
فلسطین: دبیرکل جنبش جهاد اسالمی فلسطین 
ضم��ن تأکید بر اتحاد میان این جنبش و حماس و 
دیگر قوای مقاومت اعالم کرد، هیچ حمله ای بدون 
پاس��خ نخواهد بود.»زیاد النخاله« دبیرکل جنبش 
جهاد اس��المی فلس��طین بر ادامه مس��یر جهاد و 
وح��دت قوای میدانی در مقابله با حمالت، با وجود 

همه چالش ها تأکید کرد.

چی�ن: رییس جمه��وری چین اعالم ک��رد اجازه 
مداخل��ه در ام��ور هنگ کن��گ و ماکائ��و که جزو 
ام��ور داخلی چین محس��وب می ش��ود را به هیچ 
نی��روی خارجی نخواهیم داد.»ش��ی جین پینگ« 
رییس جمهوری خلق چین در مراسم گرامیداشت 
بیس��تمین سالگرد بازگش��ت ماکائو به چین تاکید 
کرد: پس از بازگشت هنگ کنگ و ماکائو به چین، 
سر و س��امان دادن امور این دو منطقه اداری ویژه 
همواره بخش��ی از امور داخلی چین بوده و ما هیچ 
گاه نیازی به مداخله بیگانگان نداشته ایم عزم دولت 
و مل��ت چین برای دفاع از حق حاکمیت، امنیت و 

منافع توسعه خود راسخ است.

اس�پانیا: رهبر دولت محلی منطقه استقالل طلب 
کاتالونیا در اس��پانیا به 18 ماه محرومیت از داشتن 
مقام رس��می و پرداخت 30 هزار یورو محکوم شد. 
»کوئیم تورا« رهبر دولت محلی منطقه خودمختار 
»کاتالونی��ای« اس��پانیا در دادگاه اس��پانیا م��ورد 

محکومیت قرار گرفت.

فرانس�ه: وزارت دفاع فرانس��ه اع��الم کرد ائتالف 
دریایی تح��ت رهبری اروپا از م��اه آینده میالدی 
در خلی��ج فارس ش��روع به فعالی��ت می کند. یک 
سخنگوی نیروهای مسلح فرانسه اعالم کرد ائتالف 
دریایی تحت رهبری اروپا که با محوریت فرانس��ه 
ش��کل گرفته، از ماه آینده میالدی در خلیج فارس 

شروع به کار می کند. 

لهستان: هزاران نفر از مردم لهستان در اعتراض به 
جدیدترین اصالحات قضایی حزب حاکم این کشور 
اروپایی در شهرهای مختلف لهستان تظاهرات برپا 
کردند. طبق اصالحات مورد نظر دولت راس��تگرای 
لهس��تان، دولت ای��ن اختیار را خواهد داش��ت که 
قضات را در صورت زیر سئوال بردن این اصالحات 

برکنار کند.

ذرهبین

پادشاه سعودی، ماهاتیر محمد را تهدید کرد
حس��اب کاربری العهد الجدید در توئیتر فاش کرد 
که ملک سلمان پادشاه عربستان در خصوص عدم 
برگ��زاری نشس��ت کواالالمپور ب��ه ماهاتیر محمد 

