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 ریاض در دیپلماسی 
»دسته  چک« تجدیدنظر می کند!

از پاکســتان تا لبنان، عربســتان سعودی 
دیپلماسی مشــهور به »دســته  چک« خود را 
کاهش می دهد؛ سیاست دیرینه بذل و بخشش 
دالرهای نفتی در ازای نفوذ که به گفته ناظران، 
دستاوردهای ملموس چندانی هم نداشته است. 
خبرگزاری فرانســه در گزارشــی نوشته است 
که برای چندین دهه، این پادشــاهی ثروتمند 
میلیاردها دالر بــه متحدانش و به دشــمنان 
دشمنانش تزریق کرده است تا موقعیت خودش 
به عنوان یک منبع قدرت عــرب و رهبر جهان 
مســلمین را تقویت کند. اما از آنجا که کاهش 
شدید تقاضا باعث کاهش درآمدهای نفتی شده 
است، این پادشــاهی در حال بازنگری در مورد 
ائتالف های قدیمی اســت که به گفته ناظران 
ســعودی، پول آنها را بلعیده اند، در حالی که در 
عوض خدمات اندکی ارائه دادند، آن هم در زمانی 
که تالش برای برتری منطقه ای به طور فزاینده ای 
توسط رقبا شــامل ایران، ترکیه و قطر به چالش 
کشیده می شود. یاســمین فاروق، کارشناس 
مســائل خاورمیانه می گوید، تعــداد زیادی از 
کشورهای منطقه، از اردن و لبنان گرفته تا مصر، 
فلسطین و پاکستان، مهمترین دریافت کنندگان 
کمک عربســتان طی یک دهه گذشته بوده اند. 
فاروق که در موسســه صلح بین المللی کارنگی 
فعال است، گفت: در همین حال تاثیر اقتصادی 
دوگانه کرونا ویروس و افــت بهای نفت، ممکن 
است منجر شود عربستان سعودی کمک هایش 
را بازطراحی و منطقی کند. این کشور در تالش 
برای تغییر این ذهنیت اســت که ماهیت یک 
خودپرداز را دارد. این پادشاهی میلیاردها دالر به 
بازسازی لبنان پس از جنگ داخلی کمک کرده 
اســت، اما از عدم موفقیت در مهار حزب اهلل ابراز 
ناامیدی کرده است. خالد السلیمان، ستون نویس 
ســعودی اخیرا در مطلبی برای روزنامه حامی 
دولت »عکاظ« نوشت: عربســتان سعودی به 
پرداخت قبوض حزب اهلل ادامــه نخواهد داد و 
لبنان باید مسوولیت هایش را در قبال این کشور بر 
دوش بگیرد. دیگر برای عربستان سعودی مقدور 
نیست که صبح میلیاردها به لبنان پول بدهد و 
نتایج آن را شب تحویل بگیرد. این وضعیت دیگر 
با سیاست خارجی جدید سعودی سازگار نیست 
چون پول سعودی از آسمان نمی بارد یا در بیابان 

رشد نمی کند.

به نظر می رسد عربستان سعودی از پاکستان، 
پس از آنکــه این متحــد دیرینه، ریــاض را به 
موضع گیری قاطعانه در منطقه مورد مناقشــه 
کشمیر وادار ساخت و تهدید کرد که این موضوع 
را به سایر مجامع مســلمانان می کشاند، ناامید 
شــده اســت. به گفته یک منبع دیپلماتیک، 
پادشاهی سعودی به تازگی یک میلیارد دالر از 
وام سه میلیارد دالری را از پاکستان پس گرفته 
و یک تسهیالت منقضی شده شامل اعتبار نفتی 
چند میلیاردی برای اســالم آباد را تمدید نکرد. 
یک نویسنده و مولف سعودی می گوید: نخبگان 
پاکستانی با توجه به آنچه عربستان سعودی در 
طول دهه های گذشته برای پاکستان انجام داده 
است، عادت بدی دارند که حمایت عربستان را 
مســلم می دانند. خب میهمانی به پایان رسید 
و پاکستان الزم اســت که برای این روابط ارزش 
قائل شود. دیگر از ناهار رایگان یا خیابان یک طرفه 
خبری نیســت. به گفته یک شاهزاده سعودی، 
مناســبات ریاض با پاکســتان به طور تاریخی 
بسیار گرم بود اما این روابط نامتعادل شده است. 
شــاهزاده طالل بن محمد در پیامی توییتری 
نوشت: طبق شرایط دنیای واقعی این تنها به یک 
طرف سود می دهد. آن طرف هم پاکستان است. 
پاکســتان و مصر، متحد دیگری که میلیاردها 
کمک دریافت می کند، درخواست ها بابت اعزام 
نیروی زمینی برای پشتیبانی از کارزار نظامی به 
رهبری ســعودی ها در یمن علیه حوثی ها را رد 
کرد. ناظران می گویند، بــا توجه به اینکه تعداد 
زیادی از روابط آن معامالتی شده است، ریاض 
برای کســب احترام تقال می کند و نقش آن در 
جهان اسالم از سوی رقبایش به چالش کشیده 
می شود. فاروق می گوید، ســعودی ها به شکل 
روز افزونی از متحدان ناسپاس ناراضی هستند. 
او گفت: کشورهایی که به شکل سنتی از کمک 
سعودی ها سود می برند، در مواردی شاهد توقف، 

