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واکاوی ریشههای بحران لیبی
در گفتوگو با جعفر قنادباشی ،کارشناس آفریقا:

دورنـــما

نبرد حفتر با اسالمگرایان اخوانی است
گفت وگو

لیبراسیون (فرانسه)

فروغ احمدی
خبرنگار

لیبی در پنج روز گذشته دستخوش جدیترین بحران این کشور از زمان سقوط
قذافی تاکنون بود ه است .جنگ قدرتی بین دو قوای حاکم بر این کشور که یکی
در بنغازی حکم میراند و دیگری در طرابلس .درباره چرایی لشکرکشی خلیفه
حفتــر ،ژنــرال مرموزی کــه در ســقوط قذافی نقش کلیدی داشــت ،به ســمت
طرابلــس که لیبــی را در وضعیت جنگ داخلی قرار داده با جعفر قنادباشــی،
توگو کردهایم که میخوانید:
کارشناس آفریقا گف 

بــا تــداوم بحــران تأمین برق کشــور،
نمایندگان پارلمان لبنان در نشســتی
حاضــر شــدند تا دربــاره پــروژهای که
بنا اســت بــا هزینه معــادل  2میلیارد
دالر در ســال ،مشکل برق را حل کند،
مذاکره کنند.

نهمیــن دور از مذاکــرات تجاری چین
و امریکا نیز برگزار شــد و با توافقهایی
کــه بیــن دو هیــأت دربــاره مســائل
مختلــف از جملــه همکاریهــای
تکنولوژی به دســت آمد ،امید به حل
مشکالت میرود.

پرواز جوخه مرگ بر فراز طرابلس

در اولین حمله هوایی نیروهای حفتر به طرابلس  21نفر کشته و  27نفر زخمی شدند
فرحناز دهقی
خبرنگار

بــا تقابل خشــونتبار دو نیــروی مدعی
قــدرت در لیبــی ،ایــن کشــور در میانــه
جنگــی داخلــی گرفتــار شــده کــه حتی
وساطت سازمان ملل و کشورهای دیگر
هم نمیتواند مانع از سهمگینتر شدن
ایــن بهمن کــه در حــال تخریــب تمام
آنچه در مسیرش است ،شود.
به گزارش خبرگزاری رویترز ،با وجود
درخواســت اضطــراری ســازمان ملــل
مبنــی بر اعــام آتشبس دو ســاعته در
طرابلس ،یکشنبه شب درگیریها میان
نیروهــای شورشــی تحت فرمــان ژنرال
حفتر و دولت وفاق ملی شدت پیدا کرد.
وزیــر بهداشــت دولــت لیبی اعــام کرد
طی ایــن درگیریهــا  21نفر کشــته و 27
نفر زخمی شــدهاند؛ براساس گزارشها
یک پزشــک صلیب ســرخ هم در میان
کشتهشــدگان اســت .بــا جدیتر شــدن
بحــران لیبــی ،ســازمان ملــل از طرفین
درخواســت کــرد بــه مــدت دو ســاعت،
نبرد با یکدیگــر را متوقف کنند تا ضمن
خــارج کــردن زخمیهــا و غیرنظامیــان
توگوی
از جبهــه درگیــری ،از طریــق گف 
سیاسی بحران را حل کنند .اما به محض
اینکــه نیروهای تحــت امر حفتــر اعالم
کردنــد فــرودگاه طرابلــس را در دســت
گرفتهانــد ،نخســتین بمبــاران هوایــی
مواضــع نیروهای ارتش ملی آغاز شــد.
با این حال ســاعاتی بعد ،اسکاینیوز به
نقل از منابع خود گزارش داد ،در نتیجه
حمالت کوبنــده دولت لیبــی ،نیروهای
حفتر از فرودگاه طرابلس عقبنشــنیی
کردنــد و نیروهــای دولــت وفــاق ملــی