نخست وزیر مالزی فشار آورده است.
این حساب کاربری به خشم سران سعودی نسبت به 
برگزاری نشست کشورهای اسالمی در کواالالمپور 
اشاره کرد. حس��اب کاربری »العهد الجدید« لبنان 
افزود: چرا و چگونه س��لمان بن عبدالعزیز پادش��اه 
س��عودی به ماهاتیر محمد نخس��ت وزی��ر مالزی 
فش��ار آورد تا برگزاری نشست کشورهای اسالمی 
را در کواالالمپ��ور لغو کن��د و در تماس تلفنی بین 
پادشاه سعودی با نخست وزیر مالزی چه چیزهایی 
گذش��ت؟ نشست کشورهای اس��المی در مالزی با 
وج��ود نوپا بودن آن بن س��لمان ولیعهد س��عودی 
را ب��ه ش��دت آزرده خاطر کرد و او به ش��یوه های 
مختلف کوش��ید آن را به شکست بکشاند و مصّرانه 
از پدرش یعنی پادش��اه سعودی خواست با ماهاتیر 
محمد نخس��ت وزیر مالزی تلفنی گفتگو کند و او 
را تحت فش��ار ق��رار دهد و اگر زیر ب��ار نرفت او را 
تهدید کند. تماس تلفنی بین پادش��اه س��عودی و 
نخس��ت وزیر مالزی برقرار ش��د، اما ماهاتیر محمد 
زیر بار فش��ارهای سعودی نرفت و پادشاه عربستان 
در ج��واب او گف��ت: اگر این نشس��ت را لغو نکنی 
تو را در فهرست تروریس��ت قرار می دهیم. در این 
می��ان روزنامه های س��عودی »العرب« و »الش��رق 
االوسط« در گزارش هایی که نشانه خشم از نشست 
مالزی دارد، مدعی ش��دند که این نشست به منزله 
کودتایی علیه ریاض و س��ازمان همکاری اس��المی 
اس��ت که نباید اجازه داد نتایج آن به بار نش��یند. 
در نقطه مقابل عطوان سردبیر روزنامه فرامنطقه ای 
رای الیوم سیاست های فعلی عربستان بخصوص در 
ارتباط ب��ا جنگ یمن و سرس��پردگی به آمریکا را 
موجب تش��کیل ائتالف هایی نظیر نشست اسالمی 
کواالالمپ��ور خواند که می تواند به تدریج جایگزین 

سازمان همکاری اسالمی شود.

نیمچهگزارش

اسکاتلند، انگلیس را تهدید کرد
وزیر اول اس��کاتلند در واکنش به پاسخ منفی احتمالی لندن به درخواست 
برگزاری همه پرس��ی دوم اس��تقالل در این کش��ور، از در نظر گرفتن همه 

گزینه های ممکن خبر داد.
»نیکوال استورجن« وزیر اول اسکاتلند گفت اگر لندن به ممانعت از برگزاری 
همه پرسی دوم اس��تقالل در این کشور ادامه دهد، اسکات ها به هر گزینه ای 
که الزم باشد متوسل می شوند. استورجن در این باره توضیح داد: »اغلب این سوال 
از من پرسیده می شود؛ "چه کار می کنی اگر بوریس جانسون ]نخست وزیر انگلیس[ 
ن��ه بگوید؟" همانطور که قبال گفته ام، من هم��ه گزینه های معقوالنه برای حفاظت 
از حق اس��کاتلند جهت تعیین سرنوشت را در نظر خواهم گرفت«.این اظهارات وی 
در حالی اس��ت که جانس��ون پنج روز پیش و بعد از مشخص شدن نتیجه انتخابات 
سراس��ری انگلیس، با استورجن دیدار کرده و با درخواست برگزاری همه پرسی دوم 

استقالل در این کشور مخالفت کرده بود. 

عذرخواهی نخست وزیر استرالیا از مردم کشورش 
»اسکات موریس��ون« نخست وزیر اس��ترالیا، به خاطر سفر خارجی اش برای 
گذراندن تعطیالت در حالی که بسیاری از نقاط این کشور دچار آتش سوزی 
شده است، از مردم عذرخواهی کرد.موریسون در بیانیه ای نوشت:  »به خاطر 
هرگونه بی احترامی که به خاطر س��فرم به همراه خانواده، به استرالیایی های 
درگیر آتش س��وزی های فاجعه بار وارد شده اس��ت عمیقاً ابراز تأثر می کنم«. 
موریس��ون گفت فوراً از س��فر بازخواهد گش��ت و روز شنبه در »س��یدنی« خواهد 
بود. او در بیانیه اش نوش��ت: »]در طول س��فر[ به طور مرتب در جریان اخبار فاجعه 
آتش س��وزی  و وضعیت قربانیان وایت آیلند )فوران آتش فش��انی در نیوزیلند( قرار 
داش��ته ام«.او همچنین در بیانیه ای جداگانه به خانواده های دو آتش نش��ان داوطلب 
استرالیایی که حین تالش برای اطفای حریق در بیشه زارهای این کشور جان خود 
را از دست داده اند، تسلیت گفت.موریسون تغییرات اقلیمی را به عنوان تنهای یکی 

از چندین دلیل وقوع آتش سوزی ها در استرالیا برشمرد.