کاهش یا قطع کمک ها شدند.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 چند روزیست که لبنان در سرخط 
اخبار رسانه های دنیا قرار گرفته است. 
نخســتین دلیل این رویداد، انتخاب 
مصطفی ادیب به عنوان مامور تشکیل 
کابینه جدید این کشور است و دومین 
علتش، دومین سفر امانوئل مکرون به 
لبنان پس از وقوع انفجار بندر بیروت 
است. این دو موضوع را اصوالً در قالب 
یک پرونده مورد تحلیل قرار می دهند 
و تحلیلگران معتقدند که هر دو رویداِد 
در عمل یک موضوع اســت. نکته مهم 
اینجاست که ســفر رئیس جمهوری 
فرانســه به لبنــان به حــدی برای 
رسانه های داخلی و خارجی این کشور 
مهم بود که حتی انتخاب مصطفی ادیب 

را هم به حاشیه راند. 
بخش اعظمی از دالیــل این اتفاق 
به اوضاع اقتصادی و معیشــتی حاکم 
بر لبنان بازمی گردد؛ بــه گونه ای که 
همزمان با حضور مکــرون در بیروت، 
اعتراض ها در پایتخت لبنان و در مقابل 

پارلمان این کشور و همچنین در میدان 
الشهدا در مرکز بیروت از سرگرفته شد 
و لبنانی ها بر مطالبات خیزش مردمی 
تاکید کردند. معترضاِن شرکت کننده 
در تظاهرات »خشــم لبنان بزرگ« 
به حدی عصبانــی بودند که خودروی 
نیروهای امنیتی این کشــور را که در 
حال عبور از محل تجمع بود، واژگون 
کردند. این اعتراض ها به مقابل پارلمان 
ختم نشد بلکه معترضان مقابل منزل 
فیروزه )خواننده معــروف لبنان( هم 
تجمع کردند؛ چراکه امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه در جریان 
ســفرش به بیروت، به خانه خواننده 
لبنانی رفت و نشان شــواله به او اعطا  
کرد. این موضوع آن هم در آستانه سفر 
مکرون به بیروت به خوبی نشان می دهد 
که شهروندان لبنان از وضعیت کنونی 
بسیار ناراضی هستند و به همین دلیل 
کار برای مصطفی ادیب سخت خواهد 
شد. او که تازه به عنوان مامور تشکیل 
کابینه لبنان انتخاب شــده، گزینه ای 
است که مورد تایید فرانسه است اما به 
نظر می رسد فشارها بر وی، خصوصاً در 
مورد تشکیل کابینه بسیار باشد. مهمتر 

از تمام این مسائل سخنان مکرون در 
لبنان بود. رئیس جمهور فرانســه در 
کنفرانس مطبوعاتی اش پس از دیدار با 
نمایندگان احزاب و جریان های سیاسی 
ضمن اعالم آمادگی بــرای برگزاری 
کنفرانس بین المللی حمایت از لبنان 
اعالم کرد که احــزاب لبنانی متعهد 
شدند ظرف دو هفته دولت را تشکیل 
دهند. ماکرون با اشــاره به اینکه برای 
ســومین بار به لبنان بازخواهد گشت 
تصریح کرد که طرف های سیاسی بدون 
استثنا ملزم شده اند که تا دو هفته آتی 
و درنهایت طی ۱۵ روز، دولت جدید را 