کنترل آن را به دست گرفتند.
ëëایســتادگی آتشفشــان خشــم مقابــل
طوفانکرامت
فرمانــده محمــد غنونــو یکشــنبه به
خبرنــگاران گفــت کــه نیروهــای دولت
وفــاق ملــی بــا تمــام تــوان در برابــر
«نیروهای شورشی که قصد از بین بردن
این کشــور و گرفتن جان مردم را دارند»
ایســتادگی میکننــد و در تالش هســتند
تمامی شــهرهای لیبی را از آنها در امان
نگــه دارند .او اعالم کــرد« :نام عملیات
دولت آتشفشــان خشــم است و با تمام
قــدرت در برابــر تجــاوزی کــه طوفــان
کرامت نامیدهاند ،ایســتادگی میکند».
خشــم دولــت وفــاق ملــی پــس از آن
فوران کــرد که حفتر بیانیهای را منتشــر
کرد و در آن خبر داد اولین موشک خود
را روانــه حاشــیه طرابلــس کرده اســت
و آن را نخســتین نشــانه فتــح طرابلس
عنــوان کرد .پیش از آن هم دولت وفاق
ملــی روز شــنبه به مواضع حفتــر در 50
کیلومتــری طرابلس حمله کــرده بود و
در این هنگام یک تن کشته شده بود.
با وخیمتر شدن اوضاع میان این دو
جبهــه ،روز یکشــنبه فرماندهی نظامی
امریــکا در آفریقــا موســوم بــه آفریکام،
مطابــق آنچه پیــش از این گفتــه بود ،با
دو ناوچــه نیروهــا و کارمندان خــود را از
لیبــی خارج کرد .ســخنگوی آفریکام در
توضیح این تصمیم گفت« :ما ناوهایی
را بــه طرابلــس بردیم تا ســربازان خود
را از ســاحل جنــزور در غــرب طرابلــس
خارج کنیم .اکنون وضعیت در این شهر
به گونهای است که ترجیح دادیم هرچه
زودتــر این نیروها را از لیبی خارج کنیم.
البتــه ایــن تصمیــم موقــت اســت و ما

همچنان به حمایت نظامی از گروههای
دیپلماتیــک و نیروهای ضد ترور خود و
تقویت همکاری و بهبود اوضاع امنیتی
در سراســر منطقــه متعهــد هســتیم».
جنــزور محــل اســتقرار دفتــر ســازمان
ملــل در لیبــی و تعــدادی از نهادهــای
بینالمللی نیز است.
دفتر حقوق بشر سازمان ملل متحد
هم روز دوشنبه گزارش داد که از چهارم
آوریــل دســتکم  2هــزار و  200نفــر از
شــهروندان طرابلــس از درگیریهــای
جنــوب ایــن شــهر گریختهانــد امــا
غیرنظامیان بسیاری در مناطق بحرانی
گرفتــار شــدهاند و بــه ســرویسهای
اضطراری دسترســی ندارنــد .به همین
خاطر آژانسهای امدادرسانی سازمان
ملل دســت به کار شــدهاند و تجهیزات
کمکهــای اولیه را به ســوی این کشــور
ارسال کردهاند.

ëëتداومسلسلهواکنشها
در حالی که بحران لیبی قدم به قدم
به تبدیل شدن به جنگی داخلی نزدیک
میشــود ،کشــورهای جهــان همچنــان
نســبت به تحوالت و اخبار منتشــر شــده
از طرابلــس واکنــش نشــان میدهنــد.
مایــک پمپئــو ،وزیــر خارجــه امریــکا در
بیانیــهای نوشــت« :واشــنگتن عمیقــاً
نگران درگیریهایی است که در نزدیکی
طرابلــس جریــان دارد .مــا از طرفیــن
میخواهیم درگیــری را متوقف کنند و با
یکدیگــر وارد مذاکره شــوند .ما در تالش
هســتیم با متحدان بینالمللی و غسان
سالمه نماینده سازمان ملل در امور لیبی
بر رهبران این کشــور فشار بیشــتری وارد
کنیم تا مذاکــره را بپذیرند .اوضاع پیش
آمــده به هیــچ عنــوان خوشــایند جهان
نیست .این عملیات نظامی جان مردم
را به خطر میاندازد و ثبات و امنیت لیبی

