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»صدام حفتر«، پســر ژنرال »خلیفــه حفتر«، بی ســروصدا در حال 
جلــب حمایت کشــورهای غربی بــرای کارزار انتخاباتی اســت و با 
حمایــت رژیم صهیونیســتی از او انتظــار می رود کــه این موضوع 
باعث تشــدید رقابت بین او و »سیف االســام قذافی«، پســر »معمر 
قذافی«، شــود که گزینه محتمل دیگــر برای این انتخابات اســت!

پســران دو دیکتاتور، که خون 
را  لیبی  مــردم  از  بســیاری 
سال هاست ریخته اند، امیدهای 
پیش روی همین مردم برای یک 
توجه  با  هستند!  آزاد  انتخابات 
روشن  پیشین  صحبت های  به 
می شود که از این انتخابات نیز 
نباید انتظار بهبــود ولو اندک 
اوضاع را داشت و این انتخابات 
نیز بخشی از درگیری کشورهای 
خارجی است که از این پس، رژیم 
آپارتاید صهیونیستی نیز در آن 
نقش پررنگی خواهد داشــت.

صفحه ۸
پنج شنبه ۱۹ فروردین ۱۴۰۰
۲۵ شعبان ۱۴۴۲ - شماره ۲۲۷۱۷

در حالی که شش سال از مقاومت ملت و ارتش یمن می  گذرد 
و در شــرایطی که طی روزهای گذشته حمات مقاومت به عمق 
امنیتی ســعودی افزایش پیدا کرده است، ریاض مجبور به ارائه 

پیشنهاد آتش  بس شد.
وزیر خارجه عربســتان روز دوشــنبه دوم فروردین 1400 اعالم کرد 
کشــورش یک ابتکار جدید صلح ارائه کرده که از جمله شــامل آتش  بس 

سراسری زیر نظر سازمان ملل است.
شاهزاده فیصل بن فرحان آل سعود اظهار داشت: این ابتکار همچنین 
شامل بازگشایی فرودگاه صنعا، اجازه ورود سوخت و مواد غذایی از طریق 
بندر حدیده و از ســرگیری مذاکرات سیاسی بین حکومت مورد حمایت 
عربستان در یمن و حوثی های مورد حمایت ایران است. به گفته فیصل به 
محض این  که »حوثی  ها« با این ابتکار موافقت کنند، آن اجرایی می  شود.
وزیر خارجه عربستان که در یک کنفرانس خبری با خبرنگاران صحبت 
می کرد، اظهار داشت: اکنون این موضوع بستگی به حوثی  ها دارد. این در حالی 
است که برخالف اظهارات بن فرحان، توپ اکنون در زمین سعودی ها قرار دارد.

فصیل بن فرحان افزود: طرح عربستان سعودی اواخر وقت روز دوشنبه 
به حوثی ها و دولت مورد حمایت جامعه جهانی تسلیم خواهد شد.

وزیر خارجه عربستان گفت که ریاض امیدوار است حوثی ها به این طرح 
برای حفظ جان مردم یمن و حل و فصل بحران انسانی پاسخ مثبت بدهند. 
وی با بیان اینکه این طرح شامل شروع مجدد گفت وگوهای سیاسی برای 
خاتمه دادن به بحران یمن اســت، گفت انتظار دارد ایاالت متحده از این 

طرح حمایت کند و برای موفقیت آن با ریاض همکار کند.
این پیشنهاد سعودی ها مورد استقبال دولت مستقر در عدن به ریاست 
منصور هادی قرار گرفته و وزارت خارجه این دولت، روز دوشنبه بیانیه  ای 

در این مورد منتشر کرد.
جهت اجرایی شــدن این طرح، هر دو طرف باید با آن موافقت کنند 
و زمان  بندی آن را »مارتین  گریفیث«، نماینده ویژه سازمان ملل در امور 

یمن، تعیین خواهد کرد. 
واکنش انصاراهلل

پس از اعالم پیشــنهادهای تازه عربستان یک مقام ارشد انصاراهلل در 
واکنش به آن گفت که این طرح »هیچ چیز جدیدی ندارد«، زیرا همچنان 
تقاضای ما برای رفع کامل محاصره فرودگاه صنعا و بندر ُحدیده را بی پاسخ 

گذاشته است.
محمد عبدالســالم، مذاکره  کننده ارشد انصاراهلل به خبرگزاری رویترز 
گفت: عربســتان خود بخشی از جنگ اســت و باید فورا محاصره دریایی 
و هوایی تحمیل شــده بر یمن پایان یابد. ما انتظار داشتیم که عربستان 
سعودی پایان محاصره بنادر و فرودگاه ها و اجازه ورود 14 کشتی توقیف  شده 
توسط ائتالف را اعالم کند، زیرا اجازه فعالیت به فرودگاه ها و بنادر یک حق 

انسان دوستانه است و نباید به عنوان ابزار فشار استفاده شود.
محمد عبدالســالم با وجود این گفت که انصــاراهلل مخالف مذاکره و 
آتش بس نیست و حاضر است در صورت تحقق شروط مورد نظر )از جمله 
رفع محاصره( به گفت  وگو با سعودی  ها و همچنین آمریکا و کشور میانجی، 

یعنی عمان، در تالش برای رسیدن به توافق صلح ادامه دهد.
نصرالدین عامر، معاون وزیر اطالع رســانی یمن )دولت صنعا( نیز در 
مصاحبه  ای با الجزیره ضمن ابراز بدبینی به طرح عربستان گفت که طرح 

اعالم شده از سوی سعودی  ها چیز جدیدی ندارد.

