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طی حمالت تروریستی
دودستگی عامل هرج ومرج 

لیبی شد

پس از گذشت دو ســال از شکست داعش 
در مقر اصلی آن در لیبی، عناصر تروریســتی 
با سوءاســتفاده از ضعف دولت و هرج ومرج در 
کشــور، بار دیگر به اجرای حمالت تروریستی 

روی آورده اند.
سه شنبه گذشــته )چهارم دی ماه( عناصر 
تروریســتی با حمله به مقر وزارت خارجه در 
طرابلس پایتخت لیبی، سه نفر را به قتل رسانده 
و خسارت  زیادی به ساختمان این وزارتخانه وارد 
کردند. داعش مسئولیت این حمله را بر عهده 
گرفت و پیش از آن نیز دو حملــه به نهادهای 
دولتی در لیبی انجام شده بود؛ یکی حمله به مقر 
سازمان ملی نفت در سپتامبر گذشته )شهریور 
ماه( که باعث کشته شدن دو نفر شد و دیگری 
حمله به مقر کمیته انتخاباتی که درنتیجه آن 

چهارده نفر کشته شدند.
روزنامه ســعودی الحیاة به نقــل از جالل 
الفیتوری تحلیل گر لیبی گفت که داعش ثابت 
کرده توان مانور و ضربــه زدن را دارد و با وجود 
گذشت بیش از دو سال از خروج داعش از شهر 
ِسرت و تعقیب آن در صحرای لیبی اما این گروه 
شیوه های خود را تغییر داده و این بار تأسیسات 

حیاتی کشور را هدف قرار می دهد.
الفیتــوری افزود کــه داعش از اســتمرار 
دودستگی امنیتی و سیاســی در لیبی به نفع 
خود بهره برداری می کند و این دودستگی نیز از 
سال ۲۰۱۱ با سرنگونی رژیم معمر القذافی آغاز 
شد و دو دولت در کشور شکل گرفته است؛ یکی 
دولت وفاق ملی در طرابلس که از سوی جامعه 
جهانی به رسمیت شناخته شده است و دیگری 
دولت موازی در شرق که مورد حمایت پارلمان 

منتخب و ارتش ملی لیبی است.
محمــد العقــوری، پژوهش گر و اســتاد 
جامعه شناسی سیاسی در دانشــگاه بنغازی، 
نیز بر این باور اســت که فقدان انحصار قدرت 
در کشــور باعث رشد داعش شــده است. وی 
می گوید که داعش در آن واحد نیروهای حفتر 
و السراج و اماکن حیاتی را هدف قرار می دهد و 
به دنبال قدرت نمایی است و با وجود تالش های 
دیپلماتیک هیچ چشم اندازی برای حل سیاسی 
وجود ندارد و تا زمانی کــه نهادهای قدرت در 

کشور متحد نشوند، خطر همچنان وجود دارد.
بر اســاس این گزارش، حمله هفته گذشته 
به مقر )هفته اول دی ماه( وزارت خارجه لیبی 
به روشــنی ضعف دولت وفاق ملی را نشان داد، 
دولتی که از ابتدای شکل گیری در سال ۲۰۱۶ 
هنوز موفق نشده است کنترل گروه های مسلح 
در طرابلس را به دســت گیرد بــا وجود این که 
اصالحات امنیتی تحت نظارت سازمان ملل نیز 
اجرا شد و این اصالحات که پس از درگیری  های 
خونین بین گروه های مســلح در طرابلس در 
سپتامبر گذشته )شهریور ماه( آغاز شد، باهدف 
کاهش نفوذ این گروه ها در ادارات دولتی انجام 
شــد اما دولت هنوز در مهار این گروه ها موفق 

نشده است.
دولت وفاق ملی لیبی در تالش است تا اوضاع 
امنیتی طرابلس را بهبود بخشیده و کشورهای 
اروپایی را به بازگشایی سفارت خانه های خود 
در طرابلس که از سال ۲۰۱۴ تعطیل شده است، 
متقاعد سازد اما حمله به مقر وزارت خارجه این 
تالش های دولت را ناکام گذاشــت و ساعاتی 
پس ازاین حمله فتحی باش آغا در یک اجالس 
خبری اعــالم کرد که اوضــاع امنیتی به ظاهر 

خوب به نظر می رسد اما درواقع این طور نیست
وی اذعان کرد که اصالحات اعالم شده انجام 
نشده اســت و هرج ومرج امنیتی همچنان در 
لیبی ادامه دارد و همین امر فضای مناســبی را 

