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بن سلمان در جستجوی نقدینگی؛ 
 حساب های بانکی پسرعموها 

در تیررس ولیعهد!
به نظر می رسد هجمه ای که ولیعهد عربستان 
برای تصاحب دارایی ها و اموال رقبایش با بهانه 
»مبارزه با فساد« آغاز کرده در رخدادهای هتل 
ریتز کاریلتون در اواخر ۲۰۱۷ خالصه نشــده؛ 
بلکه برگ جدیدی از این هجمه ها با گذر زمان به 
دور از سر و صدا در حال رو شدن است. به نوشته 
روزنامه لبنانی االخبار، به نظر می رســد که دو 
عامل اصلی در این رویکرد محمد بن ســلمان، 
ولیعهد عربستان نقش دارند: نخست اینکه وی 
تمایل دارد هرگونه عناصر قدرت ولو خارجی را 
که به نظرش می توانــد تهدیدی برای به قدرت 
رسیدن وی باشد، از بین ببرد، دوم اینکه کشورش 
با بحران اقتصادی بی سابقه ای دست و پنجه نرم 
می کند که این بحران مســؤوالن را واداشته تا 
به دنبال هر منبع نقدینگی برای تامین کسری 
بودجه ای باشند که پیش بینی می شود به بیش 
از دو برابر آن چیزی برسد که سال گذشته بود. 
از این رو، آنطور که پایــگاه اینتلیجنس آنالین 
فرانســه گزارش داده اســت، بن سلمان تالش 
می کند تا درآمدهای پنهان پسرعموهای خود در 
کشورهای غربی به خصوص در انگلیس و آمریکا 
را تحت تصرف خــود درآورد. طبق گزارش این 
پایگاه فرانسوی، مسؤوالن عربستانی با تعدادی 
از شــرکت های تخصصی جهت جســتجوی 
درآمدهای خاندان ملک عبداهلل بن عبدالعزیز، 
پادشاه ســابق عربســتان به ویژه درآمدها در 
صندوق های اعتباری مرتبط با دانشــگاه علوم 
و فناوری ملک عبداهلل قرارداد بسته اند. پیشتر 
شرکت هایی که بیشترین سهم را از قراردادهای 
این دانشگاه داشــتند، )به عنوان مثال شرکت 
بن الدن(، در معرض روند تسویه حساب هایی 
طی سال های گذشته قرار گرفتند که این روند 
در چارچــوب کمپین مبارزه با فســادی انجام 
شد که بن ســلمان هدایت آن را برعهده دارد. 
همچنین چهار تن از فرزندان عبداهلل که متعب، 
ترکی، فیصل و مشعل هستند، در سال ۲۰۱۷ 
در چارچوب همان کمپین بازداشــت شدند و 
ســپس آنها )به جز تُرکی( بر اساس یک تسویه 
حساب مالی که متعب با مسؤوالن منعقد کرد، 

آزاد شدند.

فقط این خانواده ملک عبداهلل نیستند که در 
معرض دور جدید هجمه ولیعهد علیه رقبایش 
قرار دارند، بلکه در کنار آنها، همچنین اسامی به 
چشم می خورد که پیشتر از هجمه های پیشین 
نجات پیدا کرده بودند، همچون افراد وابسته به 
سلطان بن عبدالعزیز، ولیعهد اسبق عربستان. 
طبق گزارش اینتلیجنس آنالین؛ مسؤوالن چند 
هفته قبل عبداهلل الشهری، مشاور مالی سلطان و 
بازرگان سعودی را بازداشت کردند تا به واسطه او 
به اطالعاتی درخصوص ثروت های انباشت شده 
وزیر دفاع اســبق در قراردادهای دولتی منعقد 
شده، دســت یابند. همان اتهام را مسؤوالن در 
حال تدارک هســتند تا علیه محمد بن نایف، 
ولیعهد سابق عربســتان مطرح کنند مبنی بر 
این که به همراه عمویش احمد بن عبدالعزیز در 
اوایل ماه مارس گذشته به اتهام خیانت از طریق 
تالش برای کودتا بازداشت شد. طبق گزارشی 
که چند روز قبل روزنامه واشنگتن پست آمریکا 
منتشر کرد، گروه موسوم به کمیته مبارزه با فساد 
به ریاست بن سلمان، در آستانه پایان تحقیقات 
درخصوص ادعاهایی پیرامون سوء استفاده بن 
نایف از مدیریت برنامه های مبارزه با فســاد در 
وزارت کشور است که بر اساس این ادعاها، وی 
میلیاردها ریال عربستان را به صورت غیرقانونی 
از طریق شبکه ای از شــرکت ها و حساب های 
شخصی انتقال داده اســت. این در حالی است 
که بن سلمان دست به تالش های مذبوحانه ای 
می زند تا سعد الجبری، مشاور سابق بن نایف را 
به کشور بازگرداند، چراکه هراس دارد بسیاری از 
پرونده ها و اطالعات خارج از حیطه کنترل وی 
بماند. الجبری که دو پسرش با هدف إعمال فشار 
بر وی و مجبور کردنش برای بازگشت به کشور 
بازداشت شده اند، یکی از قوی ترین افراد وابسته 
به ولیعهد سابق در وزارت کشور عربستان بود. 
او نقش برجسته ای در کمپین علیه القاعده در 
شبه جزیره عربستان داشته و به ولیعهد سابق 
در ســرمایه گذاری در بخش امنیتی به ویژه در 

