،حریریچندروزقبلدرمصاحبه
باروزنامهوالاستریتژورنالچهرهجدیدیازخودبهنمایش
گذاشت.نخستوزیرپرماجرایلبناندرعقبنشینیآشکار
نخودازبازداشتگاهریاض،برافزایشمناسبات
ازمواضعآبا 
خود با ایران و نیز بر خرسندی و ضرورت حضورحزب ا ...در
دولت لبنان تأکید کرد.واقعیت این است که حریری در کنار
زدنحزبا...ازعرص هسیاسیوامنیتیلبنانباناآرامسازی
فضای سیاســی این کشــور ناموفق عمــل کرد و حــال برای
اثرگذاری بر حزبا ...به تعامل با این گروه روی آورده است.
اوقصدداشتفعالیتهایمنطقهایحزبا...رامحدودکند
اما در این زمینه هم توفیقی نیافت .هم اکنــون داراییهای
ســعد حریری در عربســتان پس از ورشکســتگی شــرکت «
سعودیاوجیه»درچارچوبقانونمبارزهبافساددرعربستان
توسط بن ســلمان مصادره شده اســت .همچنین فرزندان
حریریکهبهصورتگروگاندرریاضبودندازعربستانخارج
شدهاندوحریریبهنوعیاحساسمیکندمانندگذشتهزیر
فشار عربستان قرار ندارد و میتواند به طور مستقل تصمیم
بگیرد .از این رو با طعنههایی که در این مصاحبه به سعودی
زد سیاســت منطقهای ســعودی را ناکارآمد قلمــداد کرد.با
نزدیکشدنبهانتخاباتپارلمانیلبنانحریریبایدتصویر
ناکارآمدی خود را که در قضیه استعفا ایجاد شد ،ترمیم کند
و با توجه به وجود احــزاب و طوایف مختلف در لبنان دریافته
استکهبرایکسبپایگاهاجتماعیوسیاسیبایدسیاست
تجمیعی بین احزاب را در پیش گیرد.بدین علت او احساس
میکند که با نزدیکی به جریان ملی آزاد به ریاســت میشــل
عون به صورت مســتقیم و حزب ا ...به صورت غیر مســتقیم
(جریانملیآزاددرائتالفباحزبا...است)میتواندبدون
پشتیبانیسعودیبهپیروزیبرسد.

اندیشکده روز
پایان کشمکش برسرزمان انتخابات عراق
اندیشــکده مطالعات جهان اســام نوشــت:پس از کش و
قوس های فراوان در نهایت  22اردیبهشت روز رای گیری
در عراق اعالم شــد .فراکسیون اهل ســنت عراق به دلیل
مهاجران و مشکالت فراوان در حوزه انتخابیه شمالی عراق
ازمجلسخواستندتاانتخاباتپارلمانیاینکشوربهتعویق
بیفتد .این موضوع هرچند به کمک اهل ســنت می آید اما
بیشــتر برای تخریب چهــره حشدالشــعبی در زمان تعویق
شده بود .به نظر می رسد عزم جدی مسئوالن عراقی برای
برگزاری انتخابات نشــان از برنامه ریزی این کشــور برای
رسیدن به هدف ثبات سیاسی در دوران پسا داعش است.

حاشیه های بارداری
نخست وزیرنیوزیلند

نگرانیتیلرسوناز«شاخه زیتون»

