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گزارش
بهرغمعقبنشینیرئیسجمهورفرانسه
رخ داد

ادامه تظاهرات جلیقهزردها

تظاهرات جلیقهزردها در فرانس��ه در حال
تبدیل ش��دن از یک جنبش ملی معیشتی به
بزرگترین نهضت ضدحاکمیتی در اروپاست.
سهشنبه پیش در س��ومین هفته از تظاهرات
در پاریس ،مارس��ی و چند شهر دیگر فرانسه
در اعتراض به افزایش بهای سوخت و تغییرات
اقتصادی ،ادوارد فیلیپ ،نخس��ت وزیر فرانسه
ب��ا تعویق اج��رای ف��از اول اصالح��ات مزبور
ش��امل افزایش مالیات سوخت به مدت  6ماه
و افزایش بهای گاز و برق به مدت  3ماه ،رسما
عقبنش��ینی کرد .با این وجود خشم عمومی
فروکش نکرده و جنبش جلیقهزردها که طبق
آخرین نظرس��نجیها حمای��ت  84درصدی
جامعه فرانسوی را پشتسر میبیند ،قصد دارد
مبارزه خود را برای س��رنگونی رئیسجمهور با
تنها  5درصد مقبولیت عمومی و حزب حاکم
«آن مارش» ادامه دهد .با آنکه امانوئل مکرون،
وزیر کش��ور او و مقامات امنیتی فرانس��ه ،این
جنبش را به خرابکاری متهم کرده و از محاکمه
دس��تکم  20تن از همراهان آنها به بهانههای
امنیتی خبر دادهاند اما معترضان همچنین در
خیابانهای پاریس و مارسی هستند .به گزارش
اسپوتنیک ،بنژامین کوش��ی ،یکی از رهبران
«جلیقهزردها» اعالم کرد معترضان شنبه آینده
نیز چهارمین اقدام (هفته) برای تجمع را برگزار
خواهند کرد و با هش��دار به مام��وران دولتی
تاکید کرد« :چیزی که برای من مهم است این
است که این جنبش باید مسالمتآمیز و بدون
خشونت باشد .تحصن ۵۰۰۰نفری جلیقهزردها
در میدان کاپیتول میتوانس��ت نسبت به این
تصاویر خشونتآمیز تاثیر بیشتری بر مسؤوالن
دولتی داشته باشد .باید همبستگی و حمایت
 ۸۵درصدی فرانسویها را حفظ کنیم».
به گفته این رهبر مخالفان ،عقبنش��ینی
دولت مکرون نمایش��ی است و تعلیق افزایش
مالیات سوخت چیزی نیست که معترضان به
دنبالش هس��تند بلکه آنها خواهان «لغو کامل
افزایش مالیات س��وخت و انرژی هستند» که
ق��رار اس��ت از اول ژانویه  ۲۰۱۹اعمال ش��ود.
پلیس پاریس تظاهرات  3هفته اخیر ،بویژه اوج
درگیریهای خیابانی معترضان با نیروهای ویژه
در روز شنبه گذشته -موسوم به شنبه سیاه -را
که از سوی رسانههای غربی به «جنگ داخلی»
و «انقالب» تعبیر ش��د ،شدیدترین اعتراضات
عمومی س��الهای اخیر در این کش��ور برآورد
کرده اس��ت .اما کارشناسان دامنه اعتراضات و
میزان خشم عمومی را حتی فراتر از شورشهای
جوان��ان در جریان انق�لاب اجتماعی 1968
میدانن��د .عالوه بر این ،حتی بهرغم تس��لیم
موقت دولت مکرون و نخستوزیرش در مقابل
خواست مردم ،دامنه تظاهرات جلیقهزردها در
حال سرایت به دیگر اصناف ،طبقات و شهرهای
فرانس��ه اس��ت به طوری که از روز سهشنبه با
تعطیلی دس��تکم  100مدرسه ،دانشآموزان
نیز به این جنبش ضدس��رمایهداری پیوستند.
رانندههای آمبوالنس نیز در همبستگی با این
جنبش اعالم اعتص��اب کردهاند .افکار عمومی
زمانی جریحهدار شد که فیلمهای دوربینهای
متصل به لباسهای پلیس که خش��ونتهای
اعمال شده را ثبت کرده ،به طور عمومی انتشار
یافت .به گزارش شبکه تلویزیونی فرانس ،24
جلیقهزردها و حامیان اجتماعی آنها از طبقات
شده و بویژه در
مختلف در سراسر کشور بسیج 
بزرگراهها تجم��ع کردهاند .حتی برخی مراکز
ذخیره نفت و دس��تکم  75پمپ س��وخت
ش��رکت توتال توسط معترضان محاصره شده
اس��ت .این احتم��ال وج��ود دارد که جنبش
جلیقهزردها تبدیل به یک انقالب تمام عیار ضد
ریاس��تجمهوری مکرون و حتی ساختارهای
سرمایهداری فرانسه شود.
سعودی مجبور به تغییر سیاست در قبال
قطر شد