امنیت سایبری کمک کرده بود.

جهاننما

فرشاد گلزاری

 اسرائیل این روزها )بعد از کرونا( به 
تیتر یک اغلب رسانه های دنیا تبدیل 
شده است. هستة این برجسته سازی، 
طرح الحاق کرانه باختــری رود اردن 
اســت، اما این تمام ماجرا نیســت و 
مسائل دیگری در این میان وجود دارد 
که باعث می شود رژیم صهیونیستی 
به سرخط اخبار تبدیل شود. به عنوان 
مثال شــبکه ۱۳ تلویزیون اســرائیل 
گــزارش داده کــه هــزاران نفــر از 
شهروندان اسرائیلی با تظاهرات مقابل 
منزل بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
اسرائیل استعفای وی را از این سمت 
خواستار شدند. بر اساس گزارش این 
شبکه، تظاهرات مذکور سه شنبه شب 
در قدس اشغالی و تل آویو برگزار شده 
و شــرکت کنندگان در آن با اشاره به 
فسادهای اخیر نتانیاهو، فریاد استعفا، 
اســتعفا ســر داده  اند. منابع امنیتی 
پلیس اسرائیل هم گزارش داده اند که 
شــرکت کنندگان تالش کردند تا از 
موانع ایجاد شــده توسط پلیس عبور 
کنند که به درگیری با پلیس منجر شد 

و برخی تظاهرکنندگان با پرتاب تخم 
مرغ به ســمت پلیس اعتراضاشان را 
نشان دادند. همزمان تظاهرات مشابهی 
در تل آویو با حضور صدها تن در پارک 
»شارلز کلر« به مناسبت گذشت ۱۰ 
سال از جنبش های اجتماعی در اراضی 
اشغالی که هدفش کاهش قیمت ها و 
بهبود سطح معیشتی بود برگزار شد. 
یکی از طراحان این تحرک در ســال 
۲۰۱۱ در سخنرانی خود اعالم کرده 
که ما در بحران بزرگی هستیم و رهبری 
قدرتمند نداریم که بتواند بحران اقتصاد 
و معیشت را حل کند. از سوی دیگر در 
میدان رابین در تل آویو نیز عده ای با سر 
دادن شعار کاهش بودجه، جنبش های 
جوانان را محکوم کردنــد. در همین 
راســتا رهبران جنبش »پرچم های 
ســیاه« اعالم کردند که نخست وزیر 
متهم، وقتی برای حل بحران اقتصادی 
ندارد. زمانی کــه به این اخبــار نگاه 
می کنیم چند موضوع برای ما روشن 
می شود. نخســت اینکه ما شاهد یک 
دوقطبِی نسبتاً شدید در سرزمین های 
اشغالی هستیم؛ به گونه ای که الیه های 
اجتماعی با ساختار سیاسی وارد یک 
تضاد مشخص و خطرناک شده اند که 
درون مایة آن فقط مســائل اقتصادی 

و معیشتی نیســت، بلکه مطالبه های 
سیاسی هم در آن وجود دارد. یکی از 
این مطالبات همانگونه که پیش تر به 
آن اشاره شد، مســائل مربوط به فساِد 
نتانیاهو به عنوان نخست وزیر و نوِک 
هرِم اسرائیل اســت. اعداد و ارقام این 
فساد قابل توجه نیست اما شهروندان 
اســرائیل معتقدند که اصراِر نتانیاهو 
برای ماندن در قدرت موجب شــده تا 
عالوه بر فســاد، او نتواند دغدغه های 
مردم را رفع کند و به همین دلیل او را 
ناکارآمد می دانند. موضوع دوم که به 
نظر بسیار با اهمیت تر از سایر مسائل 
اســت، پرونده الحــاق کرانه باختری 
رود اردن به ســرزمین های اشــغالی 
است. توجه داشته باشــید که الحاق 
کرانه باختری به سرزمین های اشغالی 
یکی از مفاِد طرح معامله قرن اســت 
ولی به دلیل انحــراِف افکار عمومی از 
سوی رسانه های اســرائیل و متحدان 
منطقه ای و غربــی آن، این موضوع در 
نمای اول، یک طــرح جداگانه دیده 
می شــود. اینکه چرا نتانیاهو از ناحیه 
مردم و سیاســت مداران اســرائلی و 
حتی هم حزبی های خود مورد انتقاد 
قرار گرفتــه، جنس یــا ماهیِت طرح 
مذکور نیست، بلکه آنچه باعث نگرانی 

