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گزارش روزنامه یدیعوت آحارونوت از سفر 
یک وبالگ نویس اسرائیلی به ریاض 

 عربستان به آمریکا شبیه تر است 
تا خاورمیانه!

وبالگ نویس اسرائیلی -  روسی که به تازگی 
به عربستان سفر کرده از استقبال گرم و خوش 
و بش به شدت گرم نیروهای پلیس سعودی از 
وی پس از دیدن گذرنامه اسرائیلی اش سخن 
گفت. روزنامــه یدیعوت آحارونوت نوشــت، 
هنوز مقامات عربستان به این اظهارات »الکس 
لیوشــین«، وبالگ نویس اســرائیلی - روسی 
واکنشی نشــان نداده اند. به جز مصر و اردن که 
براساس پیمان های صلح با رژیم صهیونیستی در 
ارتباط هستند، هیچ کشور عربی روابط رسمی 
علنی با ایــن رژیم ندارد. یدیعــوت آحارونوت 
نوشت، لیوشین با استفاده از مجوز جدید رژیم 
صهیونیستی به شــهروندان خود برای سفر به 
عربســتان، با اهداف تجاری و سرمایه گذاری 
وارد این کشــور شــد و احتماال او نخســتین 
اســرائیلی اســت که از زمان صدور این مجوز، 
رسما به عربستان رفته اســت. لیوشین در این 
سفر گفت: سعودی ها اعم از زن و مرد به شکل 
خاصی بسیار با محبت هســتند. وی ادامه داد: 
چون عربستان سال ها به روی خارجی ها بسته 
بود و به همین دلیل مردم این کشــور خیلی به 
گردشگرها عادت ندارند از همین رو می ترسم 
که گردشگر اسرائیلی معمولی با مشکالتی روبرو 
شود. یدیعوت نوشت، لیوشین با گذرنامه روسیه 
وارد عربستان شد اما پلیس عربستان در گذرگاه 
مرزی متوجه شد که مهر خروجش از قبرس)که 
از آنجا وارد عربستان شده(، روی گذرنامه اش 
وجود ندارد. به همین دلیل لیوشین مجبور شد 
گذرنامه اسرائیلی خود را نشان دهد و نیروهای 
پلیس سعودی هم با دیدن گذرنامه اسرائیلی 
لبخندی زدند و یکی از آنها به او گفت که این بار 
به عنوان یک اسرائیلی به عربستان سفر خواهی 
کرد. لیوشین مدعی شد، ســعودی هایی که با 
آنها برخورد داشته و متوجه شدند او اسرائیلی 
است، عالقه و خوشحالی خود را نسبت به روابط 
ریاض و تل آویو نشان دادند. او ادامه داد: بعضی از 
عربستانی ها به من گفتند آرزویشان این بود که 
یک اسرائیلی به عنوان گردشگر به کشورشان 

سفر کند.