دعوت سلمان از تمیم

گ�روه بینالملل :ملک سلمان ،پادشاه سعودی
از تمیم بنحم��د آلثانی ،امیر قطر به صورت
رس��می برای شرکت در نشست سران شورای
همکاری خلیجفارس در ریاض دعوت بهعمل
آورده است.
دوحه ،با اعالم این خبر ،مش��خص نکرده
اس��ت آیا ش��یخ تمیم در این نشست شرکت
خواهد کرد یا خیر .این در حالی است که امیر
قط��ر ،دعوت اخیر ری��اض از او برای حضور در
نشس��ت س��ران اتحادیه عرب در ظهران را رد
ک��رده بود ،چرا که س��رویس اطالعات قطر به
اطالعاتی دست یافته بود مبنی بر اینکه محمد
بنس��لمان ،ولیعهد س��عودی برای ترور شیخ
تمیم برنامهریزی میکند و قصد دارد داعش را
مسئول این عملیات معرفی کند.
طبق این گزارش ،سیونهمین نشست سران
کشورهای عضو شورای همکاری خلیجفارس9 ،
دسامبر در شهر الدمام (شرق عربستان) برگزار
خواهد شد.

وطن امروز

ترکیه حکم بازداشت  2تن از نزدیکان ولیعهد سعودی را صادر کرد

مهر تأیید سیا بر نقش بنسلمان در قتل خاشقجی
باب کروکر :اگر بن سلمان محاکمه شود ظرف  30دقیقه محکوم خواهد شد