اسرائیلی ها شده، تبعات این طرح است 
که می تواند امنیت عمومی شان را به 
خطر بیاندازد. تماِم ســاختار سیاسی 
و امنیتی اســرائیل به این جمع بندی 
رسیده اند که اگر الحاق کرانه باختری 
اجرایی شود، بدون تردید واکنش های 
سیاســی و در رأس آن، واکنش های 
امنیتِی بسیار عمیقی از سوی مقاومت 
فلسطین رخ خواهد داد. در این راستا 
روز گذشــته )چهارشــنبه( احمــد 
الطیبی، عضو عرِب کنست )پارلمان 
اســرائیل( اعــالم کرده که اشــغال 
کرانــه باختری بــدون تردید تبعات 
جبران ناپذیری به بار خواهد آورد. در 
این میان یاریو لوین، رئیس کنست و 

نزدیک به نتانیاهو هم اعالم کرده که 
در حال حاضر واشنگتن توجه خاصی 
به طرح الحاق ۳۰ درصد از اراضی کرانه 
باختری به اراضی اشــغالی ندارد و به 
همین دلیل طرح الحاق موقتاً به حالت 
تعلیق درخواهد آمد؛ چراکه بنیامین 
نتانیاهو هیچ گامی را بدون هماهنگی 
با دولت دونالد ترامپ برنمی دارد! این 
اظهارات به خوبی نشان می دهد که از 
رئیس قوه مقننه تا اعضای آن و ســایر 
چهره های سیاسی به خوبی فهمیده اند 
که الحاق کرانه باختــری رود اردن نه 
تنها تبعات ســختی دارد، بلکه فضای 
بین المللی برای اجرای آن مناســب 
نیست. اما سوال این است که آیا نتانیاهو 

هم اینگونه فکر می کند؟
پشِت نتانیاهو به ارتش گرم است!

و  ن  ا تحلیلگــر ز  ا ری  بســیا
صاحب نظران بر این عقیده هســتند 
که توجه دولت آمریکا بر جای اینکه بر 
طرح الحاق متمرکز باشد، بر جای دیگر 
متمرکز شده است و زمانی که اسرائیل 
درباره طرح الحــاق صحبت می کند، 
هیچکدام از چهره هــای مهم آمریکا 
به درخواست تل آویو گوش نمی دهد. 
این تحلیل تا حد زیادی درست است؛ 
چراکه ترامپ علناً درگیری منازعه و 
جنگ تحریمی با چین است و از سوی 
دیگر هم اوضاع و شــرایط داخلی در 

آمریکا بهم ریخته است. 
او و تیمش تمام تمرکــز خود را بر 
روی انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۲۰ 
آمریکا قــرار داده اند. از ســوی دیگر 
۱۱ تــن از وزرای امور خارجه اتحادیه 
اروپا در نامه ای به جوزف بورل، رئیس 
سیاست خارجی این اتحادیه خواستار 
جلوگیری از اجرای طرح گســترش 
حاکمیــت و الحاق اراضی اشــغالی 
در کرانه باختری توســط اســرائیل 
شــده اند. در نامه ای که توسط وزیران 
امور خارجه ایتالیا، فرانســه، بلژیک، 
ایرلند، مالت، پرتغال، سوئد، دانمارک، 
لوکزامبورگ، هلنــد و فنالند به امضا 
رسیده، دیپلمات های ارشد کشورهای 
اروپایی معتقدند که ارائه یک لیســت 
بالقوه از پیامدهای قانونِی اجرایی شدن 
طرح احتمالی الحــاق و حاکمیت بر 
اراضی اشــغالی و تأثیرات آن بر روابط 
اسرائیل با اتحادیه اروپا می تواند به آن ها 
در تالش برای جلوگیــری از اجرایی 
شدن طرح الحاق کمک کند. این بدان 
معنی است که اروپایی ها هم به تبعات 