تاش برای خروج از باتاق
به تعبیر رهبر معظم انقالب در سخنرانی اخیر نوروزی، عربستان سعودی 
با تشــویق و حمایت آمریکا در باتالق یمن گرفتار شده و هم خارج شدن 

از جنگ برایش ضرر دارد هم ادامه دادن آن.
به همین دلیل اقدام تازه ریاض تالشی مذبوحانه برای خروج از معرکه ای 
است که هم در عرصه میدانی و هم سیاسی و حیثیتی دچار شکست شده اند.
این در حالی است که با گذشت شش سال از جنگ یمن، سعودی ها 
بارها تالش کردند تا به طور آبرومندانه از این باتالق خارج شــوند و حتی 
تالش کردند تا از ســازمان  های بین المللی یا آمریکا یا برخی کشــورهای 

اروپایی به عنوان میانجی استفاده کنند.
طبق گزارش های رسمی، جنگ یمن تاکنون بیش از 1۳0 هزار کشته 
برجای گذاشته است از جمله 1۳ هزار غیرنظامی که به دلیل حمالت هوایی 
ائتالف سعودی جان خود را از دست داده  اند. ده  ها هزار کودک نیز به دلیل 
قحطی و بیماری جان باخته و این کشور با بزرگ ترین فاجعه انسانی پس 

از جنگ جهانی دوم دست  و پنجه نرم می  کند.
سعودی ها همواره تالش کرده اند از مسئولیت جنایات و فجایع انسانی 
در جنگ یمن شــانه خالی کنند و ضمن فرافکنی و پیش کشــیدن پای 

ایران در این جنگ، چهره خود را تطهیر کنند.
شگرد دیگر سعودی ها تمسک به طرح های یک جانبه آتش بس و متهم 
کردن انصاراهلل به عدم پذیرش آشتی می باشد. این در حالی است که مقاومت 
یمن ابایی از مذاکره و آتش بس ندارد، اما شروطی که مطرح کرده و عمدتا 

انسانی بوده است، هیچ گاه توسط سعودی ها پذیرفته نشده است.
وزیر خارجه عربستان تالش کرده است تا در ارائه پیشنهاد آتش بس، 
نگرانی و التماس سعودی ها برای پایان جنگ را پنهان کند، اما کامال معلوم 
اســت که حمالت ماه  های گذشته و نیز عملیات مارب فشار زیادی را به 
ســعودی ها و ائتالف آنان وارد کرده و شاهد آن هستند که معادله جنگ 

علیه آنان رقم خورده است.
مقاومت یمن در پاسخ به تجاوزات ائتالف سعودی علیه یمن، در استان 
مارب پیشروی های چشمگیری انجام داده و تا نزدیکی شهر مارب رسیده 
اســت. همچنین حمالت موشــکی و پهپادی خود را به خاک عربستان 
افزایش داده و میادین نفتی، فرودگاه  ها و تاسیســات این کشور را هدف 

قرار داده  است.
ریاض از ســوی دیگر می  کوشــد که چهره خــود را نزد دولت جدید 
ایاالت متحده آمریکا به رهبــری جو بایدن ترمیم کند تا از حمایت های 

بایدن برخوردار شود.
جو بایدن، رئیس  جمهوری جدید آمریکا اعالم کرده بود از این پس از 

عربستان در این جنگ حمایت نخواهد کرد.
آمریکا همچنین سیاست دولت پیشین ایاالت متحده در زمینه قرار دادن 
انصاراهلل در فهرست سازمان  های تروریستی را کنار گذاشته و اجازه داده است 

که کمک  های آمریکا به مناطق تحت کنترل این جنبش فرستاده شود.
هر چند آمریکا از طرح ابتکاری عربســتان استقبال کرده است، اما با 
توجه به شــرایط موجود، افق روشنی از ابتکار جدید عربستان سعودی به 
چشم نمی خورد. طبق تجربه، آتش  بس یک  جانبه این کشور در سال گذشته 
با شکست روبه رو شد. در توافق آتش بس در مذاکرات سوئد در آذرماه سال 

97 هم سعودی ها به تعهدات خود پای بندی نشان ندادند.
به همین دلیل طرح جدید عربستان نیز چیزی فراتر از یک مانور سیاسی 
تبلیغاتی برای فرار از شکســت در جنگ نبوده و به همین دلیل انصاراهلل 