گ�روه بینالمل�ل :تالشه��ای دولت
دونالد ترام��پ برای نج��ات ولیعهد
س��عودی از رس��وایی ت��رور جم��ال
خاشقجی ،باالخره ناکام ماند و رئیس
س��یا روز سهشنبه در نشستی ،نقش
محمد بنسلمان در این قتل را مورد
تایید قرار داد.
بر این اساس ،برخی سناتورهای
آمریکای��ی پس از ش��نیدن گزارش
محرمانه جینا هاسپل ،مدیر سازمان
اطالع��ات مرکزی آمریکا درباره قتل
روزنامهنگار منتقد عربس��تانی ،ابراز
اطمینان کردند محمد بنسلمان به
طور مستقیم در قتل جمال خاشقجی
دست داشته است .باب کورکر ،رئیس
جمهوریخواه کمیته روابط خارجی
سنا ،سهش��نبه در پایان این جلسه
به خبرن��گاران گفت به ب��اور او اگر
ولیعهد سعودی محاکمه شود ظرف
«حدود  ۳۰دقیق��ه» هیات منصفه
او را گناهکار اعالم خواهد کرد .س��ناتور لیندسی
گراه��ام هم پس از نشس��ت با مدیر س��یا گفت
«احتمال آن صفر اس��ت» که محمد بنس��لمان
در قتل خاشقجی مشارکت نداشته باشد .گراهام
ضمن ابراز اطمینان از دخالت ولیعهد عربس��تان
در قتل روزنامهنگار منتقد س��عودی تصریح کرد
به باور او ،بنسلمان «روانی» و «خطرناک» است.
این سناتور جمهوریخواه اعالم کرد ،تا زمانی که
مسؤوالن قتل خاشقجی مورد مؤاخذه و مجازات
قرار نگیرند ،او نیز حاضر به پش��تیبانی از فروش
تسلیحات به عربستان سعودی نخواهد بود .او به
طعنه گف��ت« :دود تفنگی وجود ن��دارد ،دود اره
است» .اشاره وی به گزارش مقامهای ترکیه است
که میگویند این روزنامهنگار منتقد سعودی پس
از شکنجهشدن و به قتل رسیدن در کنسولگری
عربستان در استانبول ،با اره قطعهقطعه شده بود.
س��ناتور دموکرات ،باب منندز خواس��تار واکنش
گ�روه بینالمل�ل :بح��ران در
روسیه
مناسبات میان روسیه و اوکراین
ابعاد تازهای یافته اس��ت .اوکراین و ناتو نشس��ت
مشترکی برگزار کردهاند و گفته میشود بروکسل
بر این باور است که میتواند با چنین حمایتهایی،
دول��ت پترو پروش��نکو را که با ترویج احس��اس
ضدروس��ی کماکان در قدرت تکیهزده اس��ت ،بر
مس��ند کار نگه دارد .این در حالی است که ارتش
اوکراین نیروهای نظامی خود را به مرز با روس��یه
اعزام و در مناطق مرزی مستقر کرده است .بنا بر
گزارش سایت وزارت دفاع اوکراین ،در شرایطی که
تنشها میان مسکو و کییف بشدت افزایش یافته
و نگرانیهایی درباره احتمال وقوع درگیری میان
 2کش��ور وجود دارد ،ارتش اوکراین یک بار دیگر
مانوری را در مناطق شرقی این کشور برگزار کرده
است .این مانور نظامی با حضور «پترو پروشنکو»
رئیسجمه��ور اوکراین در منطقه «چرنیهیو» در
نزدیکی مرز اوکراین با روس��یه برگزار شده است.
عالوه بر رئیسجمهور و فرمانده کل قوای اوکراین،
«کریستوفر کاوولی» فرمانده نیروهای ارتش آمریکا
در اروپ��ا و «ژان مارک لنتی��ر» فرمانده نیروهای
کانادا نیز در این رزمایش شرکت کردند .این نوع
همکاری نمایشی است که تالش دارد نشان دهد
آمریکاییها از اوکراین بحرانزده در مقابل روسیه
حمایت میکنند اما معامله بر سر اوکراین بخشی
از نقش��ه بزرگ در ش��رق اروپا است که میتواند
تغییرات مرزها را در آینده نه چندان دور به دنبال
خود داش��ته باش��د .اما در آن س��وی مرزها و در
بخش روس��ی آمارها نشان میدهد ارتش روسیه
همانن��د دوران جدایی کریم��ه صفآرایی کرده
اس��ت و نیروهای نظامی روسی با همان تعدادی
که پیش از این حضور داش��تند حاضر هس��تند.
اوکراین میگوید نیروهای روسی تا  18کیلومتری
مرزهای این کش��ور پیشروی کردهاند و حاضر به
هر اقدامی در حال حاضر هس��تند .افزایش تعداد

بنسلمان درگیر بحران وحشتناکی
ش��ده است و بس��یاری در واشنگتن
دیگ��ر الزم نمیبینن��د عملکرد بد
س��عودیها را بیش��تر از این تحمل
کنند.

■■نزدیکان بنسلمان تحت تعقیب
ترکیه

صریح ایاالت متحده به قتل آقای خاشقجی شد.
وی همچنین پس از ش��نیدن گزارش رئیس سیا
گفت ،وضع تحریمهایی فراتر از تحریمهای کنونی
ضد رژیم سعودی میتواند پیامی روشن و عاری از
ابهام به سعودیها دهد .در عین حال برخی نیز از
رئیس سیا انتقاد کردند که چرا این نشست را تنها
با برخی اعضای سنا داشته و با همه اعضا نشست
را برگزار نکرده است .رند پل ،یکی از سناتورهای
جمهوریخواه و منتقد رژیم سعودی با بیان اینکه
عدم دعوت تعدادی از سناتورها «مصداق سیاستی
خودکامه است» ،عنوان داشت دولت دونالد ترامپ
ب��ا دادن اطالعات به تعدادی از س��ناتورها درباره
قتل جمال خاشقجی احتماال قصد دارد رای آنها
را تغییر دهد .این در حالی اس��ت که منابع مطلع
گفتند دولت آمریکا  13دس��امبر نشستی با تمام
اعضای مجلس نمایندگان خواهد داش��ت تا آنها
را در جریان موضوع روابطش با دولت عربس��تان