این طرح با دیــد تهدید نگاه می کنند 
و حتی برخی از کشــورهای اتحادیه 
اروپا از جمله بلژیک، اســپانیا، ایرلند 
و لوکزامبورگ پیشــنهاد کرده اند که 
اتحادیه اروپا باید کشــور فلســطین 
را علناً به رســمیت بشناســد. این در 
حالیســت که ژنرال آویــو کوخاوی، 
رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل اعالم 
کرده اســت که آمادگی برای اجرای 
طرح الحاق در صــدر اولویت های این 

روزهای ارتش قرار دارد. 
این ژنــرال اســرائیلی بــا تایید 
ســناریوی نتانیاهو بــرای الحاق ۳۰ 
درصد از کرانه باختری گفت است که 
هرگونه تنش در جبهه مرکزی و داخل 
کرانه باختری می توانــد به تنش در 
دیگر جبهه ها دامن بزند ولی ما خود را 
برای وقوع احتمالی عملیات نظامی به 
مرزهای کرانه باختری آماده کرده ایم! 
این اظهارات در حالی مطرح شده که 
برخی از کارشناسان معتقدند نتانیاهو 
به هــر دری می زند تــا الحاق صورت 
بگیرد. حتی گروهی از نویســندگان 
اســرائیلی دو روز پیش )سه شنبه( در 
مقاله ای که در تایمز اسرائیل منتشر 
شده بود اعالم کرده اند نتانیاهو اگر به 
این نتیجه برسد که آبی از ترامپ گرم 
نمی َود، بدون تردیــد آمریکا را در این 
پرونده دور می زند و با ارتباط هایی که 
میان خود و اعراب برقرار کرده دست 
به الحاق کرانه باختری خواهد زد. این 
نشانه ها در حالی نمایان شده است که 
فرماندهی نیروهای رژیم صهیونیستی 
در شمال اراضی اشــغالی در شهرک 
مرزی زرعیت کــه در مرز با لبنان قرار 
دار حالت فوق العاده شبانه اعالم کرده 
است. امری که نشــان می دهد پیاده 
 نظام نتانیاهــو آرام آرام در حال آماده 

شدن برای الحاق کرانه باختری است.

درخواست استعفای نتانیاهو همزمان با آمادگی ارتش برای الحاق کرانه باختری

نظامیان، اهرم »بی بی« در معادله قدرت 
فرماندهی نیروهای 

اسرائیل در شمال اراضی 
اشغالی در شهرک مرزی 
زرعیت که در مرز با لبنان 

قرار دارد حالت فوق العاده 
شبانه اعالم کرده است که 
نشان می دهد پیاده  نظام 
نتانیاهو آرام آرام در حال 

آماده شدن برای الحاق 
کرانه باختری است

الیه های اجتماعی اسرائیل 
با ساختار سیاسی آن 

وارد یک تضاد مشخص 
و خطرناک شده اند که 

درون مایة آن فقط مسائل 
اقتصادی و معیشتی 

نیست، بلکه مطالبات 
سیاسی هم در آن وجود 

دارد

شورای مشورتی جنبش النهضه تونس )جنبش اسالمی متشکل از ۵۴ نماینده( سه شنبه شب تصمیم به سلب رای اعتماد از 
نخست وزیر تونس گرفت. به گزارش آناتولی، یک عضو شورای مشورتی جنبش النهضه عنوان داشت، در راستای اجرای تصمیم 
شورای النهضه که روز یکشنبه تشکیل جلسه داد، این شورا در جلسه اضطراری سه شنبه شب تصمیم به پس گرفتن رای اعتماد 
از الیاس الفخفاخ، نخست وزیر تونس گرفت. این منبع گفت که شورای مشورتی جنبش 
النهضه، راشد الغنوشی، رئیس این جنبش را مامور به پیگیری این گزینه از طریق رایزنی با 
احزاب سیاسی و فراکسیون های پارلمانی کرده است. الفخفاخ از ۲۷ فوریه گذشته ائتالف 
دولتی متشکل از چهار حزب اصلی و یک فراکسیون پارلمانی را رهبری کرده است. طبق 
قانون اساسی تونس، جنبش النهضه باید ۱۰۹ رای را در پارلمان )۲۱۷ نماینده( جمع آوری 

کند تا بتواند رای اعتماد را از دولت الیاس الفخفاخ پس بگیرد.