اسرائیل مهم ترین دلیل عدم ثبات در منطقه 
تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر در نشس��ت س��ران کش��ورهای اس��المی 
در مال��زی اعالم کرد، یک��ی از مهم ترین دالیل بی ثبات��ی در منطقه ادامه 
اشغالگری رژیم صهیونیستی و تالش برای کنار زدن مشروعیت بین المللی 
اس��ت.تمیم بن حمد در س��خنرانی خود گف��ت: از دوگانگی معیار در بیش 
از یک مس��أله رنج می بریم و این دوگانگی حتی در تعامل با مس��ایل حقوق 
بش��ری هم وجود دارد. ثبات از مهم ترین شروط توسعه است و روابط متوازن میان 
کش��ورها بر پایه منافع مش��ترک را می طلبد. وی تصریح کرد: برای دادن اختیارات 
گس��ترده به سازمان های بین المللی که در آن حق وتو برای این کشور یا آن کشور 
نباش��د حداقل اجماع الزم اس��ت. وی افزود، یکی از مهم تری��ن دالیل بی ثباتی در 
منطقه تالش برای دیکته کردن خواس��ته های رژیم صهیونیستی است به نحوی که 
سیاس��ت الحاق اراضی فلسطینی، ادامه پیدا کند، این سیاست ها احساسات عرب ها 

و مسلمانان را جریحه دار می کند.

علی تتماج 

س��رانجام پس از مدت ها گمانه زنی سرانجام لبنان نخست 
وزی��ر جدیدیش را ش��ناخت. دی��اب از مجموع 1۲8 رأی 
نمایندگان پارلمان لبنان، ۶۹ رأی به دس��ت آورد و رسماً 
از سوی میش��ل عون مأمور شد تا دولت جدید را تشکیل 
دهد. پیش از حس��ان دیاب، سعد الحریری، رئیس جریان 
المس��تقبل لبنان نخس��ت وزیر این کش��ور بود که بعد از 
اعتراض های مردمی، اس��تعفا داد. حال این س��وال مطرح 
اس��ت که اولویت دول��ت جدید لبنان چیس��ت و چگونه 

می تواند به موفقیت دست یابد.؟ تشکیل کابینه در شرایط 
کنونی لبنان اصلی مهم است که می تواند هم تحقق بخش 
مطالب��ات مردم باش��د و هم نقطه اعتم��ادی برای اعتماد 
مردم به وعده های وی . در همین چارچوب نخس��ت وزیر 
مأمور به تش��کیل کابینه لبنان گف��ت اعضای کابینه او از 
متخصصی��ن خواهند بود و تصری��ح کرد که تالش خواهد 

کرد حداکثر ۶ هفته دولت را تشکیل دهد.
نکته دیگر مقابله با توطئه  هایی اس��ت که برای به شکست 
کشاندن و انحراف دولت وی به حاشیه های صورت می گیرد. 
روند تحوالت نش��ان می دهد که همزمان با تشکیل دولت 
جدید در لبنان، برخی جریان های داخلی و خارجی به دنبال 
حاشیه س��ازی با محوریت نس��بت دادن وی به حزب اهلل و 
جریان 8 مارس هس��تند. این اقدام از یک سو برای تضعیف 
پایگاه مردمی وی صورت می گیرد و از س��وی دیگر س��عی 

دارند تا ب��ا القا این تصورات ناکام��ی احتمالی دولت وی را 
ناکامی حزب اهلل و مقاومت عنوان نمایند. شاید بتوان گفت 
که آگاهی از همین حربه اس��ت که موجب ش��ده تا حّسان 
دیاب در اولین گفت و گوی تلویزیونی خود، هرگونه وابستگی 
ب��ه حزب اهلل لبنان یا جنبش امل را تکذیب کرد. نکته قابل 
توجه آنکه دخالت خارجی در امور لبنان شدت گرفته است 
که سفر معاون وزیر خارجه آمریکا به لبنان و تحرکات آلمان 

علیه حزب اهلل در این چارچوب قابل ارزیابی است. 
پارلمان آلمان )بوندس��تاگ( طرحی را تصویب کرد که در 
آن از دولت خواس��ته ش��ده فعالیت های جنبش مقاومت 
حزب اهلل لبنان در این کش��ور ممنوع اعالم ش��ود. احزاب 
حاض��ر در دولت ائتالف��ی آلمان با درخواس��ت برای قرار 
گرفتن نام حزب اهلل در لیس��ت س��ازمان های تروریستی، 
قطعنام��ه ای غیرالزام آور صادر ک��رده و از »آنگال مرکل« 