ق��رار دهد .به گفته این منابع ،جینا هاس��پل نیز
قرار است مجلس نمایندگان آمریکا را در جریان
اطالعات سیا درباره قتل خاشقجی قرار دهد .هر
چند مشخص نیس��ت قانونگذاران آمریکایی چه
واکنش��ی به گزارش سیا درباره مشارکت ولیعهد
سعودی در ترور خاشقجی نشاندهند ولی به نظر
میرس��د دولت ترامپ در برابر هر تصمیمی که
به قراردادهای سودآور نظامی با سعودیها لطمه
بزند ،مانعتراش��ی کند .مفسران میگویند تالش
رئیسجمهوری آمریکا برای حمایت از بنسلمان
و ممانعت از مقصر دانستن وی در قتل خاشقجی
به ارتباطات تجاری شرکتهای ترامپ با عربستان
س��عودی ربط دارد .به نظر میرسد عصبانیت از
عربستان به دلیل قتل خاشقجی با مسائل ناتمام
مربوط ب��ه حمالت  11س��پتامبر در نیویورک و
واش��نگتن ارتباط دارد .از اینرو ،قتل خاش��قجی
بر خش��م نهان ناشی از  11سپتامبر افزوده است.

سناتور روس :ناوگان آمریکا مجبور به بازگشت از دریای سیاه میشود!

ماهیگیری واشنگتن از غائله آبی روسیه -اوکراین
تانکها و نیروهای نظام��ی در مجموع میتواند
شرایط را در منطقه متشنج کند و بعضا به سمت
خطر پیش ببرد .اگر روسیه نتواند از طریق قدرت
نرم در اوکراین پیشروی کند مشت آهنین یکی
از سناریوهایی اس��ت که نمیتوان آن را در نظر
نگرفت.
درخواست رئیسجمهوری اوکراین از حامیان
غربیاش برای حضور نظامی در دریای س��یاه با
هشدار روسها مواجه شد« .پترو پروشنکو» که با
توجه به پایینترین سطح مقبولیت عمومی در ماه
اکتبر به دنبال فرار از حضیض مشروعیت سیاسی
در کشورش در آستانه انتخابات جدید است ،سعی
دارد از طری��ق غائله تنگه کرچ که با نقض حریم
آبی شبهجزیره کریمه روسیه توسط کشتیهای
جنگی اوکراینی آغاز شد برای خود اعتباری تازه
جمعآوری کرده و با اعالم وضعیت حکومت نظامی
انتخابات را به تعویق انداخته و دوران ریاستش را
تمدید کند .این موضوعی است که نهتنها والدیمیر
پوتین در نخستین واکنش خود به غائلهآفرینی
مرزی جدید از س��وی اوکراین به آن اذعان کرد،
بلکه حت��ی در رس��انههای مس��تقل اروپایی یا
ترکیهای نیز میتوان ن��گاه منفی به انگیزههای
حکومت کییف از خلق چنین بحرانی را مشاهده
کرد .ام��ا رئیسجمهور اوکراین این
هفت��ه در گفتوگو با ش��بکه
آلمانی «فونکه مدیاگروپ»
بدون ارائ��ه دلیل و مدرک
مدعی ش��د روسیه قصد
تصرف  2ش��هر بندری
بردیانسک و ماریوپل
در جنوبش��رقی