رئیس جمهور آمریکا در حالی روز سه شنبه مراسمی در باغ رز کاخ سفید تحت پوشش مجازات چین از بابت اقداماتش علیه 
هنگ کنگ برگزار کرد که در سخنرانی خود در این گردهمایی مفصالً به جو بایدن، رقیب انتخاباتی دموکراتش حمله کرد، به نحوی 
که این کنفرانس خبری بیشتر شبیه به یک سخنرانی انتخاباتی از سوی وی در خود کاخ سفید به نظر رسید. به گزارش واشنگتن 
پست، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در سخنرانی افتتاحیه این کنفرانس خبری که 
۵۴ دقیقه طول کشید اعالم کرد، قوانینی از جانب کنگره را امضا کرده که به دولتش اجازه 
اعمال تحریم بر بانک هایی که با مقامات چینی مراوده تجاری دارند می دهد و همچنین 
به این اشاره کرد که طی یک فرمان اجرایی به وضعیت تجاری اقتصادی ویژه هنگ کنگ 
پایان داده است. با این حال او هیچ نکته ای درباره اعتراضات دموکراسی خواهانه در این 

دولت شهر نگفت.  

حمله ترامپ به بایدن درخصوص هنگ کنگ جنبش النهضه تونس به نخست وزیر رای عدم اعتماد داد

پارلمان وابســته به دولت وفاق ملی لیبی درخواســت 
شورشیان این کشــور از ارتش مصر برای مداخله مستقیم 
در لیبی را خیانت بزرگ خواند. در همین حال ســخنگوی 
نیروهای وابسته به خلیفه حفتر از یک نبرد بزرگ طی چند 
ساعت آتی در اطراف شهرهای ســرت و الجفره خبر داد. به 
نوشته روزنامه فرامنطقه ای القدس العربی، پارلمان وابسته 
به دولت وفاق ملی لیبی در بیانیه ای درخواســت پارلمان 
طبرق در شرق این کشور از ارتش مصر برای ورود به جنگ این 
کشور، را مردود، بی توجهی به حاکمیت لیبی و خیانت بزرگ 
خواند. پارلمان طرابلس در این بیانیه ضمن ابراز تعجب از این 
درخواست، آورده اســت که درخواست پارلمان شرق لیبی 
نقض قطعنامه های شورای امنیت، قانون بین المللی و تمامی 
توافقنامه های بین المللی محسوب می شود. در ادامه این بیانیه 
درباره نشست اخیر عبدالفتاح سیسی، رئیس جمهوری مصر 

با شماری از رؤســای قبایل لیبی آمده است: به شدت دیدار 
نمایندگان قبایل لیبی و استفاده از شخصیت های ناشناخته 
برای توجیه مداخله نظامی در لیبی را رد و محکوم می کنیم. 
از سوی دیگر، نیروهای موسوم به ارتش ملی لیبی تحت امر 
خلیفه حفتر اعالم کردند که برای تأمین امنیت منطقه شرقی 

و مناطق مرزی با مصر تدابیری را اتخاذ کرده اند.

فرمانده سنتکام )فرماندهی مرکزی آمریکا( اعالم کرد 
که ارتش این کشور برای حمایت از منطقه سبز بغداد، سامانه 
دفاع موشکی مستقر کرده است. به گزارش الجزیره، کنت 
مکنزی گفت: برای حمایت از منطقه سبز بغداد و حمایت از 
نیروهای نظامی خود در عراق، سامانه دفاع موشکی مستقر 
کردیم. پیش تر برخی منابع از اســتقرار سامانه های دفاع 
موشکی آمریکا در سفارت این کشور در بغداد گزارش داده 
بودند. پایگاه های نظامی عراق که میزبان سربازان آمریکایی 
هستند و ساختمان سفارت این کشور در بغداد، از چند ماه 
پیش هدف حمالت پیاپی راکتی قرار گرفته اند. مکنزی افزود: 
ما به گفت  وگوهای راهبردی با دولت عراق ادامه خواهیم داد. 
فرمانده ســنتکام همچنین گفت: در صورتی که حزب اهلل 
لبنان بخواهد علیه اسرائیل دست به عملیات بزند، اشتباه 
بزرگی را مرتکب خواهد شد که تبعاتی وخیمی در پی خواهد 

داشت. پیش تر شیخ نعیم قاسم معاون سید حسن نصراهلل 
دبیرکل حزب اهلل لبنان با هشدار به رژیم صهیونیستی گفته 
بود که اگر جنگی با اسرائیل رخ دهد، به طور حتم طرف بازنده 
تل آویو خواهد بود؛ چراکه توان و ظرفیت مقاومت و حضور 
آن بسیار بیشتر از جنگ سال ۲۰۰۶ )۳۳ روزه( است و این را 

آنها خوب می دانند.

دولت لیبی: درخواست مداخله مستقیم مصر خیانت بزرگ استآمریکا در منطقه سبز بغداد سامانه دفاع موشکی مستقر کرد!

خبرخبر