برای رشد داعش مهیا کرده است.
با وجــود درخواســت دولت وفــاق ملی از 
سازمان ملل برای رفع جزئی تحریم تسلیحاتی 
لیبی، اما تحلیل گران موافقت ســازمان ملل با 
این مسئله را بعید می دانند و فیروز الدالی استاد 
علوم سیاسی طرابلس می گوید که ممکن نیست 
جامعه جهانی اجازه واردات ســالح به لیبی را 
بدهد زیرا دولت در برابر شــبه نظامیان ضعیف 
اســت و نمی تواند با آن ها مقابله کند و نگرانی 
از رسیدن این سالح ها به دســت این گروه ها 

وجود دارد.
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آیا تغییرات در دولت ســعودی به 
دستور ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربستان که شامل دو بخش سیاسی و 
امنیتی است مقدمه ای برای براندازی 
محمد بن ســلمان، ولیعهد عربستان 
خواهد بود یا مقدمه چینی برای نشستن 
او بر تخت حکومت در آینده؟ چرا در نگاه 
ما جنبه امنیتی ایــن تغییرات مهم تر 

است؟
به گــزارش رای الیوم ســلمان بن 
عبدالعزیز، تغییــرات امنیتی و وزارتی 
انجام داده که به لحــاظ کیفی و زمانی 
جالب توجه است و عالمت های سؤالی 
پیرامون هدف واقعی پشــت پرده این 
تغییرات و اقداماتی که ممکن اســت 
پس ازآن در خصوص حکومت و ولیعهد 

انجام شود، برمی انگیزد.
به ظاهر تغییر بارز در کابینه عربستان 
برکناری عادل الجبیــر، وزیر خارجه 
عربستان و تعیین ابراهیم العساف، وزیر 
دارایی سابق و بازداشتی سابق به اتهام 
فساد در هتل ریتز کارلتون به جای او و 
نیز برکناری ترکی آل الشیخ، شخصیت 

جنجال برانگیز از ریاست اداره کل ورزش 
و تعیین او به ریاست اداره کل تفریحات و 

سرگرمی بوده است.
اما تغییــرات مهم در پســت های 
امنیتی صورت گرفته کــه دراین باره 
می توان به تعیین شــاهزاده عبداهلل به 
بندر بن عبدالعزیــز به عنوان وزیر گارد 
ملی؛ ارتش موازی عربستان، مساعد بن 
محمد العبیان به عنوان مشاور امنیت 
ملی، خالد بن قرار الحربی، به عنوان مدیر 
امنیت ملی و برکناری شاهزاده محمد 
بن نواف بن عبدالعزیز از سمت سفارت 
عربستان در لندن و تعیین او به عنوان 

مشاور دفتر سلطنتی اشاره کرد.
شــاید علت عزل بن نواف از سمت 
ســفیری نزدیکی او به شاهزاده احمد 
بن عبدالعزیز باشد که احمد با بن سلمان 
به عنوان ولیعهد بیعت نکرد. او به عنوان 
دومین فرزند کوچک مؤسس آل سعود 
از سوی برخی از اعضای خانواده حاکم 
به عنوان جایگزین ولیعهد نامزد شده، 
او تجربه زیــادی در حکومت دارد و نیز 
هنگامی که یمنی ها دست به تظاهرات 

زده و از خانواده ســلطنتی عربستان 
به خصوص پادشاه و ولیعهد خواستند 
وارد درگیری های یمن نشوند، بن نواف 

همراه احمد بود.
همچنین گفتنی است که بن سلمان 
همه سمت های خود را در دولت چه آن 
دسته  از سمت هایی که مهم هستند و 
چه در درجــه دوم اهمیت برخوردارند 
یا در زمینه سیاسی، اقتصادی، نظامی 
یا امنیتی و دینی یا سکوالریسم هستند، 
حفظ کرده است. او در حال حاضر عالوه 
بر ولیعهدی ســمت وزیر دفاع، معاون 
نخست وزیر، رئیس شــورای امنیتی و 
سیاسی و رئیس شورای امور اقتصادی 

را برعهده دارد.
اهــداف مختلفی وجــود دارند که 
پادشاه عربســتان در این تغییرات به 
دنبال تحقق آن است، تغییراتی که پس 
از بازسازی ســازمان اطالعات و اعالم 

بودجه ساالنه مطرح شد.
نخستین هدف، تالش برای تغییر یا 
تصحیح وجهه عربستان و هیئت دولت 
این کشور است، وجهه ای که به دنبال 

ترور خاشــقجی، روزنامه نگار و منتقد 
عربستانی در کنســولگری این کشور 
در ترکیه و تکه تکه کردن جســدش 
خدشه دار شده و از ناتوانی ریاض در اداره 
بحران سیاسی و رسانه ای پرده برداشت.