کشورش را دارد تا خط عبور زمینی بین منطقه
دونباس و شبهجزیره کریمه را تکمیل کند.
ت از
او سپس با استقبال از وعده ناتو برای حمای 
اوکراین در غائله تنگه کرچ ،خواهان افزایش حضور
نظامی آلمان و دیگر کشورهای غربی در دریای سیاه
شد و آن را عاملی برای بازدارندگی روسیه دانست.
البته درخواست پروشنکو از آلمانیها بیشتر به طنز
ش��باهت دارد ،چرا که ژرمنها پس از شکست در
جنگ دوم جهانی تقریبا فاقد ناوگان نظامی معتبری
حتی در آبهای ساحلی خود هستند.
پروشنکو همچنین خواهان ممانعت از تکمیل
طرح ساخت خط لوله گاز «جریان شمالی »2-از
روسیه به آلمان و اعمال تحریمهای جدید علیه
مسکو بهدلیل ضبط کشتیهای جنگی اوکراین در
سواحل شمالی دریای سیاه شد.
اما درخواستهای پروشنکو که در سنای آمریکا
هم با حمایتهای جنگطلبان جمهوریخواه مثل
سناتور جان باراس��و ،مورد حمایت قرار گرفت با
واکنش جدی رئیس کمیته سیاس��ت اطالعاتی
شورای فدراسیون روسیه مواجه شده است.
به گ��زارش روزنامه «ایزوس��تیا»« ،آلکس��ی
پوش��کوف» که در س��اختار حکومتی روس��یه
سمتی معادل سناتور دارد در توئیتی به همتای
آمریکاییاش باراس��و که خواهان ناوگان دریایی
آمریکا و ناتو به دریای س��یاه شده بود ،تذکر داد:
«او باید آرام گرفته و ابتدا کمی مطالعه کند ،برای
مثال در همان ایالت وایومینگ محل تولد خود،
درباره جغرافیا و محیطزیست مطالعه کند .اعزام
ن��اوگان نظام��ی به
س��واحل روس��یه
یک اقدام کامال

همزمان با افشای گزارش محرمانه
سیا درباره ترور خاشقجی ،دادستانی
استانبول برای  2نفر از نزدیکان محمد
بن سلمان در دیوان پادشاهی سعودی
در ارتباط با این پرونده قرار بازداشت
صادر کرده است .طبق اعالم  2مقام
امنیتی ترکیه ،دادستانی کل استانبول
برای احمد عسیری و سعود االقحطانی
که از عوامل اصلی جوخه ترور جمال
خاشقجی در کنسولگری عربستان در
ترکیه بودند قرار بازداشت صادر کرده
اس��ت .براس��اس این گزارش ،دولت
ترکیه همچنین از مقامات س��عودی
خواس��ته اس��ت متهمان این پرونده را به ترکیه
تحویل دهد تا نگرانیهای جامعه بینالملل کاهش
یاب��د .این دو نف��ر از چهرههای نزدیک به محمد
بن س��لمان در دیوان پادشاهی عربستان سعودی
محسوب میشوند و بنا به برخی گزارشها احتماال
برای در امان ماندن ولیعهد سعودی از تبعات قتل
خاشقچی ،قربانی خواهند شد .عربستانسعودی
پس از اعتراف به کش��ته ش��دن این روزنامهنگار
منتقد سعودی ،مجبور شد تعدادی را برای محاکمه
و کاهش فش��ارهای بینالمللی بازداشت کند .این
درحالی اس��ت ک��ه دولت رجب طی��ب اردوغان
میگوید ریاض بای��د این افراد را برای محاکمه به
آنکارا تحویل دهد ،چرا که این قتل در خاک ترکیه
اتفاق افتاده اما آلسعود تاکنون این درخواست را
بیپاسخ گذاشته است .تحلیلگران میگویند ریاض
از بیم روشن ش��دن همه ابعاد این موضوع حاضر
نیست به خواسته ترکیه تن بدهد.
غیرمنطقی و بیمعناست .اگر مقامات آمریکایی
میخواهند ما را وادار به دفاع از آبهای ملی خود
کنند ،نیازی به اجبار نیست و اگر میخواهند ما را
بترسانند ،باید بدانند ناوگان دریایی آنها مجبور به
بازگشت خواهد شد و این بازگشت تنها در کالم
نخواهد بود».
در همین حال ،مهم��ت علی گوللر ،تحلیلگر
مس��ائل امنیتی ترکیهای در مقال��های در روزنامه
جمهوریت ،غائله کرچ را بخشی از سریال راهبردی
آمریکاییها و ناتو برای تسخیر سواحل دریای سیاه
و محاصره آبی روسیه میداند به طوری که همین
حاال پس از آنکه رومانی و بلغارس��تان به عضویت
ناتو در آمدند ،غرب تالش زیادی برای گس��ترش
این پیمان نظامی به س��واحل گرجستان میکند.
کنترل دریای سیاه برای آمریکا نه فقط به معنای
جلوگیری از نفوذ آبی روسیه به مدیترانه و اروپای
جنوبی و غربی خواهد بود ،بلکه اهرمی است برای
کنت��رل آبی برخی از اعض��ای خود مانند ترکیه و
همچنی��ن دخالت در اوضاع قفق��از و دریای خزر.
به نوشته تحلیلگر ترک ،راهبرد آمریکاییها برای
دریای سیاه طبق اولویتهای پنجگانه ذیل تعریف
میشود :نخست ،آمریکا میخواهد با این اقدامات،
رفتهرفته فضای سیاس��ی الزم را برای تاس��یس
پایگاههای نظامی بزرگ در اوکراین بهوجود آورد.
دوم اینکه آمریکا به دنبال آن است در دریای سیاه
و دریای آزاد گشتهای آمریکا و ناتو حضور مداوم
داشته باشند .سوم ،به دنبال آن است در یک مدار
حس��اس در کنار دریای آزوف در ش��مال دریای
س��یاه ،زنجیرهای از نقاط نظامی وابسته به آمریکا
ایجاد کند .چهارم اینکه به دنبال آن است استراتژی
روسیه را بر هم زده و مانع از انتقال انرژی از روسیه
به سوی اروپا شود .هدف پنجم این است که آمریکا
به دنبال آن اس��ت پروشنکو را همچون یک پیاده
سیاسی آمریکا تقویت کرده و در انتخابات پیش رو
او را مجددا ً به قدرت برساند.
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اسرائیل با جبهه مقاومت
از غزه تا تهران روبهرو است