این روزنامه عبری زبان نوشــت، لیوشــین 
در عربســتان از جنوب و از مرزهای مشترک 
با یمن گرفته تا شــمال و مرزهای اردن دیدن 
کرده و اقامت کوتاهی در مناطق کوهستانی با 
آب و هوای سرد داشته است. این وبالگ نویس 
اسرائیلی در آخر سفرش اینگونه برداشت خود را 
بیان کرد: عربستان به آمریکا بسیار شبیه تر است 
تا خاورمیانه. بسیاری از اروپایی ها و آمریکایی ها 
برای کار به عربستان آمده اند و حقوق هایی که 
در این کشور دریافت می کنند نجومی است و 
از ۱۰ هزار دالر در ماه شــروع می شود. در ماه 
ژوئیه ۲۰۱۹ هم محمد ســعود، فعال سعودی 
در شــبکه های اجتماعی در قالب یک هیئت 
رسانه ای از کشورهای عربی به اراضی اشغالی 
سفر کرده بود. سفری که خشــم مردم جهان 
عرب را برانگیخت. همچنین ژانویه گذشــته 
آریه درعی، وزیر امور داخلی رژیم صهیونیستی 
حکم مجوز رسمی سفر اسرائیلی ها به عربستان 
را امضا کرد. طبق گزارش روزنامه »یســرائیل 
هیوم«، به این ترتیب اســرائیلی ها امکان سفر 
به عربستان را جهت شــرکت در نشست های 
تجاری یا بررسی سرمایه گذاری  را برای مدت 
۹ روز پیدا می کنند این عالوه بر انجام ســفر به 
منظور ادای فریضه حج و عمره برای مسلمانان 
ساکن اراضی اشغالی است. این درحالی است 
که یک روز پس از ایــن اظهارات درعی، فیصل 
بن فرحان، وزیر خارجه عربســتان به شــبکه 
سی. ان. ان آمریکا گفت: سیاست ما ثابت است 
و هیچ ارتباطی با اســرائیل نداریم و دارندگان 
گذرنامه اسرائیلی نمی توانند در حال حاضر به 
عربستان سفر کنند. هنگامی که توافق صلحی 
میان فلسطین و اسرائیل حاصل شود موضوع 
سفر اســرائیلی ها بررسی می شــود. بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی نیز در 
کنفرانس روسای سازمان های یهودی آمریکایی 
در قدس اشــغالی گفت: روابط را با کشورهای 
عربی گسترش می دهم و می توانم به شما بگویم 
که تنها یک یا دو یا سه کشور عربی هستند که 

با ما رابطه ندارند!

جهاننما
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فرشاد گلزاری

تنش در لیبی همچنان به قوت خود 
باقی است. خلیفه حفتر همچنان ارتش 
ملی لیبی را تنها محــور قانونی و مفید 
برای پیش بردن اهداف دولت شــرقی 
لیبی که در شــهر ُطبرق مستقر است 
می داند و به همین دلیل او همچنان به 
اشغال طرابلس فکر می کند. در این میان 
فائز السراج، نخست وزیر دولت وفاق ملی 
لیبی به دنبال آن است تا بتواند سازوکار 
آتش بس در سراســر لیبی را به وجود 
بیاورد و از سوی دیگر او بیش از گذشته 
به ترکیه نزدیک شده است. با تمام این 
تفاسیر آنچه در صحنه لیبی اتفاق افتاده 
و همانند یک ویروس در حال ســرایت 
و انتشار به سراســر این کشور است، در 
درجه اول تشدید ناامنی است؛ اما ایجاد 
یک دو قطبی بســیار عمیق موضوع 
دیگری است که موجب شده لیبی پس 
از گذشت ۹ ســال از انقالب ۱7 فوریه 
۲۰۱۱ همچنان به عنوان کانون بحران 
در شــمال آفریقا به دنیا معرفی شود. 
همین چند روز پیش بود که فائز السراج، 
نخســت وزیر دولت وفــاق ملی، علیه 
بسیاری از کشورهای خارجی تاخت و 
همه آنها را به کارشکنی و تشدید بحران 
در لیبی متهم کرد. او در سخنرانی خود 
به مناسبت سالروز انتقالب ۱7 فوریه 

۲۰۱۱ این کشور که به سرنگونی رژیم 
معمر قذافی، دیکتاتور سابق لیبی منجر 
شد، خطاب به دشمنانش رسماً اعالم 
کرد که برخی دستگاه های اطالعاتی 
خارجی با استفاده از رسانه های اجاره ای 
و با کمک برخی افراد داخلی که باعث 
شکل گیری اختالفات قبیله ای در داخل 
کشور شــده اند، درصدد از بین بردن 
رویــای انقالب لیبی هســتند. گرچه 
فائز الســراج هویت این دستگاه های 
اطالعاتــی خارجی را فــاش نکرد، اما 
محتوای سخنان او کامالً نشان می دهد 
که نخست وزیر دولت مستقر در طرابلس 
رســماً به دنبال خطاب قرار دادن تمام 
کشورهایی اســت که در حال حمایت 
از خلیفه حفتر هســتند؛ چراکه از نظر 
طرابلس، وضعیت فعلــی که در لیبی 
شــاهد آن هســتیم، نتیجه دخالت  
دولت های منطقــه ای و فرامنطقه ای 
در امور این کشور است که در راس آن 
حمایت تســلیحاتی از خلیفه حفتر 
قرار دارد. بر همین اســاس است که او 
دولت های عربســتان، مصر، امارات و 
حتی کشورهای خارجی مانند آمریکا، 
فرانسه و غیره را به صورت مستقیم به 