دست ریاض را خوانده و نسبت به آن واکنش مثبتی نشان نداده است.
منبع: بصیرت

آل سعود با جنگ یمن 
نمی داند چه بکند

جنگ داخلی 
در ادامۀ تحوالت جهان عرب، که غربی ها و غربگرایان 
آن را »بهار عربی« نیز می نامند، مجموعه ای از اعتراضات 
خیابانی و نافرمانی هایی از 2۳ دی 1۳88 علیه حکومِت 
ناکارآمِد لیبی و رهبر دیکتاتورش، »معمر قذافی«، آغاز شد 
و از 28 بهمن 1۳98 شکلی گسترده تر، خشونت آمیزتر و 
خونبارتر به خود گرفت. شورای امنیت سازمان ملل متحد 
با تصویب دو قطعنامه، منطقۀ پرواز ممنوع در لیبی ایجاد 
کرد و مجوز حملۀ هوایی نیروهای ناتو به خاک لیبی علیه 
دولت »قذافی« داده شد، تا اینکه ۳1 مرداد 1۳90 مخالفان 
توانستند وارد طرابلس، پایتخت لیبی، شوند و در همان 
روز یکی از دو تلویزیون ملی کشــور را تحت کنترل خود 
بگیرند و تعدادی از نزدیکان »قذافی« را دســتگیر کنند. 
غرب و صهیونیست ها سرانجام در 28 مهر ماه 90 آخرین پایگاه »قذافی« سقوط 

در شمال آفریقا صحنه گردانی می کنند  

تالش برای بازگرداندن لیبی به نقطه صفر
پسـران حفتـر و قذافـی در طمــع قــدرت

 اشاره 
چند روز پیش سایت آمریکایی »واشنگتن فری بیکن« گزارش داد که مقامات امنیتی 
رژیم اسرائیل با »صدام حفتر« فرزند ژنرال شورشی »خلیفه حفتر« در لیبی دیدار کردند. 
ژنرال حفتر، که عاوه بر لیبیایی بودن، تابعیت مضاعف آمریکایی را نیز دارد، طی سال های 
گذشته شرق لیبی را تحت کنترل داشته و در واقع، یکی از جنگ ساالران اصلی 10 سال 
آشــوب داخلی در لیبی است. او اکنون شرق لیبی را در اختیار دارد و به جنایات متعدد 
جنگی متهم است. در مقاله حاضر مسئله مهندسی انتخابات در لیبی مورد بررسی قرار 
گرفته و نشان داده شده است که فرزندان ژنرال حفتر و »معمر قذافی« )سیف االسام(، 
بخشی از برنامه ریزی محتمل برای انتخابات آتی لیبی خواهند بود. اما، برای روشن شدن 
شرایط جاری سیاسی، که ظاهرا صهیونیست ها و غربی ها نیز در آن دخالت دارند، الزم 
است توضیحی از آن چه در 10 سال اخیر بر لیبی گذشته است، ارائه شود. این گونه اهمیت 

خبر گفته شده روشن تر می شود.

امین االسالم تهرانی

کرد و دیکتاتورِ سودانِی لیبی نیز کشته شد.
اما این ســقوط، مطلِع آزادی نبود، بلکه آستانۀ یک 
جنگ داخلی بود که تاکنون نیز ادامه دارد. با ساقط شدن 
دیکتاتور کم کم درگیری های داخلِی ناشــی از بی دولتی 
آغاز شد. داعش بر بخش هایی از لیبی سیطره پیدا کرد، 
بخش هایی هم درگیر جنگ های قبیله ای شدند، از همان 
زمان بسیاری از کشورهای خارجی نیز به تدریج شروع به 
نفوذ در این کشور کردند؛ تا این که، یک درگیری نظامی 
گسترده و تمام عیار آغاز شد. این جنگ بین دولت طبرق 
که از سوی مجلس نمایندگان منتخب سال 2014 تشکیل 
شده بود و دولت وفاق ملی مستقر در طرابلس بر سر کنترل 

بر سرزمین و منابع نفت لیبی آغاز شد.
دولت طبرق مســتقر در شرق لیبی به رهبری ژنرال 
بازنشسته »خلیفه حفتر« و با پشتیبانی نیروهای موسوم به 
ارتش ملی، دولت وفاق ملی به نخست وزیری »فائز السراج« 
را آماج حمالت خود قرار داد و دولت ملی مستقر در غرب 
لیبی، که مورد تأیید سازمان ملل نیز هست، از موضع خود 
در طرابلــس و اطرافش دفاع کرد. دولت وفاق ملی موفق 
شد در ماه می 201۶ )اردیبهشت- خرداد 1۳95( مناطقی 
که در اختیار داعش بود را بازپس گیرد و ســیطرۀ خود را 
گسترش دهد، اما در آوریل 2019 )فروردین- اردیبهشت( 
دولت ژنرال »خلیفه حفتــر« عملیات تهاجمی  غربی را 
برای تسلط بر طرابلس آغاز کرد و تا دیواره های این شهر 