مرگ سیاسی در یک قدمی نتانیاهو

گروه بینالملل :رژیم صهیونیستی روز سهشنبه
از عملیات «س��پر شمال» برای کشف تونلهای
ادعایی حزباهلل در میان اراضی لبنان در جنوب
و اراضی اش��غالی ،خبر داد و اعالم کرد نیروهای
ارتش و تجهیزات نظامی را در این منطقه مستقر
و اق��دام به حفاریهایی در جبهه ش��مالی کرده
اس��ت .نگاهی گذرا به تحوالت و اوضاع سیاسی
و امنیتی در داخل اراضی اشغالی و نیز وضعیت
منطق��های ،از ابعاد و جنبههای متف��اوت از این
تحرکات نظامی و امنیتی پرده برمیدارد .بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر این رژیم با بحرانی بیسابقه
در س��طح سیاس��ی مواجه اس��ت .این بحران با
اس��تعفای آویگدور لیبرم��ن از وزارت جنگ در
نتیجه شکست نیروهایش در نوار غزه و در نتیجه
تکیه کردن او به نفتالی بنت و حزبش آغاز شد.
دوم اینکه ،دونالد ترامپ ،رئیسجمهوری آمریکا
نخس��تینو مهمترین همپیمان نتانیاهو است
که وضعیت خوش��ایندی در داخل آمریکا ندارد.
این وضعیت ناش��ی از مسائل متعددی است که
از مهمترین آنها ،موضع ترامپ در قبال عربستان
و کشته ش��دن جمال خاش��قجی ،روزنامهنگار
س��عودی و نیز هجمهای اس��ت که دموکراتها
برای راهان��دازی آن علیه ترامپ پس از کس��ب
اکثریت در مجلس نمایندگان آماده میش��وند و
همچنین ظاهر شدن نشانههای ناخرسندی در
داخل کنگره از کابینه رژیم اش��غالگر اس��ت که
آخرین مورد آن ،مانعتراش��ی سناتور رند پل در
اجرای توافقنامه امنیتی میان واشنگتن و تلآویو
به ارزش  38میلیارد دالر است .این دالیل ،انگیزه
مهمی ب��رای نتانیاهو برای فرار از آن به ش��مار
میرود .این فرار ،چیزی جز ایجاد بحران یا نبردی
برای فرار کردن از بحران داخلی نیست .گزارشها
نشان میدهد نتانیاهو به دنبال این است از طریق
تونلهایی که گفته شد در شمال اراضی اشغالی
کشف شده است ،بحرانی را با لبنان به وجود آورد،
اگر چه نمیخواهد یا نمیتواند در حال حاضر وارد
نبردی جدید ش��ود اما دستکم تالش میکند
اوضاع را در جبهه ش��مالی ناآرام کند و همزمان
با آن با درخواست از شورای امنیت سازمان ملل
برای برگزاری جلس��های درباره موضوع تونلها،
آش��وبی سیاسی را در سطح بینالمللی به وجود
آورد .گزارشه��ای رس��انهای حاکی اس��ت در
حقیق��ت هیچ عملیات قابل توجهی در مرزهای
جنوبی لبنان از س��وی اس��رائیل صورت نگرفته
است ،بنابراین اعالم عملیاتی با نام «سپر شمالی»
تنها یک مانور سیاسی و تبلیغاتی از سوی رژیم