باد انتقاد گرفت. 
اروپا و بازی دوگانه در لیبی

اینکه چرا تا بــه این حــد پرونده 
لیبــی بــرای اروپایی ها مهم اســت، 
دالیــل متعــددی را در خــود جای 
داده اســت، اما قبل از اینکه به بررسی 

این مســاله بپردازیم، الزم اســت نیم 
نگاهی به ســخنان هماهنگ کننده 
امور بشردوســتانه ســازمان ملل در 
لیبی بیندازیم. اخیراً »یعقوب الحلو« 
هماهنگ کننــده امور بشردوســتانه 
سازمان ملل در لیبی و معاون فرستاده 
ویژه این سازمان در این کشور آفریقایی 
در کنفرانس مطبوعاتی اعالم کرد که 
مصر، امارات، اردن و روســیه نیروهای 
ارتش ملــی لیبی به رهبــری خلیفه 
حفتر را به پهبادها مجهــز می کنند. 
این کشــورها به خوبــی می دانند که 
استفاده از پهباد تنها محدود به حمله 
به تأسیسات نظامی نمی شود بلکه به 
غیرنظامیان، مدارس و بیمارستان ها نیز 
آسیب می زند. تمام این اقدامات، جنایات 
جنگی هستند. این کشورها به نیروهای 
حفتر کمک می کنند و ما به شدت از این 
موضوع نگران هستیم. او در ادامه سخنان 
خود گفت: درباره روســیه می توانیم 
بگوییم گروه های روس به دولت روسیه 
وابسته نیستند در حالی که اردن اخیراً 
شــش پهباد چینی به نیروهای حفتر 

داده است! 
این ســخنان )آن هم از سوی یک 
مقام رسمی سازمان ملل که آمارهای 
قابل اتکا و آنی در اختیار دارد( به خوبی 
نشان می دهد آنچه که در لیبی در حال 
اتفاق افتادن اســت، فقط یک منازعه 
سیاسی و میدانی نیست؛ بلکه لیبی حاال 
به میدان نبردهای تسلیحاتی تبدیل 

شده که مافیای فروش سالح پیروز آن 
هستند. بگذارید کمی شفاف تر صحبت 
کنیم و ریشه این مافیا را در لیبی کمی 
بهتر رمزگشــایی کنیم. زمانی که در 
سال گذشته ستون ِ خودروهای ارتش 
ملی لیبی به رهبری خلیفه حفتر عازم 
غرب لیبی )طرابلس( شدند، چند روز 
سکوت خبری بر تمام افکار عمومی و 
دنیا حاکم بود. تمام رسانه ها می گفتند 
که نیروهای حفتر به سمت طرابلس در 
حرکت هستند؛ اما هیچکس دلیل این 
لشگرکشی خلیفه حفتر را نمی دانست. 
کمی بعد حفتر لب به ســخن گشود و 
اعالم کرد که برای »مبارزه با تروریسم« 
به ســمت طرابلس حرکت کرده ایم؛ 
همین عبارِت ســه کلمه ای )مبارزه با 
تروریسم( کلیدواژه همه چیز بود. اساساً 
زمانی که قدرت ها بخواهند یک منازعه 
میدانی را با محوریت مافیای تسلیحات 
به راه بیندازند، به یکباره واژه تروریسم 