پیش روی کرد.
عربستان، امارات، مصر، فرانسه، روسیه و... از نیروهای 
موسوم به ارتش ملی به رهبری »حفتر« حمایت می کنند 
و ترکیه، قطر برخی کشورهای اروپایی از دولت وفاق ملی به 
نخست وزیری »سراج« پشتیبانی می کنند. اما در این میان 
حضور ترکیه در یک سو و امارات )که به گونه ای پیش برندۀ 
سیاست های عربستان در مورد لیبی هم هست( در سوی 

دیگر بسیار پررنگ  است.
امارات تا کنون هزاران تن تجهیزات برای »حفتر« و 
نیروهایش فرستاده و همچنین مزدوران سودانی زیادی را 
عازم این کشور کرده است تا جایی که حتی یک رسوایی 
بزرگ به بار آمد و کاشــف به عمل آمد، دولت امارات با 
محوریت »بن  زاید« تعداد زیادی جوان سودانی را به اسم 
استخدام در نیروهای امنیتی امارات و... فریب می دادند و 

رهسپار لیبی می کردند.
اما »رجب طیب اردوغان«، رئیس جمهور  ترکیه، که 
سودای بازسازی خالفت عثمانی )البته با لباسی مدرن( را 
در سر دارد، پررنگ ترین نقش را در جنگ داخلی لیبی ایفا 

می کند. »اردوغان« افزون بر تجهیزات فراوانی که تاکنون 
برای حمایت از دولت وفاق ملی فرستاده، نیروهایی از ارتش 
خود را نیز برای پشتیبانی از گروه مورد نظر خودش عازم 
این کشور کرده است. البته »اردوغان« به همین هم بسنده 
نکرده و بیش از 4000  تروریست نزدیک به خودش را که 
درگیر جنگ ســوریه بوده اند به لیبی منتقل کرده است 

)البته آمارها مختلف است(.
هــر کدام از طرف های درگیر انگیزۀ مختص به خود 
را دارند، مثاًل مصر نگران اســت چون لیبی هم مرز این 
کشور است و مصر قاعدتاً نگران کشیده شدن ناامنی ها به 
خاک خود است و... اما می توان چند انگیزه را برشمرد که 
برای بیشتر طرف های درگیر مهم است: 1. افزایش عمق 
نفوذ، هر کدام از طرفین درگیرقصد دارند عمق استراتژیک 
خود در جهان اسالم و آفریقا را افزایش دهند؛ 2. دسترسی 
بــه منابع نفــت و گاز، باید توجه کرد کــه لیبی یکی از 
کشورهایی است که منابع انرژی فراوانی در خود دارد که 
دندان طمع خیلی ها را تیز می کند؛ ۳. دسترســی بیشتر 
به مسیر انتقال انرژی، با افزایش نفوذ در لیبی می توان به 
مســیر انتقال پرسودی برای انرژی در دریای مدیترانه به 
سمت غرب دست یافت که ارزشش چندان کمتر از خود 
انرژی نیســت. البته می توان به انگیزه های ایدئولوژیکی 
طرف های درگیر هم  اشاره کرد که خود می تواند موضوع 

یادداشت مستقلی باشد.
توافق نامه اخیر 

در تاریخ ۳1 مرداد ســال پیش بود که خبر رســید، 
طرفین درگیر در جنــگ داخلی لیبی اعالم کرده اند که 
قصد دارند به سرعت آتش بس برقرار کنند و آماده برگزاری 
انتخابات هســتند. لیبی سال هاست درگیر جنگ است و 
توافق میان جناح های درگیر برای آتش بس در گذشــته 
به جایی نرسیده اســت. »سراج« و »حفتر« به نیروهای 

خود دستور آتش بس و دست کشیدن از هرگونه درگیری 
نظامی در سراســر لیبی را دادند. هم چنین قرار است در 
شهر استراتژیک سیرت در ساحل دریای مدیترانه منطقه ای 
غیرنظامی ایجاد شود که میزبان گفت وگوهای صلح باشد. 
پس از آن، طرفین مذاکراتی پنج روزه را در مراکش برای 

تقسیم قدرت و مناطق تحت نفوذ خود آغاز کردند.
همچنیــن خبر رســید که »فائز الســراج« آمادگی 
خود برای کناره گیری از قدرت را اعالم کرد. او شــامگاه 
چهارشنبه 2۶ شــهریور 1۳99 )1۶ سپتامبر( در نطقی 
تلویزیونــی گفت، »صادقانه« آماده واگذاری مقام خود تا 
راه برای دولتی جدید بر مبنای توافق احتمالی طرف های 
درگیر باز شود. السراج از مرحله ای نو سخن گفت که در 
آن امکان برپایی انتخابات جدید بر مبنای توافق مناطق 
مختلف لیبی به وجود آمده باشد. او گفت، فضای سیاسی 
لیبی چنان قطبی شــده که خروج از بحران را به شــدت 