استعفای اجباری دومین وزیر امنیت داخلی ترامپ

با نزدیک شدن به رقابتهای انتخاباتی سیاستهای مهاجرتی دولت امریکا سختگیرانهتر میشود
ندا آکیش
خبرنگار

کریســتین نیلســن ،وزیر امنیت داخلی
امریکا روز یکشنبه به وقت واشنگتن در
حالــی پس از  18ماه خدمــت در دولت
دونالــد ترامــپ ،بــه اســتعفای اجباری
تن داد کــه تنها بهــرهاش از همکاری با
ترامپ مهر بدنامــی جداکردن کودکان
مهاجــران از خانوادههایشــان بــود و در
آخر هم بــه اتهام اینکه به انــدازه کافی
و آنقدر که رئیس جمهوری میخواسته
در قبــال مهاجــران ســنگدل وبیرحــم
نبوده ،کنار گذاشته شد.
بهگزارش ســایت روزنامــه امریکایی
نیویورک تایمز 18 ،ماه قبل هنگامی که
ترامپ نیلســن را بهعنــوان وزیر امنیت
داخلــی و جانشــین جــان کلــی معرفی
کرد ،بســیاری این انتصاب را نامناســب
دانســته و گفتــه بودنــد ،نیلســن تجربه
کافی برای تصدی این پست را ندارد اما
ترامپ از او دفاع کرد و گفت :او میداند
که چکار بایــد بکند .اما این دفاعیه تنها
 18ماه تاریخ مصرف داشــت .عصر روز
یکشــنبه اندکی پــس از آنکه کریســتین
نیلســن بــه مــدت حــدود  30دقیقــه با
دونالد ترامپ پشت درهای بسته بدون
اینکه کســی از محتوای این دیدار مطلع
توگو کرد؛ یک پیام در صفحه
شود ،گف 
توئیتر آقای رئیس جمهوری فاش کرد،
زمان خانم وزیر در دولت مهاجرســتیز

ترامــپ بــه سررســیده و او چــارهای جز
اســتعفای اجبــاری نــدارد .ترامــپ در
این پیــام توئیتــری همچنین جانشــین
موقــت خانم وزیر را هم معرفی کرده و
نوشته بود ،کوین مک الینان ،کمیسیونر
حفاظــت از مرز و گمــرک امریکا بهطور
موقــت رهبــری وزارت امنیــت داخلــی
را تــا زمــان انتصــاب یک گزینــه دائمی
بــرای رهبــری ایــن وزارتخانه بــه عهده
خواهــد داشــت .پس از انتشــار این پیام
توئیتــری ،کریســتین نیلســن هــم کــه
چــارهای جــز قبــول اســتعفای اجبــاری
نداشت ،با انتشار نامه رسمی استعفای
خــود ،اعــام کرد :وقــت مناســب برای
کنارهگیــریاش همین حاال بوده اســت.
ایــن زن کــه امریکاییها و جهــان او را با
جدا کردن اجباری هزاران کودک مهاجر
از خانوادههایشــان به یاد خواهند آورد؛
هرچند در  18ماه حضور خود در وزارت
امنیت داخلی امریکا کوشــید سیاســت
تحمل صفــر دولت در قبــال مهاجران
را طبق خواســته رئیس جمهــوری اجرا
کنــد ،امــا نتوانســت ترامــپ را راضــی
کنــد .از نظــر رئیــس جمهــوری امریــکا
شدت عمل نیلسن برای اجرایی کردن
سیاست تحمل صفر در قبال مهاجران
کافی نبوده و کوین مک الینان ،جانشین
موقت کریســتین نیلســن قطعاً باید در
قبال مهاجران شــدت عمل بیشتری به
خرج دهد.
دو روز قبل از استعفای خانم نیلسن