کاربردی ترین عنصر و اهرم موجود به 
حساب می آید و همه چیز از همین واژه 
نشأت می گیرد. هیچ توجیهی )از حیث 
سیاسی( در زمان فعلی وجود نداشت 
که حفتر بخواهد طرابلس را مورد هدف 
قرار دهد، جز اینکه بحث منافع قدرت ها 

درمیان باشد. 
در این میان یک نزاع دو طرفه وجود 
دارد که ســتون فقرات آن در وضعیت 
فعلی حمایت تســلیحاتی اســت. از 
یک ســو ترکیه به رهبری رجب طیب 
اردوغان نــه تنها در حال ارســال نیرو 
)تروریســت های ارتش آزاد سوریه( 
به طرابلس اســت، بلکه بر اساس یک 
سناریوی کامالً مشخص در حال ارسال 
هزاران قبضه سالح )اعم از سالح های 
انفرادی ســبک و نیمه سنگین بعالوه 
پهبادها و تجهیزات جنگ الکترونیک( 
به طرابلس اســت. بر این اساس، عصر 
روز گذشته )سه شنبه( اخباری مبنی بر 
انهدام یک فروند کشتی ترکیه ای توسط 
ارتش ملی لیبی منتشر شد که بر اساس 
ادعای نیروهای خلیفه حفتر این کشتی 
حامل چندین تُن سالح بوده است! در 
این بین اروپایی ها هم در حال حمایت 
تسلیحاتی از نیروهای ارتش آزاد لیبی 
هستند. اخیراً رویترز طی گزارشی اعالم 
کرد که دولت آلمان در حال فروش انواع 
و اقسام تسلیحات به دو دولت مستقر در 
شرق و غرب لیبی است. همین موضوع 
باعث شد تا بسیاری از کشورهای اروپایی 
که البته نقش کمتری در پرونده لیبی 
دارند نسبت به این اقدام برلین واکنش 

منفی نشان دهند. 
موج جدید مهاجرت در راه است؟    
عالوه بر آلمان، کشــورهایی مانند 
فرانسه، بلژیک و ایتالیا هم در این تجارت 
تســلیحاتی حضور دارند و هر کدام به 
نفع خود در حال چیدن میوه از میدان 
بحران زده لیبی هستند. از این رو، روز 
گذشته )چهارشــنبه( وزرای خارجه 
اتحادیه اروپا با آغاز مأموریت دریایی و 
هوایی جدید در شرق دریای مدیترانه 
برای منع ارسال ســالح به طرف های 
درگیر در لیبی موافقت کردند. در این 
راســتا لوئیجی دی مایو، وزیر خارجه 
اتحادیه اروپا بعد از نشست بروکسل به 
خبرنگاران گفت: ما بــا آغاز مأموریتی 
موافقت کردیم که مانع ورود سالح به 

لیبی خواهد شد. ســازمان ملل سال 
۲۰۱۱ قطعنامه ای را درباره ممنوعیت 
ارســال ســالح به لیبی صادر کرد؛ اما 
طرف های لیبیایی به آن پایبند نماندند. 
این گفته ها به خوبی نشان می دهد 
کــه اروپایی ها نه تنهــا در حال بازی 
دوگانه در پرونده لیبی هســتند بلکه 
از تحرک بیش از حد و رفت وآمدهای 
دریایــی در منطقــه شــرِق دریای 
مدیترانه به شــدت نگران هســتند؛ 
چراکه معبر ورود تسلیحات قاچاق از 
همین جغرافیا است. اما مشکل اصلی 
این نیست؛ کشورهای اروپایی پس از 
بحران پناهجویان در سال ۲۰۱5 که 
منشا آن ظهور داعش در عراق و سوریه 
بود تاکنون با معضالت زیادی دســت 
و پنجه نرم کرده انــد و حاال هم به این 
نتیجه رسیده اند که فروش تسلیحات 
به طرفین درگیری در لیبی می تواند 
باعث تعمیق بحران در این کشور شود 
و بدون تردید شــهروندان این کشور 
گزینه مهاجرت به سوی اروپا )و در وهله 
نخست ایتالیا به دلیل همجوار بودن با 
سواحل شمالی لیبی( را در دستور کار 
خواهند گذاشــت. این خطر تا جایی 
جدی شده که الکســاندر شالنبرگ، 
وزیــر خارجه اتریــش در گفت وگو با 
روزنامه ولت آلمان پیشنهاد اعزام گارد 
مرزی کشورهای اروپایی به لیبی جهت 
نظارت بر اجرای تحریم تسلیحاتی این 
کشــور را تایید کرده است. به همین 
دلیل اروپایی هــا دریافته اند که زنگ 