تشکیل دهند.
 این در حالیست که منابع خبری و 
سیاسی لبنان اعالم کرده اند مکرون با 
مسئوالن لبنان بر سر نقشه راهی که 
ضامن اصالحات فوری باشد به توافق 
رسیده اســت. آنچه در این میان باید 
مورد توجه قرار بگیرد این اســت که 
سخنان مکرون و تهدید او برای تشکیل 
دولت لبنان در حالی بیان شده که روند 
تشکیل دولت در لبنان معموالً بسیار 
سخت و پیچیده است و حتی هفته ها و 
ماه ها به طول می انجامد. اینکه ماکرون از 

لزوم تشکیل دولت با ماموریت مشخص 
و چهره هــای دارای صالحیــت که از 
حمایت طرف های سیاسی برخوردار 
باشد ســخن می گوید یا اینکه صریحا 
خطاب به تمام مقامات و رســانه های 
لبنان اعالم می کند که پاریس به دنبال 
ایجاد حمایت بین المللی از بیروت است، 
نشان می دهد که فرانسوی ها در حال 
بازتعریف نقش خود در لبنان هستند. 
توجه داشته باشید فرانسه از روز اولی 
که قرار بود کشور لبنان به عنوان یک 
دولت - ملت به استقالل رسیده، اعالم 
موجودیت کند، ســاختار سیاسی و 

شــاکله اجتماعی آن را بنا گذاشت و 
در نهایت بر اساس پیمان طائف شاهد 
بودیم که هرم قــدرت در لبنان از اهل 
 تسنن، شیعیان و مسیحی ها تشکیل 
شــد. عده ای همانند میشــل عون، 
رئیس جمهوری لبنــان معتقدند این 
ساختار که دهه ها در لبنان اجرا شده، 
دیگر نمی تواند باعث ســعادت و حل 
مشکالت مردم لبنان شود و به همین 
دلیل بحث اصالحات و تغییر ساختار 
لبنان را در دستور کار خود قرار داده اند. 
اینکه آیا سهم خواهی در لبنان بر 
اساس نظام سیاسی طائفه ای می تواند 
سعادت را برای مردم لبنان )آن هم در 
سال 2020 و قرن بیســت و یکم( به 
وجود بیاورد، بدون تردید پاســخش 
منفی است اما پرســش این است که 
آیا فرانســه می تواند با تهدیِد مقامات 
سیاسی لبنان، وضعیت فعلی را سر و 
سامان دهد؟ اینکه مکرون، حزب اهلل 
لبنان را جزئی از مردم خطاب می کند 
نشان می دهد که او به دنبال دامن زدن 
به اختالف ها و مشکالت لبنان نیست؛ 
اما از سوی دیگر به دنبال آن است که 
نقش استعماری خود که از سال ۱9۱6 
میالدی و بر اســاس توافق سایکس 
- پیکو برای پاریس ترسیم کرده بود 
را مجدداً احیا کند. شــکی نیست که 
پاریس در این میان دیدگاه اســرائیل 
به عنوان یک متحد مهم در منطقه و 
تعهد به امنیت تل آویو را در دستور کار 
قرار خواهد داد و در این راه ممکن است 
عربستان و آمریکا، موانعی بر سر راهش 
در مورد اصالحــات لبنان قرار دهند. 
اما آنچه مهم تر از این مســائل به نظر 
می رسد، این ســوال است که مکرون 
در »عراق« و در همســایگی ایران به 

دنبال چیست؟
احیای بناپارتیسم!   

همــه به یــاد دارنــد زمانــی که 
مکــرون در ســال 20۱7 میالدی به 
مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید، 
بسیاری از رسانه های این کشور و حتی 
تحلیلگران حوزه سیاست خارجی در 
پاریس اعالم کردند که او نگاه ویژه ای 
به خاورمیانه و آفریقا خواهد داشت. این 
تحلیل ها صرفاً به دلیل نقش قدیمی 
و استعماری آن در منطقه غرب آسیا و 
آفریقا نبود، بلکه مکرون برای ساکت 
کردن منتقــدان و راســت افراطی به 
حمالت تروریســتی در فرانسه، باید 