صدراعظم این کش��ور خواس��تند فعالیت های این گروه را 
ممنوع کند. همچنین »هایکو ماس« وزیر خارجه آلمان با 
متهم کردن حزب اهلل به فعالیت های تروریس��تی، خواستار 
ممنوع ش��دن تمام فعالیت های این گروه در آلمان ش��د. 
ب��ه هر تقدیر می توان گفت که نخس��ت وزیر جدید لبنان 
روزهای س��ختی را در پیش روی دارد که راهکارموفقیت 
در این عرصه رویکرد به مطالبات مردمی و همگرایی تمام 
جریان های سیاسی است چنانکه دیاب تاکید داشته است 
دولت وی دولتی برای تمام لبنان اس��ت که سرنوشت آن 
سرنوش��ت لبنان را رقم خواهد زد. سرنوش��تی که شواهد 
امر نش��ان می دهد دش��منان لبنان به دنب��ال تیره و تار 
س��اختن آن هس��تند در حالی که در ظاهر س��عی دارند 
بحران سازی های خود را به مطالبات مردمی نسبت داده و 

از این آب گل الود ماهی خود را بگیرند. 

یادداشت

 تاکید مرجعیت عراق 
بر انتخابات 

نماینده آیت اهلل سیس��تانی در خطبه های نماز جمعه شهر 
کربال، از تعطیلی مؤسس��ات آموزشی و تخریب اموال مردم 
در خ��الل اعتراضات انتق��اد و بر لزوم برگ��زاری انتخابات 

زودهنگام تاکید کرد.
 »عبدالمه��دی الکربالی��ی« نماین��ده آیت اهلل سیس��تانی 
در خطبه ه��ای نماز جمعه امروز ش��هر کرب��ال، ضمن بیان 
اینکه اعتراض حق مردم اس��ت از تخریب اموال و تعطیلی 

مؤسسات آموزشی به شدت انتقاد کرد.به نوشته السومریه 
نیوز، او با بیان اینکه مردم مجرای قدرت هس��تند، تنها راه 
خ��روج از بحران را برگزاری انتخابات زودهنگام دانس��ت و 
خواستار تصویب قانون منصفانه برای اجرای انتخابات شد. 
عبدالمهدی الکربالیی ب��ا انتقاد از تأخیر در تصویب قانون 
انتخابات و اختالفات بر سر بندهای آن، خواستار رقابت بر 

مبنای شایستگی ها در طول رقابت های انتخاباتی شد.
او از دول��ت آتی عراق نیز خواس��ت تا انتخاب��ات را به دور 
از قدرت س��الح و بدون دخالت ه��ای خارجی برگزار کند. 
الکربالی��ی گفت که دولت آت��ی باید دولت بدور از جنجال 
باش��د.عبدالمهدی الکربالیی در ابتدای سخنان خود گفت: 

»کش��ور همچنان در شرایط دش��وار و نگران کننده ای به 
س��ر می برد. گروههای متنوع��ی از م��ردم در تظاهرات و 
اعتصاب های مسالمت  آمیز درخواست اصالح امور کرده اند. 
در حالی که برخی از آنها ترور یا ربوده و یا تهدید شده اند. از 
سوی دیگر برخی ادارات دولتی و نهادهای آموزشی مجبور 
به بستن درب های خود شده اند؛ در حالی که هیچ ضرورتی 
برای ان کار نبود و دارایی های برخی ش��هروندان نیز آتش 
گرفته و تخریب شده است و بسیاری از ضعف حاکمیت در 
کنترل اوضاع و س��رپیچی از قانون و مختل ش��دن زندگی 
عمومی ش��کایت دارند.«نماینده مرجعی��ت عراق، مردم را 
تنها مجرای انتقال قدرت و مش��روعیت دانست و گفت که 

نزدیک تری��ن و مس��المت آمیزترین راه برای عبور از بحران 
فعل��ی و دوری از جن��گ و درگی��ری، برگ��زاری انتخابات 
زودهنگام پ��س از تصویب قانونی منصف در این خصوص، 
است.او همچنین خواس��تار اجرای سازوکاری برای نظارت 

بر تمامی مراحل انتخابات شد.
خبر دیگر از عراق آنکه فرمانده لشکر 44 سازمان »الحشد 
الش��عبی« عراق می گوید اطالعاتی به دس��ت این لش��کر 
رسیده که نش��ان می دهد تروریست های داعش، از سوریه 
در حال ورود به عراق هس��تند. »حمید الیاسری« فرمانده 
لشکر 44 س��ازمان »الحشد الشعبی« )بس��یج مردمی( از 

اقدامات جدید گروه تروریستی داعش در عراق خبر داد.