تحلیل روز

اردوغان :تروریست های شمال سوریه با وجود حمایت آمریکا
توان مقابله با ما را ندارند

روزسختپنسدرقدس
اخراج نمایندگان عرب «کنست»
به دلیل اعتراض به سخنرانی معاون ترامپ
معاون رئیــس جمهور آمریکا هنوز ســخنانش در میان
نمایندگان رژیــم صهیونیســتی را آغاز نکــرده بود که
اعتراض نمایندگان عرب «کنست» باعث برهم خوردن
سخنرانی اش شد،روزی ســخت برای مایک پنس که
تالش داشت ادعای واهی خود را مبنی بر این که قدس
پایتخت رژیم صهیونیستی اســت  ،تثبیت کند .پنس،
پسازسفربهمصرواردنودیدارباعبدالفتاحالسیسی
و ملک عبــدا ...دوم ســفر جنجالی خود به فلســطین
اشغالیراآغازکردهبود«.گالبرگر»تحلیلگرسیاسی
اسرائیلی پیش از این سفر در برنامه ای رادیویی گفته
بود که «هــر اندازه دیــدار مایــک پنس از مصــر و اردن
حســاس و دشــوار بود ،ولی معــاون رئیــس جمهوری
می تواند در اســرائیل خود را در خانه خویش احساس
کند ،زیرا او و ســران اســرائیل ،تقریبــا در همه خطوط
اساســی امور منطقه ای توافــق نظر دارنــد ».در دیدار
نخست وزیر رژیم صهیونیستی با مایک پنس ،نتانیاهو
مدعی شــد «من در طول ســالیان این افتخار را داشته
ام که این جا ایســتاده و به صدها تن از رهبران جهان،
ورودشان به اورشــلیم ،پایتخت اسرائیل را ،خیرمقدم

بگویم» .اما ســاعاتی پس از ورود مایــک پنس به قدس
اشغالی و حضور در «کنست» این سخنان واکنش تند
نمایندگان عــرب اســرائیلی را در پی داشــت .در آغاز
سخنرانی معاون اول رئیسجمهور آمریکا درکنست،
اعضای عرب پارلمــان کاغذنوشــتههای اعتراضی را
در دســت گرفتند که روی آن نوشته بود «قدس شریف
پایتخت فلســطین اســت» .اقدامی که باعث درگیری
واخراج آن ها از کنســت شــد.یکی از نمایندگان عرب
معترض بــر ســر ترامپ فریــاد زد«:شــما آزاد هســتید
ایالت«ایندیانا» را بذل و بخشش کنید ،اما قدس را نه»
کنست  120کرســی دارد که از این تعداد  13کرسی
متعلق به نمایندگان عرب اسرائیلی است .سهم حدود
 10درصــدی نمایندگان عــرب در حالی اســت که از
جمعیت  8.5میلیون نفری رژیم صهیونیســتی حدود
یک میلیون و  300هزار نفر از آن را اعراب تشکیل می
دهند .طرح ادعایی اسرائیل و آمریکا مبنی بر پایتختی
قدس بــرای رژیم صهیونیســتی پیشــتر در پــی اعالم
تصمیم دونالد ترامپ برای انتقال ســفارتخانه خود از
تلآویو به قدس تا پایان  2019مطرح شده بود.

دادستان کل عربستان برای اولین بار جزئیات وضعیت بازداشت شدگان فساد را فاش کرد

تسویهحساب100میلیارد دالری با شاهزادگان
این روزها و در حالی که ریاض به شدت دچار بحران مالی
اســت ،در زمینه کمپین بــه اصطالح مبارزه با فســاد در
عربستان،دادستان کل این کشــور اعالم کرد ،احتمال
دارد که مقامات عربســتان بیش از  ۱۰۰میلیارد دالر را
در جریان توافق نامههایی با هدف تســویه حساب مالی
با مظنونان فســاد به دســت آورند .او همچنیــن از پایان
یافتن مذاکره با این مظنونان تا پایان ماه جاری میالدی
خبر داد .سعود المعجب ،در گفتوگو با بلومبرگ تاکید
کردکه مقامات بر رد اتهامــات حدود  ۹۰تن از مظنونان