خطر مهاجرت به صدا درآمده است!

بررسی دالیل نگرانی اروپایی ها از تاثیر قاچاق تسلیحات بر بحران لیبی 

زنگ  خطِر مهاجرت! 
کشورهای اروپایی پس از 

بحران پناهجویان در سال 
2015 که منشا آن ظهور 

داعش در عراق و سوریه بود 
تاکنون با معضالت زیادی 

دست و پنجه نرم کرده اند و 
حاال هم نگرانند که فروش 

تسلیحات به طرفین 
درگیری در لیبی باعث 

تعمیق بحران در این کشور 
و گسیل پناهندگان به اروپا 

شود

از نظر طرابلس، وضعیت 
فعلی که در لیبی شاهد 

آن هستیم، نتیجه دخالت  
دولت های منطقه ای و 

فرامنطقه ای در امور این 
کشور است که در راس 

آن حمایت تسلیحاتی از 
خلیفه حفتر قرار دارد

برنی ســندرز کاندیدای دموکرات انتخابات ریاســت جمهوری آمریکا در یک ویدئوی تبلیغاتی جدید می گوید، 
بسیار مفتخر است که یهودی است و امیدوار است که اولین رئیس جمهوری یهودی در تاریخ آمریکا شود. به گزارش 
تایمز اســرائیل، این فیلم ویدیویی دو دقیقه و ۴۰ ثانیه ای همچنین دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا را به دلیل 
افزایش حوادث یهودستیزی و همچنین توانمندســازی نئو نازی ها در آمریکا سرزنش می کند. این ویدیو همچنین 
شامل بخش هایی از صحبت های دونالد ترامپ است که بسیاری از آن ها به عنوان 
یهودستیزی تعبیر می شوند؛ از جمله آن ها می توان به اظهارات او در یک سخنرانی 
ائتالف یهودیجمهوری خواه در مــورد پول یهودیان و اظهــارات او مبنی بر اینکه 
یهودیانی که به دموکرات ها رأی می دهند ناسپاس هستند، اشاره کرد. فیلم تبلیغاتی 
جدید سندرز با سخنان جیمی مارگولین، فعال یهودی حوزه تغییرات آب و هوایی 

آغاز  شد و در ادامه چندین تصویر از هولوکاست در آن دیده مبه چشم می خورد.

داده های افشا شده جدید جزئیات خارق العاده ای را از بازداشت صدها اویغور آن هم به دلیل آنکه مسلمان هستند، 
توسط دولت چین نشان می دهد. داده های به دست آمده توســط خبرگزاری آسوشیتدپرس شامل ۳۱۱ شخص 
حقیقی به همراه خویشاوندانشان در خارج از کشور و فهرســت هایی از اطالعات درباره بیش از ۲۰۰۰ خویشاوند، 
همسایه و دوست می شود. همچنین اسامی بازداشتی ها، آدرس، شماره ملی، تاریخ و محل بازداشت در کنار جزئیات 
دیگر مربوط به خانواده، مذهب و ســابقه همســایگی، دلیل بازداشت و تصمیم 
درباره آزاد شدن یا نشدن این افراد هم در این اسناد دیده می شود. این اسناد به 
این مساله اشاره ندارند که کدام اداره دولتی چین این جزئیات را جمع آوری کرده 
یا برای چه کسی این کار را انجام داده است. این اطالعات ارائه دهندة کامل ترین و 
شخصی ترین دیدگاهی است که نشان می دهد چگونه مقام های چینی تصمیم 

گرفته اند چه کسی را به اردوگاه ها بفرستند و چه کسی را نفرستند.