هدف دوم، حذف عناصر مهم دولتی 
نزدیک به بن ســلمان بوده  مثل عادل 
الجبیر که ولیعهد او را در ســال ۲۰۱۵ 
به عنوان وزیــر خارجه برگزید یا ترکی 

آ ل الشــیخ، رئیس اداره کل ورزش که 
سیاست ها و مواضعش به خصوص در 
قبال برخی باشگاه های مصری یا عدم 
رأی دادن به مراکــش در جام جهانی 
۲۰۲۶ موجب ایجاد بحــران میان دو 

کشور در سطح رسمی و ملی شد.
هدف ســوم اتخاذ یک سیاســت 
خارجه جدید اســت که به دنبال حل 
بحران ها، هم گرایی با سوریه و محور آن، 
برخورد متعادل با جریان های سیاسی 
و فرقه ای لبنان، بهبودسازی روابط با 
اردن و عراق، مقدمه چینی برای خروج 
تدریجی از بحران یمن و شاید به دنبال 
تشکیل محورهای جدید علیه قطر و 
ترکیه، باز کردن کانال های گفت وگو 
با عراق و ایران و انتخاب العساف، مرد 
آب دیده باشد که به مقاومت و مجرب 
بودن معــروف بوده، به عنــوان وزیر 
خارجه با سه پادشاه همکاری داشته 
و برای انجام ایــن مأموریت ها مکلف 

شده است.
همچنیــن دو پیش بینــی درباره 
اقدامــات بعــدی که ممکن اســت 
پس ازایــن تغییــرات در ماه هــای 
نخســتین ۲۰۱۹ اتخاذ شود، وجود 
دارد؛  نخستین پیش بینی این است که 
شاید این تغییرات مقدمه ای برای کنار 
گذاشتن بن سلمان و انتخاب ولیعهد 
جدید باشد تا رویارویی با دولت آمریکا 
به ویژه سنا را کاهش دهد، چراکه این 
شــورا با صدور قطعنامــه ای ولیعهد 
عربستان را محکوم کرد و او را مسئول 
قتل خاشقجی دانســت و توقف همه 
حمایتش از عربستان در جنگ یمن را 

خواستار شده است.
پیش بینــی دوم ایــن اســت که 
بن سلمان به عنوان حاکم بالمنازع که 
مطمئناً اگر نگوییم همه بلکه پشــت 
اکثر این تغییرات قرار دارد، مســیر را 
برای برکناری پــدرش از حکومت به 
بهانه مریضی او هموار می کند تا بر تخت 
سلطنت تکیه زده و خانواده سلطنتی و 
برخی از منتقدانش در داخل و خارج را در 

مقابل عمل انجام شده قرار دهد.
انتخاب یکی از ایــن دو پیش بینی 
دشوار است، هرچند که پیش بینی دوم 
یعنی بر تخت نشستن بن سلمان بعید به 

نظر نمی رسد زیرا گزارش های پزشکی 
فاش شــده درباره وضعیت سالمتی 
پادشاه نشان می دهند که بیماری او در 
حال تشدید شــدن است و ولیعهد هم 
سمت خود را محکم چسبیده و تهدید 
می کند که تا زمان مرگش با هر تالشی 
برای برکناری او از ولیعهدی یا کاهش 
اختیاراتش مقابلــه می کند و حداقل 
تا اآلن هیچ تهدید داخلــی واقعی در 

عربستان برای او وجود ندارد.
تغییرات سیاســی فرمالیته بوده و 
اهمیت چندانی ندارنــد اما تغییرات 
امنیتی به ویژه تغییر رئیس گارد ملی؛ 
ارتش مــوازی ممکن اســت تهدید 
خطرناکی بــرای ولیعهد باشــد زیرا 
به لحــاظ نظری بــازوی ضربتی برای 
مخالفان و جناح ملک عبداهلل، پادشاه 
فقید عربستان و فرزندان و هم پیمانان 
اوست،  همین مســئله درباره تعیین 
مشــاور جدید امنیت ملی و بازسازی 
سازمان اطالعات از سوی کمیته ای به 
رهبری ولیعهد نیز گفته می شود و آن ها 
تغییرات مهمی محسوب می شوند که 
بازتاب کنترل بن سلمان بر این نهادها 
و پر کردن خأل ها را نشان می دهند که 
ممکن است منبع خطری برای قدرتش 
یا به عبارت درســت تر جاه طلبی های 

حکومتی او باشند.
پیش بینی می کنیم همچون قبل 
اقدامات غافلگیرانه آتی نیز در عربستان 
رخ دهند که دیگر کشور ساکتی نیست، 
چراکه ولیعهد شخصی ماجراجو بوده 
و طبق گفتــه منتقدانــش در اتخاذ 
تصمیمات خطرناک و شتاب زده تردید 

نمی کند.