Reuters

تداوم اعتراضات در سودان و خاموشی یک شبکه برق

بــا افزایــش تنشها در ســودان و حضور گســترده معترضان به دولــت در برابر
وزارت دفاع این کشور ،سودان در آستانه وقوع جنگی داخلی قرار گرفته است.
یکشــنبه شــب برق در سراسر ســودان قطع شد و این کشــور در خاموشی به سر
برد .حســن اسماعیل ،ســخنگوی دولت سودان روز دوشــنبه نسبت به عواقب
وقوع جنگ داخلی به خاطر تنشهای سیاســی شدید در این کشور هشدار داد.
معترضان با حضور در خیابان خواستار کنارهگیری عمرالبشیر ،رئیسجمهوری
خود هستند که از سال  1989بر اثر وقوع یک کودتا به عرصه قدرت رسید.

نیز ترامپ در بازدید از مرزهای مشترک
امریــکا و مکزیک ،از رونــد کنترل مرزی
ابــراز نارضایتی کــرده بود .او پیشــتر نیز
بارهــا عملکــرد وزیــر امنیــت داخلی را
ضعیــف توصیف کرده و خشــم خود را
از اینکه همچنان مهاجــران زیادی وارد
خاک امریکا میشــوند ،اعالم کرده بود.
ترامــپ در ماههــای اخیر هم از نیلســن
خواســته بــود ،تمــام مبــادی ورودی در
مــرز مکزیــک را ببندد و هیــچ تقاضای
پناهندگــی را نپذیــرد امــا او در اجــرای
ایــن خواســتهها موفــق نشــد .ایــن در
حالی اســت که منتقدان سیاســتهای
مهاجرتــی ترامپ نیــز در طــول  18ماه
حضور خانــم نیلســن در وزارت امنیت
داخلی و بویژه پس از آنکه او فرمان جدا
کردن کودکان مهاجران از والدینشــان
را اجرایــی کرد ،شــدیدترین حملههای

را نابــود میکند ».وزیــر خارجه ترکیه نیز
توگــوی تلفنی بــا همتای لیبیایی
در گف 
خود بــار دیگر از اوضاع پیــش آمده ابراز
نگرانی و تصریح کرد این درگیری نظامی
تبعات سنگینی به همراه خواهد داشت.
اما روســیه کــه از ابتــدای بحــران موضع
شــفاف و روشــنی اتخاذ نکرده بود ،مانع
از آن شــد که بیانیه شورای امنیت درباره
لیبی صادر شــود .یک منبع دیپلماتیک
تأکیــد کرد« :روســیه با ذکر نــام نیروهای
حفتــر در ایــن بیانیــه مخالفــت کــرد و
اصرار داشــت این بیانیه خطاب به همه
طرفهــا باشــد .امریکا هــم مخالف این
بــود که نــام حفتر در بیانیه آورده نشــود.
بنابراین در نتیجه این اختالفها شورای
امنیت نتوانست بیانیهای صادر کند» .از
ســوی دیگر ،جرمی هانــت ،وزیر خارجه
انگلیــس اظهار کرد ،هیچ توجیهی برای
تحــرکات ارتش ملی لیبی وجــود ندارد.