چین، اویغورها را بابت مسلمان بودن دستگیر می کندسندرز: امیدوارم اولین رئیس جمهور یهودی آمریکا شوم

به دنبال توقف گشت زنی مشترک نظامیان ترکیه 
و روسیه در مناطق شمالی سوریه، مسکو از گشت زنی 
مجدد نیروهای خود و آنــکارا در این منطقه خبر داد. 
به گزارش شبکه الجزیره، وزارت دفاع ترکیه سحرگاه 
روز گذشته )سه شنبه( اعالم کرد که نیروهای مسکو 
و آنکارا گشت زنی مشــترک در شمال سوریه را پس از 
حدود دو هفته توقف آن از سوی ترکیه از سر گرفتند. 
طبق اعالم وزارت دفاع روسیه، نشست مقامات روسیه 
و ترکیه در مسکو برای دستیابی به یک توافق در استان 
ادلب همچنان ادامــه دارند. در همین راســتا، عامر 
الفی خبرنگار الجزیره در اســتانبول گزارش داد که تا 
بدین لحظه ترکیه هیچگونه واکنش رســمی به اعالم 
از سرگیری گشت زنی های مشــترک از سوی مسکو 
نداشته است. وی افزود: مقامات ترکیه پیشتر نیز توقف 
گشت زنی های مشــترک با روسیه در شمال سوریه را 

اعالم نکرده و حتی چند روز پیش آن را تکذیب کرده 
بودند. عامــر الفی در ادامه تصریح کــرد که مذاکرات 
روسیه - ترکیه در مسکو حول محور حل وضعیت ادلب 
سوریه روز گذشته )سه شــنبه( ادامه داشت. الجزیره 
گزارش داد اگر مذاکرات روســیه و ترکیه در مســکو 
با شکست مواجه شــود، آنکارا از اهرم زور برای عقب 

نشاندن دمشق استفاده خواهد کرد. 

دولت قطر و ســازمان ملل یادداشت تفاهمی را در 
زمینه تقویت همکاری در راستای مبارزه با تروریسم 
امضا کردند. به گزارش سایت شبکه الجزیره، مجلس 
شورای قطر به نمایندگی از دولت این کشور یادداشت 
تفاهمی را با ســازمان ملل با هــدف ایجاد چارچوب 
همکاری بــرای تقویت نقش پارلمان هــا در مقابله با 
تروریسم و شرایط مربوط به آن و نیز پیشبرد همکاری 
دوجانبه در زمینه های مهم و مورد توجه امضا کرد. این 
یادداشت تفاهم که در دفتر ضد ترور سازمان ملل در 
نیویورک امضا شد، شــامل ورود مجلس شورای قطر 
و ســازمان ملل به تمهیدات مســتقیم برای تاسیس 
دفتر برنامه های ضد ترور سازمان ملل است و این امر 
به معنای مشــارکت پارلمانی در ممانعت و مبارزه با 
تروریسم بوده که دفتر آن در کشور قطر است. احمدبن 
عبداهلل بن زیدآل محمود، رئیس مجلس شورای قطر 

و والدیمیر ورونکوف، معاون دبیــرکل دفتر ضد ترور 
سازمان ملل این یادداشــت تفاهم را امضا کردند و آل 
محمود پس از امضای این یادداشــت تفاهم بر نقش 
دولت قطر در مقابله با تروریســم تاکید کرد. تاسیس 
این دفتر در قطــر تاکیدی بر اعتمــاد جامعه جهانی 
به تالش های دولت این کشــور در راســتای مبارزه با 

تروریسم و ریشه کن کردن آن است.

روسیه و ترکیه گشت زنی مشترک در شمال سوریه را از سرگرفتندقطر مقر دفتر ضد تروریسم سازمان ملل می شود

خبرخبر