پشت پرده تحوالت عربستان سعودی چه می گذرد؟

بنسلماندرمقابلآلسعود

خبر

نخست وزیر رژیم صهیونیســتی در سفر 
دوره ای به برزیل به عنوان بخشــی از کمپین 
انتخاباتی خود، با رئیس جمهوری منتخب این 
کشــور دیدار کرد و برخی مسائل مهم را مورد 
بررسی قرار داد اما در این نشست موضوع انتقال 

سفارت این کشور به قدس بررسی نشد.
بنیامین نتانیاهو که اولین نخست وزیر رژیم 
صهیونیستی است که به برزیل سفر کرده با ژایر 
بولســونارو، رئیس جمهور منتخب این کشور 
دیدار و تأکید کرد، تل آویو آماده کمک به برزیل 
در زمینه های اقتصادی، امنیت، کشــاورزی، 

منابع آبی و همکاری سیاسی است.
به نقــل از رای الیوم، این دیــدار در پایگاه 
نظامی در ســاحل کوپاکابانا در شرق برزیل با 
حضور ادواردو، فرزند بولسونارو صورت گرفت 
و نتانیاهو از رئیس جمهور منتخب برزیل برای 
ســفر به تل آویو دعوت کرد و او هم با قبول این 
دعوت گفت، ممکن است ماه مارس )اسفند ماه( 

به اراضی اشغالی برود. وی افزود: برزیل نیازمند 
هم پیمانان و دوستانی مثل نتانیاهو است.

درحالی کــه تحلیل گــران پیش بینــی 
می کردند که از نتایج این دیدار دوجانبه اعالم 
انتقال سفارت برزیل از تل آویو به قدس اشغالی 
باشــد اما در این نشســت هیچ اظهارنظری 
دراین باره صورت نگرفت. این در حالی اســت 
که یکی از شــعارهای بولســونارو در کمپین 
انتخاباتی اش شعار انتقال ســفارت برزیل به 

قدس بود.
بولســونارو اول ژانویه )یازدهم دی ماه( در 
سال ۲۰۱۹ رسماً پست ریاست جمهوری برزیل 
را برعهده می گیرد، وی به اتخاذ مواضع  حمایتی 
از اسرائیل معروف است و پیش تر تصمیم خود 
برای انتقال سفارت کشورش به قدس را اعالم 

کرده بود.
یک مســئول اســرائیلی پس ازاین دیدار 
در نشست خبری گفت، اســرائیل در انتظار 

اجرای وعده انتخاباتی بولسونارو درباره انتقال 
سفارت کشــورش به قدس بود و تمایل دارد 
برزیل خط مشی خصمانه خود علیه اسرائیل 

در محافل بین المللی را تغییر دهد.
دراین باره روزنامه هاآرتص نیز نوشته است، 
برزیل همواره سیاست هایی در راستای حمایت 

از فلسطینیان اتخاذ کرده است.
بولسونارو هم پس ازاین نشست گفت: عصر 
جدیدی در روابط با اسرائیل در حال گشایش 
اســت، پروژه های مشترک را توســعه داده و 
توافق نامه هایی امضا می کنیم، آینده مشترک 
برزیل و اسرائیل عالی خواهد بود، این دو و عالوه 
بر آن آمریکا می توانند برای ایجاد آینده ای بهتر 

از فّناوری استفاده کنند.
نتانیاهو هم گفت، این دیداری تاریخی بود 
و این اولین بار است که نخست وزیر اسرائیل به 
برزیل سفر می کند و ما ائتالفی عظیم با قدرتی 

بزرگ را ایجاد می کنیم.

دیدار نتانیاهو و پامپئو در برزیل
قرار است نتانیاهو، ریودوژانیرو را به مقصد 
برازیلیا، پایتخت برزیل ترک کرده و در حاشیه 
مراســم انتصاب رسمی بولســونارو با مایک 
پامپئو، وزیر خارجه آمریکا دیدار کند، دیداری 
که مسئول اسرائیلی آن را بسیار مهم خوانده 
و گفت، در خصوص سوریه می توانیم از طریق 

برخی ابزارها معادله را متعادل کنیم.
وزارت خارجه آمریکا در بیانیه ای که روز 
جمعه )هفتم دی ماه( منتشر کرد در خصوص 

دیدار پامپئو بــا نتانیاهو اعالم کــرد: از حق 
اسرائیل برای دفاع از خودش حمایت می کند.