فدریکا موگرینی رئیس سیاست خارجی
اتحادیــه اروپا هم خواســتار توقف فوری
درگیریهاشد.
ëëاستعفا در میانه بحران
در شــرایطی کــه ارتــش ملــی لیبــی
و دولــت وفــاق ملی سرســختانه بر ســر
کنتــرل فــرودگاه طرابلــس در جنــگ
بودنــد ،علــی القطرانــی ،معــاون فایــز
الســراج ،نخســتوزیر دولــت وفــاق
ملــی بهدلیــل ناهماهنگــی با الســراج از
سمت خود اســتعفا داد .او در این بیانیه
نوشــت« :اکنــون ،در این لحظــه تاریخی
سرنوشتســاز ما از پیشــروی ارتش ملی
لیبــی به ســمت طرابلــس بــرای رهایی
پایتخــت از وجود گروههای تروریســتی و
شبهنظامیانجنایتکاراستقبالمیکنیم.
این شبه نظامیان شورای ریاستی لیبی را
ابزاریضعیفیافتندوتوانستندازطریق
آن کنترل منابع دولت و ثروتهای ملت
را در دســت گرفتــه و دولــت وفــاق را در
برابر تهدیدات خود به زانو درآورند .من
باید به جامعه جهانی و هیأت ســازمان
ملــل در لیبــی و شــورای امنیــت اعــام
کنــم کــه فایــز الســراج بهعنــوان رئیــس
شــورای ریاستی با تحریک شبهنظامیان
مسلحی که با زور سالح تمامی نهادها و
مراکز پایتخت را در مشت خود گرفتهاند
تصمیمــات یکجانبه اتخــاذ میکند و ما
ایــن را نقض توافق سیاســی میدانیم و
همین یکی از عوامل شکســت عملکرد
شــورای ریاســتی اســت .فایز الســراج در
سایهتهدیدسالحشبهنظامیانمسلحما
را به سمت دودستگی و مشکالت بیشتر
پیش میبرد .برای همین من از این شورا
اســتعفا میدهم و با هرچه در توان دارم
از ارتش ملی لیبی حمایت میکنم».

طالبان به تبادل نظر مستقیم
با نمایندگان کابل تن میدهد

New York Times

نوزادان و کودکان داعشی که پدر و مادرهایشان آنها را رها
کرده و یا کشــته شــدهاند در بیمارســتانی در حســکه بستری
نمــــا هســتند .اغلــب آنهــا از ســوءتغذیه رنــج میبرنــد و آینــده
نامشخصی انتظار آنها را میکشد.

چاینا دیلی (چین)

ماتئــــــو سالوینـــــی کــه در جوانـــــی
مهاجر ســتیز و ضد اتحادیــه اروپا بود،
حــاال در میانســالی و در کســوت وزیــر
کشــور ایتالیــا ،در آســتانه انتخابــات
پارلمانی اروپا خواهان ایجاد تغییرات
در این اتحادیه است.

دیلی استار (لبنان)