حّسان دیّاب به عنوان نخست وزیر جدید لبنان انتخاب شد 

خارج شدن دود سفید از بعبدا 

بحران سازی آنکارا از سوریه تا لیبی 
ترکی��ه ای��ن روزها موجی از سیاس��ت های بحران س��ازی را در منطقه و 
فرامنطقه در پیش گرفته اس��ت که دامنه آن قبرس، س��وریه و لیبی را 

در بر می گیرد. 
رئیس جمهور ترکیه با بیان اینکه فعالیت های خود را در قبرس ش��مالی 
ادامه می دهند، از احتمال اس��تقرار پهپادهای بیشتر در این منطقه خبر 
داد. دول��ت ترکیه، در بحبوحه تنش ها با یونان، قبرس و اتحادیه اروپا بر 
سر اکتشاف نفت وگاز در دریای مدیترانه، تصمیم دارد هواپیماهای بدون 

سرنشین بیشتری در دولت خودخوانده »قبرس شمالی« مستقر کند.
 در ای��ن می��ان رئیس جمهور ترکی��ه در واکنش به ابراز نگرانی روس��یه 
درباره اس��تقرار نظامی این کش��ور در لیب��ی، گفت آنکارا نی��ز در برابر 
کمک مزدوران تحت حمایت روس��یه به ژنرال حفتر س��کوت نمی کند. 
، »رج��ب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه به ابراز نگرانی روس��یه از 
احتم��ال اعزام نظامیان این کش��ور به لیبی، واکنش نش��ان داد.اردوغان 
ط��ی صحبت هایی بعد از نماز جمعه، گفت ترکیه در برابر مزدوران تحت 
حمایت روسیه مانند گروه »واگنر« که به ژنرال »خلیفه حفتر« سرکرده 
گروه موس��وم به ارتش ملی لیبی کمک می کنند، ساکت نمی نشیند.وی 
در این باره توضیح داد: »آنها )روس��یه( از طریق گروه هایی مانند واگنر، 
عیناً به عنوان مزدور برای حفتر در لیبی کار می کنند. شما می دانید چه 

کسانی به آنها پول می دهند«.

مخالفت ملکه انگلیس با مطالبات مردم 
ملک��ه انگلیس در اقدامی مغایر با مطالبات مردم برای ماندن در اتحادیه 
اروپا،  در مراس��م افتتاح پارلمان جدید این کشور گفت اولویت دولت او 

خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا در تاریخ 31 ژانویه )11 بهمن( است.
ملک��ه الیزابت دوم خط��اب به نمایندگان مجلس ع��وام و مجلس اعیان 
گف��ت: »اولویت دولت من به انجام رس��اندن جدای��ی بریتانیا از اتحادیه 
اروپ��ا در تاریخ 31 ژانویه اس��ت«.ملکه انگلی��س در ادامه گفت: »وزرای 
م��ن قانون گذاری های مربوطه را پیش خواهند برد ت��ا از خروج بریتانیا 
در ای��ن تاریخ اطمینان حاصل کنن��د و از فرصت هایی که این ]خروج[ 
ب��رای همه مردم بریتانیا فراهم می کند اس��تفاده کنن��د«. وی در ادامه 
گفت: »س��پس وزرای من رواب��ط آینده ]بریتانیا[ ب��ا اتحادیه اروپا را بر 
مبنای توافق تجارت آزاد دنبال خواهند کرد تا به کل بریتانیا سود برسد. 
آن ها همچنین مذاکرات تجاری با دیگر اقتصادهای پیشرو جهان را آغاز 
خواهند ک��رد«. ملکه انگلیس همچنین در خص��وص بهبود اوضاع نظام 
سالمت، مالیات و دادگس��تری انگلیس ابراز امیدواری کرد. او همچنین 
اعالم کرد دولتش در راستای حذف کامل عوامل تولید گازهای گلخانه ای 
تا س��ال ۲0۵0 گام برخواهند داشت.او درباره تعهد کشورش به »پیمان 
آتالنتیک ش��مالی« )ناتو( گفت، دولت موظف اس��ت دو درصد از تولید 
ناخال��ص ملی را به ام��ور نظامی اختصاص دهد و اثرگ��ذاری بریتانیا بر 

جهان را تقویت و گسترش دهد.