پیش از نشســت پامپئو با نتانیاهو وزارت 
خارجه آمریکا در شب شنبه )هفتم دی ماه( 
در بیانیــه ای اعالم کرد، پامپئــو از اظهارات 
بولســونارو درباره انتقال سفارت کشورش به 
قدس اشغالی جهت حمایت از حق حاکمیت 
اســرائیل در انتخاب پایتخت خود استقبال 
کــرده و از دیگر کشــورها می خواهد در این 

زمینه پیرو برزیل باشند.

طی سفر دوره ای صورت گرفت،

دیدار رئیس جمهوری برزیل با نتانیاهو

سناتور لیندسی گراهام نسبت به بروز یک فاجعه بزرگ در 
صورت هم پیمانی نیروهای کرد سوریه با حکومت بشار اسد 
بعد از تصمیم خروج نظامیان آمریکایی از این کشور، هشدار 
داد. به نقل از پایگاه هیل، لیندسی گراهام درتوئیتی نوشت: 
در صورتی که گزارش ها درباره هم پیمان شدن کردها با بشار 
اسد درست باشــد یک فاجعه بزرگ در حال شکل گیری 

است. او در ادامه نوشت: این یک کابوس برای ترکیه و احتماالً 
اسرائیل است و برندگان اصلی روسیه، ایران و اسد و داعش 
هستند. لیندسی گراهام در تولیتی دومی خاطرنشان کرد: 
درگیری های جدید بین قدرت های منطقه ای فشارها را از 
روی داعش برمی دارد.این اظهارنظرهای لیندسی گراهام 
هم زمان با انتشار گزارش های متناقض درباره ورود نیروهای 

 دولت سوریه به شهر منبج که تحت کنترل کردها است مطرح 
شده است. این شهر جای است که نیروهای آمریکایی نیز در 
آن جا مستقر می شوند. دولت سوریه در بیانیه ای اعالم کرد: 
نیروهای ارتش وارد شهر منبج شده و پرچم سوریه را در آن 
برافراشته اند. بااین حال ارتش آمریکا این گزارش ها را تکذیب 
کرده و هرگونه تغییری در وضعیــت نیروهای نظامی در 
منبج را رد کرده است. یکسری ناظران جنگی نیز می گویند: 
نیروهای دولت سوریه تنها در شعاع چند کیلومتری اطراف 
این شهر به سر می برند. رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور 
ترکیه نیز گفت: هنوز اطمینانی نسبت به حقایق میدانی 

وجود ندارد. این در حالی است که ترکیه بر تقاضایش برای 
خارج شدن قوای کرد از منبج تأکید داشته و تهدید به حمله 
کرده است. نیروهای شــبه نظامی کرد مستقر در منطقه 
موسوم به یگان های مدافع خلق کرد در بیانیه ای نیروهای 
دولت سوریه را دعوت به ورود به شهر منبج کردند تا از این 
مناطق در برابر حمله احتمالی ترکیه محافظت کند. چند 
روز پیش دونالد ترامپ، رئیس جمهــور آمریکا اعالم کرد، 
تصمیم گرفته تمامی۲۰۰۰ سرباز آمریکایی ائتالف مبارزه 
با داعش را از سوریه خارج کند. بااین حال مقام های آمریکایی 

چارچوب زمانی برای این خروج اعالم نکردند.

سناتور لیندسی گراهام:

ائتالف کردها با اسد فاجعه ای بزرگ است

بن سلمان همه سمت های 
خود را در دولت چه آن 

دسته  از سمت هایی که مهم 
هستند و چه در درجه دوم 

اهمیت برخوردارند یا در 
زمینه سیاسی، اقتصادی، 
نظامی یا امنیتی و دینی یا 

سکوالریسم هستند، حفظ 
کرده است

شاید این تغییرات 
مقدمه ای برای کنار 

گذاشتن بن سلمان و 
انتخاب ولیعهد جدید 

باشد تا رویارویی با دولت 
آمریکا به ویژه سنا را کاهش 

دهد، چراکه این شورا با 
صدور قطعنامه ای ولیعهد 
عربستان را محکوم کرد و 

او را مسئول قتل خاشقجی 
دانست
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