Euronews

ëëچرا حفتر به سمت طرابلس لشکرکشی کرد؟
خلیفه حفتر در حال پیاده کردن برنامه و اهدافی است که از سه سال پیش
بــرای آن برنامهریزی کرده اســت .هدف اصلــی او در این برنامــه قبضه کردن
قدرت در لیبی و تشــکیل یک حکومت مبتنی برخواستههای دولتهای غربی
و ائتالف عربی است .طی این سه سال گذشته شرایط مساعدی برای عملیات
او وجود نداشت .چون نیروهای او هنوز قابلیت الزم را نداشتند و از طرفی دیگر
شرایط داخل لیبی هم به او اجازه نمیداد ،دست
به چنین حرکاتی بزند .اما اکنون شــرایط را مهیای
برآورده شــدن خواســتههای خــود میبینــد بویژه
که مردم در شــرایط کنونی بســیار خسته شدهاند و
دولت وفاق ملی آقای فایز سراج در طرابلس هم
نتوانسته اقداماتی انجام دهد.
اما دو عامل خارجی هم باعث شــده تا خلیفه
حفتــر به فکــر ایــن جنگ قــدرت بیفتد .نخســت
اینکــه در حــال حاضــر اغلب کشــورها در شــمال
آفریقــا گرفتار درد مزمن بیثباتی بــوده و در حال
فروپاشی هستند .در چنین وضعیتی آقای حفتر تصور میکند با توجه به اینکه
سودان در شرایطی است که نمیتواند به اسالمگراهای اخوانی لیبی کمک کند،
پس بهترین فرصت است تا این اقدام را انجام دهد .عالوه بر این غربیها هم
که نگران ناآرامیها در شــمال آفریقا هســتند ،عالقهمند هســتند یک شــخص
واحد در لیبی قدرت را به دست بگیرد و کشوری آرام در شمال آفریقا به وجود
آید .به نظر میرســد ،خلیفه حفتر در همین ارتباط چراغ ســبزهایی را از طرف
غرب ،بویژه فرانسویها برای این عملیات دریافت کرده است.
بــه جــز اینها ،لیبی در آســتانه انتخاباتی اســت که قرار بود پاییز ســال 2018
انجــام شــود امــا بــه تأخیــر افتــاد و انتظــار مــیرود در تابســتان امســال برگزار
شــود .طــی این انتخابات بنا اســت هم قانون اساســی جدیدی نوشــته شــود و
هــم اینکــه رئیس جمهوری تعیین شــود .حفتــر این عملیات را بــه این دلیل
در آســتانه انتخابــات انجــام داد کــه او و حامیــان غربــی و منطقــهایاش مثل
عربســتان و امــارات و ..چنین احســاس کردند که اگر انتخاباتــی در لیبی برگزار
شــود ،اســامگراها و بخصــوص اخوانیهــا پیــروز انتخابــات خواهنــد بــود .لذا
بــرای جلوگیری از چنیــن رخدادی با برپایی این جنــگ ،انتخابات را به تعویق
میاندازند تا شرایط انتخابات نیز به تبع آن تغییر کند.
ëëنقش عربستان را در این درگیریها چگونه برآورد میکنید؟
بحــث عربســتان و قطــر بحــث اخــوان اســت .عربســتان بشــدت نگــران
تشــکیالت اخــوان اســت کــه نه تنهــا در  57کشــور اســامی بلکه در  99کشــور
جهان فعالیت دارد .لذا هر جا که اخوانیها میخواهند پیروز شده و گسترش
پیدا کنند عربســتان جلوگیــری میکند .حفتر که از جملــه مخالفان اخوانیها
تلقی میشــود ،تحت حمایت جناح عربســتان اســت .نقطه مقابل آنها قطر
و ترکیــه به عنوان حامیان اخوان هســتند .شــاید بندهای ارتباطــی اردوغان با
اخوان تضعیف شده باشد اما دولت قطر پیوندهای ارگانیکی خود با اخوان را
حفظ کردهاســت .لذا تضاد بین عربســتان و قطر در واقع تضاد بین عربستان
و اخوان است لذا در اینجا طبیعی است که قطریها خواهان این باشند که در
لیبی شــرایط انتخابات فراهم شــود و اســامگرایان بر ســر کار بیایند .لذا ما در
مناقشاتی که در لیبی به وجود آمده است شاهد درگیریهایی نامحسوس بین
عربســتان و قطر هستیم اما عمدهتر آن کشورهای غربی هستند یعنی امارات
به نمایندگی از انگلیس و عربستان به نمایندگی از امریکا و قطریها به نوعی
اخوانی هستند و بر روی صحنه آمدهاند.
ëëاحتمال بروز جنگ داخلی در این کشور را چگونه ارزیابی میکنید؟
لیبــی در طی  7ســال گذشــته هیچــگاه عــاری از جنگ داخلی نبوده اســت
هیچوقت ساکت نبوده است و همیشه جبهههای درگیری در لیبی بوده است.
یک زمانی داعشــیها بودند و زمانی دیگر همین دو گروهی که در دولت لیبی
هســتند باهم درگیر شــدند .اآلن هم یک جنگ داخلی است و ما شاهد جنگی
هســتیم که خبرگزاریهای غربی به اشــتباه میگویند ،جنــگ بین دولت وفاق
ملی و آقای حفتر ولی جنگ بین اینها نیست جنگ بین آقای حفتر و نیروهای
محلی و مذهبی و مســلحی اســت که مسلمان هســتند و محور اصلی آنها هم
گروههای اخوانی است.
ëëآیا باید انتظار داشته باشــیم در پایان این درگیریها لیبی یکدست شده و فقط
یک گروه بر آن حاکمیت کند و از وضعیت فعلی و دو دولتی خالص شود؟
االن برنامــه آقــای حفتــر همیــن اســت.منتها برنامــهای که او دارد شــبیه
برنامــه آقای سیســی اســت .حفتر میخواهد یــک حکومت نظامــی در لیبی
تشــکیل دهــد و همــه گروههای اســامی را قلــع و قمع کنــد .مــردم لیبی نیز
دوســتدار تشــکیل دولت مقتدر و مســتقل بدون تأثیر پذیری از غرب هستند.
دولتی که مبتنی با فرهنگ آنها باشد لذا تشکیل دولت مقتدر خواسته مردم
لیبی اســت .اما نه دولتی که غربیها یا ســازمان ملل برای آنها بســازد .چون
بشــدت از ســازمان ملل متنفر هستند مردم لیبی نسبت به فائز سراج و آقای
حفتــر که مدتهــا در زمان آقای قذافی خارج از کشــور بودنــد و از درد مردم
خبر ندارند و عالقهمند هســتند در لیبی تســلط پیدا کنند نفرت دارند .یعنی
ایــن دو شــخص در میان مردم محبوبیت و مشــروعیت ندارند و لذا تشــکیل
دولت مستقل برای لیبی بسیار خوب است اما نه دولتی که مبتنی بر فرهنگ
غرب و قانون اساسی وارداتی باشد.