صهیونیستی اس��ت که به نظر با هدف منحرف
کردن افکار عمومی از مساله پرونده مالی بنیامین
نتانیاهو ،نخستوزیر و رس��یدگی به آن در این
روزها کلید زده شده است .در واقع ،نتانیاهو این
عملیات را برای نجات دادن ش��مال نمیخواهد،
بلکه ب��رای نجات دادن خود از بحران سیاس��ی
میخواه��د که میتواند به مرگ سیاس��ی و چه
بس��ا گذراندن بقیه عمرش در پش��ت میلههای
زندان به اتهام فساد منتهی شود .در اینباره ،امین
حطیط ،کارشناس مس��ائل امنیتی و راهبردی
لبنان با اشاره به چالشهای فراروی نخستوزیر
رژیم صهیونیس��تی میگوید ،نتانیاهو در داخل
و خارج در بحران اس��ت ،در سوریه دستهایش
بسته است ،در غزه محاصره شده و در داخل نیز با
پروندههای فساد روبهرو است ،لذا به عرصه لبنان
متوسل شد و ادعا کرد تونلهایی در مرز شمال
فلس��طین اش��غالی با لبنان وجود دارد .نتانیاهو
ای��ن کار را برای خروج از بح��ران داخلی خود و
منحرف کردن انظار اس��رائیلیها درباره آنچه در
جریان است ،انجام داد .محافل نظامی در تلآویو
در یک حالت سردرگمی بیسابقه بهسر میبرند،
آنها از حضور ایران در س��وریه نگران هستند و از
استقرار حزباهلل در جوالن سوریه برای رویارویی
در جوالن اش��غالی و نیز مجهز ب��ودن این گروه
مقاومت لبنان به کارخانههای تولید موشکهای
نقطهزن میترس��ند .س��ران سیاس��ی و نظامی
اسرائیلی همچنین به دلیل هماهنگی شتابندهای
که میان حزباهلل و گروههای مقاومت در نوار غزه
وجود دارد و نیز مجهز شدن مقاومت در نوار غزه
به موش��کهای کورنت که جنگ اخیر اسرائیل
در ن��وار غزه را در کمتر از  48س��اعت یکس��ره
کرد ،لرزه بر اندامش��ان افتاده اس��ت .همانگونه
که وحش��ت اسرائیل از موشکهای اس 300که
در اختیار ارتش س��وریه اس��ت ،به عربدهکشی
هواپیماهای این رژیم اشغالگر در آسمان سوریه
پایان داد ،لذا اسرائیل خوب میداند برای جنگ
با ح��زباهلل آمادگی ندارد ،زی��را قوای هجومی
برای تحقق دس��تاورد مورد نظر خ��ود را ندارد
و از توان دفاعی ب��رای حفاظت از جبهه داخلی
خود در برابر حمالت حزباهلل برخوردار نیست.
با ای��ن حال ،امین حطیط تأکید میکند تفاوت
ب��زرگ هرگونه جنگی در آینده بین اس��رائیل و
هر ی��ک از جبهههای مقاوم��ت در منطقه ،این
خواهد بود که اسرائیل نمیتواند چارچوب زمانی
و جغرافیایی آن را تعیین کند و اس��رائیل امروز
خود را در برابر جبههای خواهد دید که از شمال
ت��ا جنوب (ایران ،عراق ،س��وریه ،لبن��ان و غزه)
کشیده شده است.

