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جبران خليل جبران 

اقتصادی بینالمللی این کش��ور نیز نتوانسته است
منجر ب��ه فروکش کردن نارضایتی های داخلی در
این کشور (در مخالفت با طرحهای اقتصادی رئیس
جمهور فرانسه) شود.
همچنین مس��تمری بگیران فرانس��وی به ش��دت
نس��بت به اصالحات اقتصادی مکرون دید سلبی
و بازدارن��ده اي دارن��د .بس��یاری از معترضی��ن
خواس��تار جلوگیری از اجرای طرحهای مکرون در
خصوص افزایش مالیات ویژه به منظور تامین مالی
خدمات رفاهی هستند.به واسطه اجرای این طرح،
دس��تمزدهای مس��تمری بگیران تحت تاثیر قرار
خواهد گرفت .به عبارت بهتر ،مس��تمری بگیران
فرانسوی ناچارند مالیات بیشتری پرداخت کنند.
آخرین نظرس��نجی های صورت گرفته در فرانسه
محبوبیت امانوئ��ل مکرون به
نش��ان میدهد که
ّ
حدود  ۴۰درصد رس��یده است .این در حالی است

محبوبیت
که تا قبل از اجرای اصالحات اقتصادی،
ّ
مک��رون به باالی  ۵۰درصد رس��یده بود .اما او هم
اکنون با مخالفت اکثر شهروندان فرانسوی نسبت
به حضور خود در قدرت روبروس��ت .بدون شک،
اعتراضاتواعتصاباتکارگران،معلمان،پرستاران
مس��تمری بگیران منجر به استمرار روند کاهشی
و
ّ
محبوبیت رئیس جمهور جوان فرانسه خواهد شد.
ّ
از س��وی دیگر ،وقوع اعتراضات گسترده در فرانسه
میتواند زمینه را براي شکست مکرون در انتخابات
ریاستجمهوریسال۲۰۲۲فراهمآورد.اگرمکرون
طرفداران خود از جمله کارگران و معلمان را از دست
دهد ،عمال دیگر قدرت بقا در رأس معادالت سیاسی
و اجرایی کش��ورش را نخواهد داشت.نباید فراموش
ک��رد ک��ه در س��ال  ۲۰۱۲میالدی ،ای��ن معلمان و
کارگران فرانس��وی بودند که با اتح��اد خود ،زمینه
ورود اوالند به کاخ الی��زه را فراهم کردند .همچنین

در سال  ۲۰۱۷میالدی ناضایتی این اقشار سبب شد
تا اوالند حتی در انتخابات ریاست جمهوری شرکت
نکند! بنابراین چنین احتمالی وجود دارد که امانوئل
مک��رون نیز به رئی��س جمهوری ت��ک دوره ای در
عرصه سیاسی کشورش تبدیل شود و سکان هدایت
فرانس��ه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۲
به فردی دیگر سپرده شود.
نکت��ه آخ��ر اینکه ،وق��وع اعتراض��ات مردمی در
فرانس��ه میتواند جای��گاه این کش��ور در اتحادیه
اروپ��ا را تضعیف كند .مک��رون در ابتدای حضور
خ��ود در ق��درت وعده داده بود ک��ه در مواجهه با
بحران اقتصادی اروپا نقش ف ّعال و پررنگی ایفا کند،
اما وقوع نارضایتی ه��ای اقتصادی اخیر در داخل
فرانسه ،نس��بت به نقش رئیس جمهور این کشور
در مواجهه با بحران اقتصادی اروپا تشکیک ایجاد
خواهد کرد			.
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این س��خنان ترامپ ب��ه منزله نا امی��دی از وقايع
میدانی و پیروزی های گسترده ارتش سوریه بویژه
پس از بیرون راندن تروریس��تها از غوطه ش��رقی
دمش��ق است.به اعتقاد برخی ناظران امور؛ تصمیم
ترام��پ به منزل��ه تنها گذاش��تن ادوات آمریکا و
گروههاي پيرو او پس از اس��تفاده اب��زاری از آنها
در راستای تامین منافع واشنگتن است و اینکه این
تصمیم به منزله اعتراف به شکس��ت سیاس��تهای
آمریکا در منطقه محسوب میشود.
رای الی��وم در این زمینه مینویس��د :׳׳احتماالتی
در ورای تصمی��م ناگهان��ی ترام��پ درباره خروج
نیروهای��ش از س��وریه وج��ود دارد .ترامپ گفته
است که کش��ورش بیش از هفت تریلیون دالر در
خاورمیانه هزینه کرده و دستاوردی نداشته است.
بهان��ه ای که ترامپ ب��رای توجیه خروج نیروهای
آمریکای��ی مطرح میکند این اس��ت که نیروهای
آمریکای��ی داعش را شکس��ت دادهان��د در حالی
ک��ه واقعیت مغایر با آن اس��ت.  آمریکا به همان
دلیلی نیروهایش را از س��وریه خارج میکند که
قبل��ًا از عراق خارج کرد؛ یعنی شکس��ت بزرگ
پس از جنگ فرسایش��ی .ترامپ ب��ه عنوان یک
رئی��س جمهور تاجر باید میزان س��ود و زیان را در
نظر بگیرد .وی ب��ه خطراتی که در کمین نظامیان
این کش��ور در سوریه قرار دارد ،آگاه است.سخنان
ترامپ با ابهامات زیادی روبرو است .از سویی وی
اعالم کرده که ماموریت را به دیگران میس��پارد و
مش��خص نکرده است که این دیگران آیا روسیه و
ایران است یا ترکیه یا کشورهایی مانند عربستان،
قطر و امارات؟...
چهاراحتم��ال درباره س��خنان رئي��س جمهور
آمريكا قابل طرح است؛
ً
۱٭اینک��ه رئی��س جمهور آمریکا فع�لا به دنبال
اجرای سیاس��تها و برنامه ه��ای انتخاباتی خود در
بُعد داخلی اس��ت و از دخالت نظامی خارجی دست
برداشته و مطابق شعارهایش اوضاع داخلی آمریکا