بیپناهی داعشی زادگان

editorial@iran-newspaper.com

لفظی را به او کردند.
بــه عقیــده بســیاری از تحلیلگــران
از جملــه تحلیلگــر نیویــورک تایمــز،
نکتــه قابــل توجــه دیگر در این اســتعفا
بهرهبــرداری انتخاباتــی آقــای رئیــس
جمهوری اســت .ترامپ کــه در ماههای
گذشــته بــا انجــام اقدامهایــی نظیــر
درخواســت بودجــه قابــل توجــه بــرای
دیــوار مــرزی ،تعطیــل کــردن دولت به
خاطر تأمین نشــدن این بودجه و اعالم
وضعیــت اضطــراری ملــی بــه خاطــر
بودجه دیوار مرزی درصدد نشان دادن
جدیتــش در بحــث مهاجــران بــوده؛ با
کنار گذاشــتن کریستین نیلسن بار دیگر
خواســت به رأی دهنــدگان و حامیانش
نشــان دهــد که چقــدر موضــوع امنیت
مــرزی و جلوگیــری از ورود مهاجــران
برایش اولویت دارد.

محاصره کرانه باختری در آستانه انتخابات اسرائیل

در آستانه برگزاری انتخابات پارلمان رژیم صهیونیستی ،صهیونیستها در تالش
هســتند محاصره شدیدی را علیه کرانه باختری و نوار غزه اعمال کنند .در همین
راستا ،ارتش رژیم صهیونیستی اعالم کرد که طی این مدت تنها اجازه عبور موارد
انســانی ،پزشــکی و اســتثنایی از کرانه باختری و نوار غزه به قدس و داخل اراضی
اشغالی داده خواهد شد .همزمان با این محاصره ،سربازان صهیونیستی به سوی
نوار غزه نیز هجوم بردند و دست به بازداشت عدهای زدند که برادر  15ساله عهد
التمیمی ،فعال نوجوان فلسطینی هم در میان آنها بود.