یک محور قدرت نمایی برای خودش 
درست می کرد. اینکه مکرون بالفاصله 
پس از لبنان به سمت عراق پرواز می کند 
و در آنجا پس از دیدار بــا برهم صالح، 
رئیس جمهوری عراق خطاب به تمام 
مردم و مقامات عراق در حساب کاربری 
توئیتر خود می نویسد: »برای حمایت 
از عراق در زمان چالش ها به این کشور 
سفر کرده ام«، نشان می دهد که پاریس 
در حال تقویت رگه های نفوذ خود در 
کشورهای منطقه و ترمیم راهبردش 
در خاورمیانه است و توجه داشته باشید 
که فرانســه در عراق، مشغول آموزش 
نیروهای امنیتی و نظامی این کشــور 
اســت و از جهت دیگر به عنوان یکی از 
فروشندگان و حامیان تسلیحاتی بغداد 

به شمار می آید. 
مســاله مهمتــر این اســت که 
فرانســوی ها هماننــد آمریکایی ها 
در عراق مورد تنفر مردم این کشــور 
نیســتند؛ چرا که پاریس سال 2003 
میالدی در اشغال بغداد نقش نداشت 
و حتی با آن مخالفت کرده بود. به این 
جهت مکرون تالش دارد هماننِد مدِل 
لبنان، اقدام به ارتباط گیری با جامعه 
نخبگان عراق کند تا بتواند در پروژه های 
آینده این کشــور که حول محورهای 
نفــت، اقتصــاد، تســلیحات و حتی 
سرمایه گذاری می گردد، ایفای نقش 
کند. اگر اظهارات مکرون و تهدید او در 
لبنان مبنی بر تشکیل کابینه این کشور 
ظرف ۱۵ روز آینــده را در کنار راهبرد 
و سخنانش در قبال عراق،  بگذاریم به 
خوبی می بینیم که او به دنبال احیای 

»بناپارتیسم« در خاورمیانه است. 

نگاهی به اهداف سفر رئیس جمهوری فرانسه به لبنان و عراق 

احیای بناپارتیسم درخاورمیانه 
اینکه مکرون، حزب اهلل 

لبنان را جزئی از مردم 
خطاب می کند نشان 

می دهد که او به دنبال 
دامن زدن به اختالف ها و 

مشکالت لبنان نیست، اما 
از سوی دیگر به دنبال آن 
است که نقش استعماری 

خود که از سال 1916 
میالدی و بر اساس توافق 

سایکس - پیکو برای 
پاریس ترسیم کرده بود را 

مجدداً احیا کند

اگر اظهارات مکرون و 
تأکید او در لبنان مبنی بر 
تشکیل کابینه این کشور 

ظرف 15 روز آینده را در کنار 
راهبرد و سخنانش در قبال 

عراق، بگذاریم به خوبی 
می بینیم که او به دنبال 

احیای »بناپارتیسم« در 
خاورمیانه است

نخست وزیر روسیه قرار است امروز )پنجشنبه( وارد بالروس شود. به گزارش رویترز، سرگئی الوروف، وزیر خارجه روسیه در 
حالی اعالم کرد که میخائیل میشوستین، نخست وزیر روسیه امروز وارد بالروس می شود تا با مقام های این کشور دیدار و گفتگو 
داشته باشد که الکساندر لوکاشنکو، رئیس جمهوری بالروس با بزرگترین بحران سیاسی در طول 26 سال ریاست جمهوری 
خود روبروست. والدیمیر ماکی، وزیر خارجه بالروس نیز که روز گذشته )چهارشنبه( در 
مسکو است تا با مقام های روسی دیدار و گفتگو کند به خبرنگاران گفت، موضع روسیه درباره 
بحران سیاسی در بالروس کمک به جلوگیری از مداخله خارجی در این کشور است. این در 
حالیست که یکی از مقام های ارشد وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای اعالم کرد، واشنگتن در 
حال بررسی وضع تحریم هایی علیه هفت شخص حقیقی است که گفته می شود در تقلب 

انتخاباتی و خشونت علیه معترضان در بالروس نقش داشتند.

وزیر خارجه آمریکا با اشاره به هشدار ماه گذشته وانگ یی گفت، برچسب جنگ سرد با مناقشه های مدرن ایاالت متحده و چین 
ربط هایی دارند اما چالش ها با چین متفاوت هستند. به گزارش رویترز، مایک پامپئو، وزیر امور خارجه آمریکا  ابراز امیدواری کرد تمام 
مراکز فرهنگی »انستیتوی کنفوسیوس« در دانشگاه های آمریکا تا پایان سال جاری میالدی تعطیل شوند. پامپئو در مصاحبه با لو 
دابس از »فاکس بیزنس نتورک« با متهم کردن این نهادهای تحت حمایت مالی دولت چین 
در همکاری برای جذب »جاسوس و همدست« در کالج های آمریکا گفت: فکر می کنم 
همه متوجه خطری که از جانب آنها ایجاد می شود، هستند. گمان می کنم این موسسات 
متوجه آن باشند و خوشحالم که ما همگی آنها را پیش از پایان امسال تعطیل می کنیم. وزیر 
خارجه آمریکا ماه گذشته به انستیتوی کنفوسیوس در آمریکا، برچسب »نهاد تبلیغ کننده 

پروپاگاندای جهانی و نفوذ مخرب پکن« را زد.