دشوار ساخته است.
پس از آن خبر رســید که نشست مذاکرات لیبی با 
حضــور نمایندگان دولت رســمی  لیبی و کمیته هایی از 
مجلس نمایندگان طبرق حامی خلیفه حفتر، در شــرق 
این کشور در تاریخ هفتم سپتامبر جاری در شهر بوزنیقه 
در جنوب رباط، پایتخت مراکش آغاز شــد. خبرگزاری 
آلمان روز جمعه 21 شــهریور )11 سپتامبر( گزارش داد 
کــه طرفین درگیر در لیبی پس از پنــج روز مذاکره در 
ارتباط با تقسیم قدرت و مناطق تحت نفوذ خود به توافق 
رسیدند. در بیانیه مشترک طرفین درگیر در لیبی که روز 
پنجشــنبه 20 شهریور منتشر شده آمده است که بر سر 

معیارها و سازوکارها توافق جامع شده است.
باالخره در تاریخ 2 آبان خبر رسید که نمایندگان دولت 
وفــاق و ارتش ملی لیبی که طرفین اصلی درگیر در این 
کشــورند، پس از چهار روز مذاکره بر سر آتش بس پایدار 
به توافق رسیدند. »استفانی ویلیامز«، نماینده ویژه سازمان 
ملل هنگام امضای توافق از لحظه ای تاریخی سخن گفت!

اتحادیه اروپا از این توافق اســتقبال کرد و »جوزپ 
بورل«، مسئول سیاست خارجی اتحادیه، آن را پیش شرط 
تقویــت حمایت اروپا از لیبی خوانــد. بورل گفت: »این 
توافق اقدامی کلیدی برای از سرگیری روند صلح سیاسی 
است که به نوبه خود پیش شرط حمایت وعده داده شده 
اروپاست.« بورل افزود، اروپا می داند که اجرای آتش بس 
از مذاکره در باره آن دشوارتر است اما خبر توافق را »بسیار 

مثبت« تلقی می کند.
این توافق آتش بس شامل چند بند است: 1- آتش بس 
به محض امضای توافق اجرایی می شــود؛ 2- تخلیه کلیه 
خطوط تماس از واحدهای نظامی و گروه های مســلح با 
بازگشــت آنها به اردوگاه های خود و خروج همه مزدوران 
خارجــی از لیبی حداکثر ظرف مدت ۳ ماه پس از تاریخ 
امضای توافق آتش بس؛ ۳- توافق برای تشکیل یک نیروی 
نظامی متشکل از تعداد محدودی سرباز تحت نظارت اتاقی 
که توسط کمیته نظامی مشترک 5+5 برای پایان دادن به 
نقض های احتمالی تشکیل می شود؛ 4- آغاز فرآیند شمارش 
و طبقه بندی گروه ها و نهادهای مسلح با تمام اسامی آنها 

در مناطق مختلف و ادغام آنها در نهادهای دولتی حسب 
نیاز؛ 5- متوقف شــدن درگیری های رســانه ای در برخی 
رسانه های صوتی و تصویری و درخواست از دستگاه قضایی 
لیبی برای محاکمه صاحبان این شبکه ها؛ ۶- توافق بر سر 
بازگشــایی راه ها و گذرگاه های زمینی و هوایی در تمامی 
مناطق لیبی و اتخاذ فوری تدابیر الزم برای بازگشایی برخی 
مسیرها؛ 7- مکلف شدن فرمانده حراست تأسیسات نفتی 
در منطقه غرب، فرمانده گارد تأسیسات نفتی در منطقه 
شرق و نماینده شرکت ملی نفت لیبی به برقراری ارتباط و 
ارائه پیشنهاد درباره بازسازی و سازماندهی گارد تاسیسات 
نفتی لیبی؛ 8- توافق درباره اتخاذ فوری تدابیر برای تبادل 
افراد بازداشــت شــده میان طرف های درگیر با تشکیل 
کمیته هــای ویژه در این زمینه؛ 9- با توجه به جّو مثبت 
حاکم، کمیته 5+5 با همکاری تیم اعزامی  ســازمان ملل 
به لیبی مکانیزمی را برای نظارت بر اجرای این توافق نامه 
ایجاد می کنند؛ 10- آتش بس شامل گروه های  تروریستی 
خوانده شده توسط سازمان ملل در سراسر لیبی نمی شود؛ 
11- کمیته 5+5 توافق نامه امضا شده را به شورای امنیت 
جهت صدور قطعنامه ای برای الزام همه طرف های داخلی 

و خارجی به اجرای آن ارجاع می دهد.
آیا این توافق باقی خواهد ماند؟

در پاسخ به این پرسش که آیا این توافق دوامی خواهد 
داشت یا نه؟ باید توجه داشت که حضور طرف هاِی خارجی 
در این جنِگ داخلی اصلی ترین عاملی اســت که جنگ 
لیبی را تبدیل به یک گره کور کرده اســت. این عامل در 
کنار ساختار قبیله ای لیبی که خودش از معضالت امنیتی 
لیبی است، دودش در چشم مردمی می رود که نه از انرژی 
سرشار کشورشان بهره ای می برند و نه از این جنگ چیزی 