را در اولویت قرار داده است.
۲٭به دنبال گش��ودن جبهه جنگی دیگری ش��اید
علیه ایران پس از طرح قصد خود برای خارج شدن
از برجام اس��ت و نمی خواهد نیروهایش در سوریه
و عراق به لقمه آس��انی در ص��ورت مقابله با ایران
تبدیل شود.
۳٭نوعی توافق میان قدرتهای بزرگ یعنی روسیه
و آمریکا ایجاد ش��ده اس��ت که آمریکا سوریه را به
روسیه واگذار کند و در مقابل روسیه در برابر حضور
آمریکا در عراق يا مناطق دیگر منطقه سکوت کند.
۴٭دولت ترامپ با ترکیه برای خروج نیروهایش
در شمال س��وریه به توافق رسیده است تا عملیات
شاخه زیتون ترکیه در منطقه بدون اینکه برخوردی
با آمریکا ایجاد شود ،ادامه یابد.
اینک��ه ترام��پ از هزین��ه  ۷میلی��ون دالری بدون
دس��تاورد سخن میگوید به مثابه اذعان به شکست
است و قصد دارد که این زیان را کم یا متوقف کند.
دیدگاه کارشناسان
׳׳عقیل محفوض׳׳ کارش��ناس سیاسی سوری در این
ب��اره به المیادی��ن گفت :׳׳اینکه ترام��پ از خروج از
سوریه دم میزند درست نیست زیرا وقایع روزهای
اخیر گواه آن است که آمریکا از سوریه خارج نخواهد
شد و دخالت آمریکا در سوریه ادامه دارد.׳׳
وی با اش��اره به س��خنان محمد بن سلمان ولیعهد
س��عودی مبنی ب��ر ض��رورت حض��ور نیروهای
آمریکایی در س��وریه گفت :بن س��لمان به حضور
آمریکا در سوریه امید زیادی بسته است .ریاض با
به کارگیری کردها ضد ترکیه و ایران و ضد دمشق
در سوریه نقش آفرینی میکند׳׳.
׳׳نضال الس��بع׳׳ کارشناس لبنانی نیز به اسپوتنیک
گف��ت :׳׳ای��ن تصمی��م ترامپ به منزله شکس��ت
آمریکاس��ت .درباره دالیل این تصمیم باید گفت
که علتهای مختلفی دارد از جمله شکس��ت داعش
در دیرالزور به دست ارتش سوریه ،عملیات شاخه
زیت��ون در عفرین ،شکس��ت معارض��ان در غوطه

ش��رقی و نیز نگرانی ترامپ از ه��دف قرار گرفتن
نظامیان آمریکایی در شمال سوریه.
وی اف��زود :این تصمیم آمریکا ،کردها را به س��وی
رایزنی با دمش��ق س��وق میدهد بویژه که آمریکا
استراتژی در س��وریه ندارد و معارضان سوری در
موقعیت ضعیف نظامی و سیاسی هستند׳׳.
این در ش��رایطی اس��ت که برخی دیگر از ناظران
امور این موضع گیری دونالد ترامپ رئیس جمهور
آمریکا را با هدف فشار بیشتر بر سعودیها با هدف
ریختن پولهای بیش��تر به خزان��ه آمریکا میدانند
بخص��وص که این موضع گیری ب��ه فاصله اندکی
پس از دی��دار ترامپ و محمد بن س��لمان ولیعهد
عربستان اتخاذ شد.
ترامپ به خوب��ی به اهمیت پرونده س��وریه برای
س��عودیها واقف است و میداند که تحقق اهداف
ریاض در سوریه منوط به حضور آمریکا در سوریه
اس��ت و با توجه به این برخی تحلیلگران این موضع
گیری ترامپ را در راستای باج گیری از سعودیها
در ازای ماندن در سوریه میدانند .به نظر میرسد
که پولهایی که تاکنون ترامپ از سعودیها گرفته،
برای رئیس جمهور آمریکا کافی نیست.
به هر حال این موضع گیری ترامپ با ابهام فراوانی
روبروس��ت زیرا جزییاتی بی��ان نکرده و به موعد و
زمان خروج نظامیان آمریکایی از س��وریه اش��اره
نک��رده و فقط گفته این نیروها به زودی از س��وریه
خارج خواهند ش��د و اعالم نکرده ک��ه این خروج
جزیی است یا کلی .از سویی تجارب قبلی واشنگتن
نش��ان داده که چندان به وعده ه��ای آمریکاییها
نمیتوان توجه کرد.
این تصمیم مخالفان و موافقانی دارد؛
موافقان از آن به عنوان تصمیمی در راستای تقویت
اقتصاد آمریکا نام میبرن��د و مخالفانی مانند جان
بولتون مشاور امنیت ملی جدید ترامپ ،تیلرسون
وزیر خارجه سابق و مایک پمپئو جانشین تیلرسون
این خروج را به نفع آمریکا نمیدانند.