گروه جهان :قرار اســت در نیمه آوریل (ماه میالدی جاری)
همسایگان هیأتــی از دولت افغانســتان به قطر ســفر و در نشســتی که
اعضــای طالبــان هــم در آن حضــور دارنــد ،شــرکت کنند.
ناگفتــه پیداســت کــه در ایــن نشســت مهمتریــن موضوعــی که مطــرح خواهد
شــد ،صلح اســت اما گروه طالبان که بارها گفته ،حاضر به مذاکراه مســتقیم با
دولت کابل بر ســر صلح نیســت ،از نشســت مــاه آوریل قطر بهعنوان نشســتی
بیناالفغانی برای بیان «نظرات شخصی و سیاستها» یاد میکند و نمیخواهد
زیــر بار مذاکره مســتقیم با نمایندگان دولت کابل بــرود .طالبان میگوید ،حتی
اگــر فردی وابســته به دولت کابــل در میان هیأت اعزامی به قطر باشــد ،نظرات
شخصی خود را بیان میکند نه موضع رسمی دولت را.
بــه گزارش نیویــورک تایمز ،برخالف طالبان که میکوشــد خــود را بیمیل به
مذاکره مســتقیم با دولت کابل نشــان دهد ،محمد اشرف غنی ،رئیس جمهوری
افغانســتان بارها بویژه در یک سال گذشته برای مذاکره مستقیم با طالبان اعالم
آمادگــی کــرده و اخیراً نیــز اعالم کــرد ،در ماه آوریــل نمایندگانی را بــرای «تبادل
دیدگاه» با نمایندگان طالبان به قطر اعزام میکند .دولت افغانستان همچنین روز
یکشنبه اعالم کرد ،نخستین «شورای عالی رهبری آشتی» با حضور مقامات فعلی
و سابق دولت تشکیل و مقرر شد ،این شورای عالی نمایندگانی را برای شرکت در
نشست دوحه معرفی کند .عبداهلل عبداهلل ،رئیس اجرایی دولت افغانستان نیز که
برای شرکت در یک رویداد بینالمللی اقتصادی به اردن سفر کرده در مصاحبه با
خبرگزاری فرانسه از اعزام این هیأت دولتی به قطر استقبال کرد.
زلمــای خلیــل زاد ،نماینــده ویــژه وزارت خارجــه امریــکا در رونــد صلــح
افغانستان نیز اعالمی ه سفارت امریکا را در صفحه توئیتر خود منتشر کرد که در
آن آمده ،قرار اســت در نشســت دوحه قطر نمایندگانی از حکومت افغانســتان
حضور داشــته باشــند .با ایــن حال محمد عمــر داوودزی ،نماینده اشــرف غنی
درباره این هیأت ،خبرداده ،هیأت اعزامی وظیفه تبادل دیدگاه با طالبان را دارد
و اعضای آن با اعضای تیم مذاکرهکننده رسمی دولت کابل فرق میکند.
برخی تحلیلگران و همچنین طالبان نشست اواسط آوریل را مشابه نشست
مســکو میدانند .نشســتی که حدود دو ماه قبل با حضور تمام بازیگران عرصه
سیاســی و نظامــی افغانســتان بجــز دولــت برگزار شــد و طــی آن افــراد نظرات
شــخصی خود را بیان کردند .در آن نشســت افرادی وابســته به دولت و پارلمان
افغانســتان حضــور داشــتند اما دولت کابل پس از نشســت مســکو اعــام کرد،
شرکتکنندگان در این نشست «صالحیت اجرایی» ندارند.
■ روسیا الیوم :رئیس مجلس قطر اعالم کرد که اگر این
دو خط کشور صادرات گاز به امارات را قطع کند یک سوم دوبی
خبــــر و یک سوم ابوظبی در تاریکی فرو میرود.
■ رویتــرز :صدها نفر از مــردم کوبا به صورت صلحآمیــز در هاوانا ،پایتخت
این کشــور دســت به راهپیمایی زدند .این نخســتین راهپیمایی مســتقل در
دوران حکومت کمونیستی کوباست.
■ مراکش نیوز :ادعای یک نویســنده عربستانی مبنی بر اینکه ملک سلمان
تاکنون  ۱۲۰هزار کتاب خوانده است با واکنشهای انتقادی و تمسخرآمیز در
فضای مجازی روبهرو شد.