عایدشان می شود. 
می گویند با ســاقط شــدن دولِت ظلــِم بنی امیه و 
برآمدن دولِت جورِ بنی عباس، مردمی که سال ها خسته 
از جنایات بنی امیه بودند و امید داشتند با آمدن بنی عباس 
آسایشــی بیابند، وقتی دیدند که در پِس شــعارهای به 
ظاهر عدالت خواهانۀ عباسیان چه ظلم هایی مستتر بود، 
شــعار می دادند: »از عدل بنی عباس به ظلم بنی امیه پناه 
می بریم«!! حال مردم خســته لیبی که از ظلم دیکتاتور 
سودازده  ای به نام »قذافی« فرار می کردند، به ورطۀ هرج 
و مرجی افتاده اند که اگر آرزوی بازگشــت آن دیکتاتوِر 
دیوانــه را کنند، چندان نباید تعجــب کرد. اما رهایی از 
ایــن وضع تنها در اختیار آنان نیســت؛ چرا که هر کدام 
از نیروهای خارجی درگیــر در این جنگ منافع خود را 
می جویند، گویی تا وقتی آنها به توافقی نرســند توافقی 

پایدار به دست نخواهد آمد. 
اما آیا این توافق هم چون توافقات گذشــته »دولِت 
مســتعجل« اســت یا دوام می یابید؟ البته همچنان باید 
امیدوار بــود، اما شــرایط میدانی به گونه ای اســت که 
کارشناســان به این توافق هم به دیده احتیاط می نگرند 
و انتظار زیــادی از آن ندارند؛ به ویژه وقتی منابع خبری 
اعالم می کنند که ترکیــه آتش بس طرف های درگیر در 
لیبی با ادامه تمرین های نیرو های دولت وفاق نقض کرده 

اســت و به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وزارت دفاع 
 ترکیه در این خصوص اعالم کرده است که به تمرین های 

شبه نظامیان دولت الوفاق در طرابلس ادامه خواهد داد.
شاهد دیگری که به ما می گوید درباره این توافق نباید 
خیلی حساب باز کرد، سخنان رئیس جمهور  ترکیه پس از 
اعالم خبر این توافق است. همزمان با اعالم توافق »رجب 
طیب اردوغان« نســبت به برقراری آتش بس و پایداری 
آن ابراز تردید کرد و گفت: »به نظر می رســد این توافق از 
جایگاه زیادی برخوردار نباشد.« او این توافق را در سطح 
مســئوالن عالی رتبه ندانست و افزود که عیار پایداری آن 

در روزهای آینده مشخص می شود!
چنانکه در فرازهای پیشین این مقاله با تأکید آمد، هر 
کــدام از طرف های خارجی درگیر در این جنگ طوالنی 
و فرسایشــی منافع خود را می جویند، تا وقتی این منافع 
برجاست، جنگ هم ضروری می نماید، مگر آنکه این منافع 
از بیــن بروند و از موضوعیت بیافتند یا طرف های درگیر 
بتواننــد راه های جایگزینی )غیر از جنگ( را برای تأمین 
منافع خود پیدا کنند. برای کارشناســان و ما این مسائل 
روشن نیست. واقع گرایانه این است که با دیده احتیاط به 

این توافق  و توافق هایی از این سنخ نگریست.
انتخابات آتی و گزینه هایش

حاال با توجه به توضیحاتی که پیشتر آمد باید در نظر 
داشــت که انتخاباتی قرار است تا چند وقت دیگر در این 
لیبی بحران زده برگزار شود. در این میان خبری نیز منتشر 
می شود؛ پایگاه اینترنتی جمهوری خواه و تندروی آمریکایِی 
»واشنگتن فری بیکن« به نقل از یک منبع آگاه گزارش 
داده است که مقام های اطالعاتی رژیم صهیونیستی طی 
ماه گذشــته میالدی )مارس؛ بهمن- فروردین( دیداری 
خصوصی و محرمانه با »صدام حفتر« داشتند. مقام های 
صهیونیســت با صدام حفتر پســر خلیفه حفتر فرمانده 
نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی«برای صحبت درباره 
نامزدی او برای انتخابات ریاســت جمهوری سال 2021 

لیبی دیدار کردند.
طبق این گزارش، صدام حفتر بی ســر و صدا در حال 
جلب حمایت کشورهای غربی برای کارزار انتخاباتی بوده 
است و انتظار می رود که این موضوع باعث تشدید رقابت 
بین او و »سیف االســالم قذافی«، پسر معمر قذافی، شود 
که گزینه محتمل دیگر برای این انتخابات است! این گونه 
می شود که پسران دو ســّفاک که خون بسیاری از مردم 
لیبی را سال هاست ریخته اند، امیدهای! پیش روی همین 
مردم برای یک انتخابات آزاد هستند. با توجه به صحبت های 
پیشین روشن می شود که از این انتخابات نیز نباید انتظار 
بهبود ولو اندک اوضاع را داشت و این انتخابات نیز بخشی 
از درگیری کشورهای خارجی است که حاال رژیم آپارتاید 

صهیونیستی نیز در آن نقش پررنگی خواهد داشت.