پامپئو: شباهت زیادی میان جنگ سرد و اختالف آمریکا و چین وجود دارد سفر نخست وزیر روسیه به بالروس همزمان با اعمال تحریم های آمریکا 

سخنگوی رئیس شورای عالی آشتی ملی افغانستان گفت، 
دولت کابل تمامی زندانیان باقی مانده طالبان را روز چهارشنبه 
آزاد می کند و هیاتی از دولت قرار است امروز )پنجشنبه( به 
دوحه بروند تا درباره مذاکرات بین افغان ها گفت وگو کنند. به 
گزارش آسوشیتدپرس، فریدون خوزان، سخنگوی عبداهلل 
عبداهلل، رئیس شورای عالی آشتی ملی افغانستان در حالی 
این مطلب را عنوان کرد که یکی از منابع امنیتی گفته دولت 
کابل تمامی زندانیان طالبان را آزاد می کند، مگر آنهایی که 
آزادیشان از سوی فرانسه و استرالیا با مخالفت همراه است. 
این دو کشور مخالف آزادی برخی از اعضای طالبان هستند 
که به حمالت مرگبار علیه شهروندان آنها دست زده اند. منابع 
در قندهار گفته اند، طالبان نیز در عوض چهار کماندوی ارتش 
افغانستان را شب گذشته آزاد کرد. رئیس شورای عالی آشتی 
ملی افغانستان اخیرا گفته بود که مذاکرات در هفته نخست 

سپتامبر انجام می شــود اما جنبش طالبان از این پیشنهاد 
حمایت نکرد. آزادی زندانیان از ســوی دو طرف یک پیش 
شرط برای مذاکرات صلح است که در ابتدای امر از سوی این 
گروه شبه نظامی و آمریکا در فوریه سال جاری میالدی با آن 
موافقت شد. در همین حال منابعی تایید کرده اند که هیأت 

پنج نفری افغانستان عازم دوحه شده اند.  

رســانه ها به نقل از نمایندگان آمریکا، امــارات و رژیم 
صهیونیستی گزارش دادند، توافق نامه میان امارات و اسرائیل 
برای عادی سازی روابط که با میانجی گری واشنگتن صورت 
گرفت، احتماال ۱۸ سپتامبر )2۸ شهریور( در کاخ سفید امضا 
می شود. به گزارش اسپوتنیک، وبسایت آکسیوس گزارش 
داد مذاکرات میان اسرائیل و امارات سریع تر از انتظار پیش 
می رود و برنامه ریزی ها احتماال شــامل امضای یک توافق 
ســه جانبه دیگر با حضور واشنگتن اســت. این ائتالف سه 
جانبه عمدتا بر مسائل مربوط به امنیت منطقه ای متمرکز 
است با این حال حوزه فعالیت ها ممکن است به مسائل دیگر 
نیز کشیده شود. نخستین پرواز تجاری اسرائیل-امارات روز 
دوشنبه هیات های عالی رتبه آمریکایی و اسرائیلی را از تل آویو 
به ابوظبی برد تا در آنجا با مقامات ارشد امارات دیدار کنند. مئیر 
بن شبات، رئیس امنیت داخلی اسرائیل ریاست هیات تل اویو 

در این سفر را برعهده داشــت. جارد کوشنر، داماد و مشاور 
ارشد دونالد ترامپ و رابرت اوبراین، مشاور امنیت ملی آمریکا 
نیز در هیات آمریکایی حضور داشتند. کوشنر اخیراً پس از 
همراهی هیات اسرائیلی در امارات، به بحرین سفر کرد تا بتواند 
حمایت های بیشتری را نسبت به صلح با اسرائیل جلب کند. 
این هیات آمریکایی قصد دارد به عربستان و قطر نیز سفر کند.

اعزام هیات کابل به قطر در آستانه مذاکرات بین االفغانتوافق نامه امارات و اسرائیل به  زودی در کاخ  سفید امضا می شود
خبرخبر