استیضاح ترامپ در مجلس نمایندگان 
مجلس نماین��دگان آمریکا با اکثریت آرا هر دو بند قطعنامه اس��تیضاح 
»دونالد ترامپ« را به تصویب رس��اند تا او س��ومین رئیس جمهور تاریخ 

آمریکا لقب بگیرد که استیضاح می شود. 
اعضای مجلس نمایندگان آمریکا در دو مرحله بر سر این دو بند رأی گیری 
کردند. ابتدا بند »سوءاس��تفاده از قدرت« به رأی گذاش��ته شد که با ۲30 
رأی موافق و 1۹۷ رأی مخالف مورد موافقت قرار گرفت.قانونگذاران مجلس 
نمایندگان آمریکا دیگر بند این قطعنامه که به اتهام »ممانعت در تحقیقات 
کنگره« مربوط می شد را نیز به تصویب رساندند. این بند با ۲۲۹ رأی مثبت 
و 1۹8 رأی منفی به تصویب رس��ید.  پی��ش از این کمیته قضایی مجلس 
نمایندگان آمریکا، »سوءاستفاده از قدرت« و »مانع تراشی در تحقیقات کنگره«  
را به عنوان دو بند استیضاح دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا تصویب کرده 
بود.نقش اصلی مجلس نمایندگان تصویب همین طرح استیضاح خواهد بود و 
در صورت تصویب، باقی امور استیضاح در مجلس سنا صورت خواهد گرفت؛ 
جایی که برعکس مجلس نمایندگان، جمهوری خواهان در اکثریت هستند. 
در مجلس سنا چیزی شبیه یک دادگاه شکل خواهد گرفت که ریاست آن 
با رئیس دیوان عالی اس��ت و سناتورها در آن نقش اعضای هیات منصفه را 
دارند. برای خلع ترامپ از قدرت، دوس��وم سناتورها )۶۷ نفر( باید به عزل او 
رای دهند؛ امری که با توجه به اکثریت جمهوری خواهان در مجلس سنا در 

شرایط عادی غیرممکن به نظر می رسد.

گزارش

س��رانجام دود س��فید از کاخ بعبدا یا همان کاخ ریاس��ت 
جمهوری لبنان خارج ش��د و دیاب به عنوان نخس��ت وزیر 
جدید انتخاب ش��د وی با بیان اینکه نخست وزیر مستقلی 
خواهدبود، از تس��ریع در روند انتخ��اب وزاری کابینه خود 

خبر داد.
دی��اب دقایق��ی بع��د از آنک��ه از س��وی »میش��ل عون«، 
رئیس جمهوری لبنان مأمور تشکیل کابینه شد، طی نشست 
خب��ری با اصحاب رس��انه، از عون و همه فراکس��یون های 
پارلمان��ی که ب��ه وی اعتماد ک��رده و رأی دادند، تقدیر و 

تشکر کرد.
او ب��ا بیان اینکه در مأموریت خود برای تش��کیل کابینه به 
همه دیدگاه ها و نظارت گوش خواهد داد، گفت که لبنانی ها 
به وحدت ملی ای نیاز دارند که فرآیند نجات کشور را پیش  
ببرد. دیاب از مردم لبنان خواس��ت در این فرآیند ش��ریک 
باش��ند و شرکت کنند.نخس��ت وزیر جدید لبنان گفت: »ما 
مس��تقل و فرد ویژه ای هستم و همه در دولت جدید حضور 
خواهند داشت«.حسان دیاب اوضاع لبنان را »خیلی دقیق« 
توصیف کرد و گفت که در این ش��رایط نیاز به این اس��ت 
که همه نیروهای سیاسی هم بستگی داشته باشند؛ چرا که 
ب��ه گفته وی لبنان ب��ا یک »بحران ملی« رو به رو اس��ت. 
او ق��ول داد که اج��ازه نخواهد داد اوضاع لبن��ان به قبل از 
1۷ اکتب��ر )۲۵ مه��ر؛ آغاز اعتراض ها در لبن��ان( برگردد و 
س��اختن آینده جز با همراهی با مطالبان مردم این کش��ور 
میسر نیست.دیاب از مجموع 1۲8 رأی نمایندگان پارلمان 