عربســتان این روزها از مشکات و بحران های 
داخلی و خارجی رنج می برد. ناظران معتقدند پس از 
اینکه در نیمه سال ۲01۷ میادی »محمد بن سلمان« 
به عنوان ولیعهد عربستان انتخاب شده، این بحران ها 
افزایش یافته اســت. این شاهزاده جوان سعودی از 
طریق برخی تصمیم هــای مهم برای تقویت جایگاه 
خود و به کنترل در آوردن امور و به حاشــیه راندن 
رقبای خود اقدام کرده است. تصمیم های وی تنش های 
بســیاری را در میان خاندان حاکم به دنبال داشت. 
کاهش نقش شاهزادگان، تاش برای به حاشیه راندن 
نهادهای دینی، صدور برخی فرمان های اجرایی علیه 
رقبا و مخالفان، بازداشت چندین تن از افراد سرشناس 
و بازرگان خاندان حاکم در هتل »ریتز کارلتون« ریاض، 
متهم کردن شماری از آنها به فساد و از بین بردن آنها، 
فرمان قتل و ساخی »جمال خاشقچی« روزنامه نگار 
منتقد سعودی در کنسولگری عربستان در ترکیه از 
جمله جنایت های بن سلمان است که صدای مخالفان 
وی را در داخل و خارج عربســتان در آورده و آینده 
حیات سیاسی او را با شک و تردید هایی همراه کرده 

است.
روزهای سخت در انتظار بن سلمان

بن ســلمان که طی چهار سال گذشته از حمایت های 
»دونالد ترامپ« رئیس جمهور ســابق آمریکا، برخوردار بود، 
برای رسیدن به اریکه قدرت در عربستان، همه افراد نزدیک 
بــه خاندان حاکم را قربانی کرد. وی پس از باخت ترامپ با 
شــوک بزرگی روبرو شد. او هنوز از شوک باخت ترامپ رها 
نشده بود که تصمیم »جوبایدن« رئیس جمهوری دموکرات 
آمریکا برای تغییر سیاست آمریکا در حمایت از عربستان در 
جنگ یمن، خارج کردن انصاراهلل یمن از فهرست تروریسم، 
تماس تلفنی بایدن با »سلمان بن عبدالعزیز« پادشاه عربستان 
و بی توجهی او به بن سلمان، گزارش افشاگرانه مدیر اطالعات 
ملی آمریکا درباره قتل خاشقچی در کنسولگری عربستان در 
ترکیه و متهم شــدن بن سلمان در این زمینه، شوک بزرگ 

سلمان  بن  آیا 
قدرت  چرخه  در 

ماند؟ خواهد  باقی 
تری را به ولیعهد عربستان وارد کرده است. این مسایل بیانگر 
شکست سیاست های وی است و او را در شرایط بغرنجی قرار 
داده است. برخی تحلیلگران معتقدند که گزارش آمریکا درباره 
قتل خاشقچی نشان می دهد که احتماال دولت آمریکا به دنبال 
این است که بن سلمان را از ولیعهدی عربستان کنار گذاشته 
و گزینه هــای دیگر از جمله »محمد بن نایف« را که اکنون 
در حصر خانگی است بار دیگر به سمت ولیعهدی عربستان 
منصوب کند. در همین چارچوب به نظر می رسد طی هفته ها 
و ماه های آینده یکسری تغییرات اساسی در ساختار قدرت 
عربستان شکل بگیرد و بن سلمان روزهای بسیار سختی را 

پیش رو داشته باشد.
مفســر سیاســی روزنامه »االخبار« لبنان در بخشی از 
گزارش خود آورد: درســت است که بن سلمان همه رقبای 
خود را به حاشیه رانده و اموال آنان را مصادره و آزادی رفت 
و آمد را از آنان سلب کرده است، اما با این تدابیر نمی شود که 
امور را اداره کرد. دشمنان بن سلمان اکنون بیشتر از دوستان 
وی هســتند. بن سلمان بر روی حمایت های ترامپ حساب 
باز کرده بود، اما با باخت ترامپ، بن ســلمان هم در شــرط 
بندی خود شکست خورده و با رسیدن بایدن به قدرت اکنون 
اوضاع برای بن سلمان پیچیده شده است. سناریوی واقعی 
درباره رفتار آمریکا با بن ســلمان این است که تا زمانی که 