توافق کردند که در پــی آن آن ها آزاد شــدند .حدود ۹۵
تن دیگر همچنان در هتــل "ریتز کارلتــون" زندانیاند
که پنج تن از آنان پیشــنهادهای توافق و ســازش بر ســر
اتهاماتشان را بررسی میکنند .سعود المعجب تاکید
کرد :همه مظنونان توانستند از خود دفاع کنند و تمامی
امکانــات در ایــن هتــل از جمله باشــگاههای ورزشــی،
بولینگ ،اســتخر و ســونا ،رســتورانها ،تمامی وســایل
رفاهی و هر نوع درخواســتهای شخصی و روزانه دیگر
برای بازداشت شدگان فراهم است .چندی قبل مقامات
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در حالی که تنش ها و درگیری ها در شــمال غرب سوریه به
چهارمین روز خود رسیده ،ایاالت متحده از ترکیه خواسته
است تا در عملیات نظامی اش در عفرین موسوم به «شاخه
زیتون»«،خویشتنداری»نشاندهد.هیترنوئرتسخنگوی
وزارت خارجه آمریکا با انتشــار بیانیــهای اعالم کرد :رکس
تیلرسون وزیر خارجه آمریکا با وزیران خارجه روسیه و ترکیه
به صورت تلفنی گفت وگو کرده تا نگرانــی خود را از اوضاع
در شــمال غرب ســوریه اعالم کند .با این حال ،اردوغان با
بیــان این که «هیــچ طمعی به خــاک ســوریه ندارد»،اظهار
کرد":متأسفانهبرخیازمتحدانمامیگویندکهبهسازمان
های تروریســتی ســاح نداده اند اما اکنون می دانیم و می
بینیمکهآنهابهگروههایتروریستیکمکمیکنند".وی
به صورت تلویحی آمریکا را فریبکار خواند و بیان کرد :شما
چهکسیرافریبمیدهید؟اینهاهمهحقایقآشکاراست
و می دانیم که عالوه بر پنج هزار کامیون ســاح ارسالی ،با
دو هزار پرواز سالح در اختیار تروریست های شمال سوریه
قرار داده اید و بخشــی از آن ها به عفرین منتقل شده است.

وی یگان های مدافع خلق سوریه(ی.پ.گ) ،حزب اتحاد
دموکراتیک ســوریه(پ.ی.د) و حزب کارگران کردستان
ترکیه(پ.ک.ک) را تشــکیالت تروریســتی مورد حمایت
آمریکا در شمال سوریه بیان کرد و ادامه داد :ما به خوبی می
دانیم که آن ها برای چه کاری منطقه ای به وســعت دو هزار
کیلومتر مربع در جنوب عفرین را در اختیار گرفته اند ،البته
تروریست های شــمال ســوریه با وجود حمایت آمریکا توان
مقابلهباماراندارند.همزمان،فرماندهیمرکزییگانهای
مدافع خلق عفرین در پی این حمالت ،در بیانیهای بهتندی
ازروسیهانتقادکردونوشت«:میدانیمبدوناجازهنیروهای
بینالمللی و بهویژه روسیه که سربازانش در عفرین بودند،
ترکیه نمیتوانســت با اســتفاده از حریم هوایــی عفرین به
غیرنظامیان حمله کند .ما روسیه را به اندازه ترکیه مسئول
ل عام
میدانیــم و این کشــور را شــریک جــرم ترکیــه در قت 
غیرنظامیهای عفرین تلقی میکنیم ،روسیه زمانی که به
ترکیه اجازه عملیات در عفرین در شمال غرب حلب را داد،
در حق کردهای سوریه "خیانت" کرد».

اظهار نظر روز
فرید زکریا:

آمریکا به جای دهه  1930به دهه  1920برگشت
پوپولیســم ترامپ از کجا آغاز شــد؟ بــرای پاســخ دادن به این
سؤال،کتابیکهبایدخواندکتابآغشتهبهشایعاتوولف(آتش
وخشم)نیست؛بلکهبایدکتابهوشمندانه"معاملهباشیطان"
نوشتهجاشواگرینرامطالعهکرد.گریندرداخلکتاب،اشاره
می کند که ترامپ در اصل مخلوطی از چند دیدگاه سیاســی
داشت که به هیچ ســمت خاصی گرایش نداشــت .اما بعدها
متوجه شد که جمعیت ،بیشتر از مسائل اقتصادی ،به مسائل
اجتماعیوفرهنگیمانندمهاجرتواکنشنشانمیدهند.
من با بســیاری از اظهارات بنن استراتژیست سابق ترامپ در
کتاب وولف موافق نیســتم ،امــا او مطمئنا درباره تشــخیص
خشونتپوپولیستیکهدرسراسرکشورگستردهشده،درست
گفتهاست.سؤالاینجاستکهباگذشتزمانوخبردارشدن
رأیدهندگانبهترامپازاینکهاوخلفوعدهکردهاست،چه
برسراینجنبشخواهدآمد.بنندرخاللبرسرقدرتآمدن
ترامپ ،به وولف گفته بــود که در دوره ترامــپ ،ایاالت متحده
مانند آمریــکای دهه 1930می شــود که برنامــه های کاری
عمومیبزرگ،پشتمیزنشینانرابهکارخانههایکشتیرانی،
کارخانههاومعادنبازمیگرداند.امادرعوضاینطوربهنظر
می رســد که آمریکا به دهه  ،1920یعنی دوره سرمایه داری
نامحدود ،وفــور بازارهای درهم و برهــم ،دولت تحلیل رفته و
افزایش چشمگیر نابرابری بازگشته اســت .آیا این چیزی بود
کهمردمآمریکابهخاطرآنبهترامپرأیدادند؟

خبر متفاوت
ماجرای یک ازدواج
عجیب!
سعودی ،شــاهزاده متعب بن عبدا ،...وزیر سابق گارد
ملی را آزاد کردند .او بزرگ ترین شــخصیتی اســت که
از هتل "ریتز" بعد از تســویه حســاب مالی که
قیمــت آن ذکر نشــده ،آزاد شــده اســت.
همچنین ابراهیم العســاف ،وزیر سابق
دارایی بعد از اثبات بیگناهیاش آزاد
شــد و با ســمت معاون وزیر به کابینه
بازگشــت ،امــا همچنــان ولیــد بن
طــال ،شــاهزاده میلیــاردر
بــا  ۱۸میلیــارد و ۷۰۰
میلیــون دالر ثــروت
در بازداشــت بــه
ســر میبــرد.

بــه نوشــته روزنامــه والاســتریت ژورنــال ،مقامهــای
سعودی تاکنون حدود  ۲۰۰۰حساب بانکی را مسدود
کردهاند .رویترز نیز پیشتر نوشته بود به عقیده بسیاری
از کارشناسان ،هدف از این دســتگیریها فراتر از
مبارزه با فســاد اســت و دلیل واقعی آن ،از میان
برداشــتن موانع بر ســر راه محمد بن ســلمان،
ولیعهد  ۳۲ســاله عربســتان ســعودی اســت.
بن ســلمان بــا ایــن شــیوه نــه تنهــا از قدرت
رقبــای اصلی مــی کاهد بلکه مشــکل
کســری بودجه دربــار را نیــز رفع
کــرده است.کســری بودجــه
عربســتان به  79میلیارد
دالرمیرسد.

زندگی خصوصــی امانوئل ماکرون
 40ســاله و همســرش که  24سال
از او بزرگ تر اســت پس از انتخابات
ریاستجمهوریفرانسهبرایمردم
جذاب بوده است .حال زندگی نامه
خانم بریژیت ماکرون در کتابی به نام «بریژیت ماکرون :یک
زن نامحدود» منتشر شــده اســت .درباره ازدواج آن دو آمده
است :هنگامی که بریژیت با ماکرون در دبیرستان به عنوان
معلم ادبیات و تئاتر دیدار کرد ،به نظر میرســید که بریژیت
خوششانسبا«اوزیر»،بانکدار،ازدواجکردهاست.مردیکه
با او مشغول تربیت سه فرزندشان بود .اما «اوزیر» پس از ابراز
عالقهماکرونبهمعلماشچنانشرمگینبودکهفوراشهررا
ترک کرد .طالق آن دو 10سال طول کشــید .در این زمان،
ماکرونبهدانشگاهرفتوسیاستواموربینالمللرامطالعه
کرد و در پاییز ســال ، ۲۰۰۷یک سال پس از طالق بریژیت،
ماکرونباویازدواجکرد.
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