لبنان، ۶۹ رأی به دس��ت آورد و رسماً از سوی میشل عون 
مأمور ش��د تا دولت جدید را تش��کیل دهد. پیش از حسان 
دی��اب، س��عد الحریری، رئی��س جریان المس��تقبل لبنان 
نخست وزیر این کش��ور بود که بعد از اعتراض های مردمی، 
استعفا داد.حزب اهلل لبنان، جنبش امل، جریان ملی آزاد )به 
رهبری جبران باس��یل(، جریان الم��رده و التکتل الوطنی، 
الحزب القومی و اللقاء التش��اوری از نخس��ت وزیری حسان 
دیاب حمایت کردند.دیاب سال 1۹۵۹ در بیروت، پایتخت 
لبنان به دنیا آمد. وی اس��تاد دانشگاه است و بین سال های 
۲011 ت��ا ۲014 در دولت »نجیب میقاتی«، نخس��ت وزیر 
اس��بق لبنان وزیر س��ابق آموزش عالی و تربیت لبنان بود.

نخس��ت وزیر جدید لبنان فارغ التحصیل دکتری مهندسی 
کامپیوت��ر از دانش��گاه »بث« انگلیس اس��ت. او لیس��انس 
مهندسی ارتباط را از دانشگاه »لیدز متروپولیتن« انگلیس 
)س��ال 1۹81( و مدرک مهندس��ی سیستم ها را از دانشگاه 
»س��اری« انگلیس )س��ال 1۹8۲( اخذ کرده است.حس��ان 
دیاب مواضع سیاس��ی آش��کاری ندارد ولی برخی رسانه ها 
مدعی هستند که او با حزب اهلل روابط خوبی دارد. او پیشتر 
هنگامی که وزیر آموزش عالی و تربیت در لبنان بود، تجربه 
آموزش��ی ایران را ستوده و خواس��تار امضای تفاهم نامه ای 

برای استفاده از تجربیات ایران در این زمینه شده بود.
روزنامه العربی الجدید او را فردی آکادمیک و آرام می داند 
که زیاد اهل سخن گفتن نیست و تالش می کند دیدگاه ها 
را ب��ا روش ه��ای عملگرایانه، ب��ه هم نزدیک کند.»س��مر 

حمدان«، یکی از همس��ایه های نخس��ت وزیر جدید لبنان 
ک��ه بیش از یک دهه با او همس��ایه اس��ت در م��ورد او به 
خبرگزاری فرانس��ه گفت: »او شخصیت خیلی خوبی است 
و هر چه از او دیدم خوبی بود«.»حس��ان دیاب« نخس��ت 
وزیر مأمور به تش��کیل کابینه لبنان هرگونه وابستگی خود 
به حزب اهلل یا جنبش امل را رد کرد و گفت مستقل است. 
در این می��ان »دیوید هیل« معاون سیاس��ی وزیر خارجه 
آمریکا وارد بیروت ش��د و قرار است با مقامات لبنانی دیدار 
کن��د. در این می��ان در اقدام��ی مداخله جویان��ه پارلمان 

آلم��ان ب��ا تصویب طرحی غیرال��زام آور، خواس��تار ممنوع 
ش��دن فعالیت های حزب اهلل توس��ط دولت این کشور شد. 
خبر دیگر از لبنان آنکه ش��یخ نعیم قاس��م معاون دبیر کل 
حزب اهلل لبنان از مأمور شدن حسان الدیاب برای تشکیل 
کابینه جدید به عنوان آغازی برای همکاری های سیاس��ی 
گس��ترده یاد کرد. همچنین رئیس جمهور لبنان گفت که 
در دیدار با معاون سیاس��ی وزیر خارجه آمریکا تأکید کرده 
که تش��کیل دولت جدید از دیروز با تعیین »حسان دیاب« 

برای نخست وزیری کلید خورده است.

وی  راه پیش ر
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