زیان دیدگان و مخالفان داخل عربستان از جمله شاهزادگان، 
بازرگانان، اصالح طلبان، گروه های دینی، فعاالن حقوق بشری 
علیه بن سلمان وارد عمل نشوند دولت بایدن هم برای اعمال 
فشــار برای تغییر اقدامی نخواهد کرد. در صورتی که آنان 
وارد عمل شوند دولت آمریکا هم توجیهی برای فشار خواهد 
یافت. زیرا این موضوع در راستای منافع آمریکا است. وضعیت 
هرچه باشد حمایت آمریکا از بن سلمان تحقق نخواهد شد و 
دشمنان بن سلمان از این موضوع برای تحرک علیه وی در 
داخل و خارج استفاده خواهند کرد. گزینه جایگزین وی هم 
به طور مستقیم از سوی آمریکا انتخاب خواهد شد. حتی با 
این فرض که بن سلمان بتواند چالش های داخلی و خارجی 
را پشــت سر گذارد و برای انحصار قدرت برنامه های خود را 
اجرایی ســازد بازهم سناریویی که احتمال رقم خوردن آن 
زیاد است این است که رقابت بر سرقدرت در داخل خاندان 

سعودی افزایش خواهد یافت.
برپایه گزارش تارنمای »الخلیج اونالین«، »محمد رفعت« 
کارشناس مسایل حقوقی هم گفته است برای کنار گذاشتن 

ولیعهد ســعودی، تحرکاتی در داخل خاندان حاکم صورت 
می گیرد. شــماری از شاهزادگان سعودی چندین ماه است 

که خود را برای کنار زدن بن سلمان آماده کرده اند. 
 زمینه های کودتا علیه بن سلمان

افزون بر شکســت سردمداران عربســتان و امارات در 
شــرط بندی بر روی انتخــاب مجدد ترامــپ، اکنون آنها 
در میدان های نظامی و سیاســی یمن، در تنش آشــکار با 
جمهوری اسالمی ایران، در جنگ نیابتی با ترکیه و جریان 
اخوان المسلمین و در تنش در روابط قطر شکست تمام عیاری 
خورده آند و کار به جایی رســید که در نتیجه تنش با قطر 
نه تنها شــورای همکاری خلیج فارس ضربه دید بلکه روابط 
عربستان با کویت و عمان با تنش روبرو شده است و تالش های 

صوری برای حل این تنش ها هم راه به جایی نبرده است. 
»إســراء عامــر الفــاس« تحلیلگر لبنانــی در روزنامه 
الکترونیکی »رای الیوم« نوشت: اکنون اوضاع داخلی عربستان 
و امارات با بحران روبرو شــده است. اگرچه این بحران ها در 
امارات هنوز برمال نشــده اســت اما در عربستان هر لحظه 

احتمال انفجار آن می رود و آمریکا هم می تواند در این زمینه 
نقش آفرینی کند. شــیوه ای که بایدن برای رهایی از میراث 
ترامپ در پیش گرفته است سناریو و کابوس نگران کننده ای 
اســت که ولیعهد عربســتان را که تنها به فکر رسیدن به 
پادشاهی اســت، آزار خواهد داد. نگرانی جدی عربستان از 
سیاســت های بایدن درباره بن سلمان به عنوان یک طرح و 
سردمداری حکومت موضوعی است که امارات را هم نگران 
کرده اســت. حتی در امارات این نگرانی وجود دارد که کنار 
گذاشتن بن سلمان به »محمد بن زاید« ولیعهد امارات هم 

ضربه وارد سازد.
در پایان باید گفت که شــاهزادگانی همچون ولید بن 
طالل بن عبدالعزیز )یکی از سرمایه داران جهانی(، »متعب 
بن عبداهلل«، »خالد التویجری«، خانواده »نایف« و شــخص 
»محمد بــن نایــف« دارای قدرت سیاســی و ارتباطی با 
گروه بندی های داخلی و خارجی هستند. این افراد به دلیل 
نفوذ بسیار باالیی که در دستگاه های امنیتی، انتظامی، هرم 
قدرت و بدنه اجتماعی عربستان دارند هنوز هم از پتانسیل 
شکل دهی و آفرینش اپوزیسیون علیه بن سلمان برخوردارند 
و در آینده می توانند هواداران خود را علیه بن سلمان بسیج 
سازند. افزون بر این شاهزادگان، نخبگانی هم در سطح جامعه 
عربستان هستند که خواهان سهم خود از حکومت می باشند. 
اتحاد این افراد با شــاهزادگان مخالف بن ســلمان و همراه 
شدن علمای سنی وهابی که از اقدامات فرهنگی و اجتماعی 
و تصمیم های بن سلمان ناراضی هستند با آنها و همچنین 
مخالفت شــماری از افراد در هیئت بیعت با بن سلمان همه 
از عوامل و مولفه هایی هستند که می تواند سناریوی ناگواری 
را برای بن سلمان رقم زند. این نارضایتی ها در کنار شکست 
سیاست های بن ســلمان در منطقه و تغییر رویکرد آمریکا 
درباره ولیعهد عربســتان بیانگر این است که برخالف تالش 
هواداران بن سلمان برای عادی نشان دادن شرایط، راه برای 
به قدرت رسیدن بن سلمان در عربستان چندان هموار نیست 
و طوفان های سهمگینی در این مسیر او را تهدید خواهند کرد.
منبع: خبرگزاری جمهوری اسامی


