
سوریه: رئیس جمهوری سوریه در حکمی مجازات 
انج��ام معامالت با ارز خارج��ی و فلزات گرانبها که 
پیش از این ممنوع اعالم ش��ده بود را تشدید کرد.
بشار اسد، رئیس جمهوری سوریه در حکمی قانون 
مجازات انجام معامالت تج��اری و بازپرداخت های 
نقدی این کش��ور با ارز خارجی و یا فلزات گرانبها 
مندرج در ماده یک قانون شماره ۵۴ را تغییر داد.در 
مصوبه جدید هفت سال زندان همراه با کار شاقه و 
جریمه مالی معادل با دو برابر ارزش بازپرداخت ها، 
میزان معامالت، خدمات و کاالهای ارائه شده برای 

خاطیان در نظر گرفته شده است.

فلس�طین: رژی��م صهیونیس��تی ی��ک نوج��وان 
فلس��طینی را که در زمان بازداشت ۱۴ سال بیشتر 
نداشت به حبس ابد محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر 
نظامی رژیم صهیونیس��تی با درخواست تجدیدنظر 
دادس��تانی این رژی��م برای افزای��ش مجازات یک 

نوجوان فلسطینی موافقت کرد.

افغانس�تان: در رایزنی های صلح افغانستان که در 
قطر در جریان اس��ت، دولت افغانس��تان و طالبان 
در نقش��ه راه رس��یدن ب��ه صلح جام��ع از طریق 
آتش ب��س اختالف نظر دارند. از ابت��دای ماه ژانویه 
تاکنون چندین بیانیه تایید نشده اعالم کرده است 
که طالبان متعهد ش��ده  اس��ت برای گام نخس��ت 
در دس��تیابی به توافق رس��می آتش ب��س با دولت 

افغانستان خشونت را کاهش دهد.

ذرهبین

 فتنه انگلیسی در خیابان های بیروت

وزارت خزان��ه داری انگلیس که ابتدا فقط ش��اخه 
نظام��ی گروه مقاومت��ی حزب اهلل لبن��ان را تحت 
قانون »اقدام توقیف اموال تروریستی« مصوب سال 
20۱0 وارد فهرست سازمان های تروریستی کرده 
بود، جمعه 27 دی م��اه با وارد کردن این گروه به 
صورت کامل در فهرس��ت سازمان های تروریستی، 
نقشه مصادره اموال این گروه را در سر می پروراند. 
ام��ا در باب چرایی این اق��دام انگلیس نکاتی چند 

قابل ارزیابی است. 
جانسون نخس��ت وزیر انگلیس که شرایط سیاسی 
و اقتصادی مناسبی ندارد با بحران سازی در عرصه 
جهانی به دنبال انحراف افکار عمومی از بحران های 
داخلی اش اس��ت. از س��وی دیگر در ش��رایطی که 
حزب اهلل نقش��ی مهم در ثبات سیاس��ی و امنیتی 
در لبن��ان دارد این اقدام انگلی��س دخالت در امور 
داخلی لبنان با هدف کارش��کنی در روند تش��کیل 
دول��ت و نیز بی دفاع س��ازی این کش��ور در برابر 
تجاوزات رژیم صهیونیستی بویژه سرقت منابع آبی 
و نفت و گاز لبنان توسط این رژیم است. نکته مهم 
آنکه حزب اهلل بخش��ی از س��اختار حاکم بر لبنان 
اس��ت لذا تحریم حزب اهلل یعنی تحریم کل لبنان. 
در خصوص چرای��ی این اقدام انگلیس می توان به 
برون رفت این کش��ور از اتحادیه اروپا اش��اره کرد 
که موجب همس��و شدن بیش��تر جانسون و ترامپ 
و همچنین تقویت رابطه انگلیسی- آمریکایی شده 

است. 
همچنین اقدام انگلی��س را می توان ادامه تحرکات 
اخی��ر این رژی��م علیه جبهه مقاوم��ت و جمهوری 
اس��المی ایران دانس��ت. حمایت از ترور س��رداران 
مقاوم��ت در جنایت جنگ��ی آمری��کا در فرودگاه 
بغداد که به ش��هادت سردار سلیمانی و ابومهدی و 
همرزمانشان منجر شد، طراحی زمینه سازی برای 
مکانیزم ماش��ه با محوریت حمایت از طرح ترامپ 
که در اصل همان طرح ۱2 ماده ای آمریکاس��ت که 
محورش را براندازی نظام جمهوری اسالمی تشکیل 
می ده��د، حمایت از تحریم های جدید آمریکا علیه 
ایران، محکوم سازی پاس��خ موشکی ایران به ترور 
سرداران مقاومت و هدف قرار گرفتن عین االسد و 
در نهایت قرار دادن حزب اهلل در لیس��ت گروه های 
تروریس��تی را می توان در یک محور ارزیابی کرد و 

آن اقدام علیه جبهه مقاومت است.
 ب��ا توجه به نقش محوری ح��زب اهلل در مبارزه با 
تروریس��م، تحری��م حزب اهلل را می ت��وان بعد دیگر 
حمایت آش��کار انگلیس از تروریس��م دانس��ت که 
ماهیت ضد بش��ری و بحران س��از انگلیس را بیش 
از گذشته آش��کار می س��ازد. در نهایت آنکه رفتار 
انگلی��س اثبات گر این حقیقت اس��ت که ریش��ه 
بحران های منطقه، دخالت های امپریالیسم است و 
تنها راه پایان این وضعیت وحدت سراس��ری برای 
اخراج بیگانگان از منطقه اس��ت که ثبات و امنیت 

منطقه را به همراه خواهد داشت.

دیدگاه

»گون« وزیر خارجه کره شمالی شد
برخی منابع آگاه از انتخاب »ری س��ون گون« ب��ه عنوان وزیر امور خارجه 
جدی��د کره ش��مالی با دس��تور کار تغیی��ر رویکرد پیونگ یان��گ در قبال 

واشنگتن و سئول خبر دادند.
به گفته برخی منابع آگاه، کره شمالی سفیران خارجی مستقر در پیونگ یانگ 
را از انتصاب »ری س��ون گون« به عنوان وزیر امور خارجه جدید این کش��ور 
مطلع کرده است. این منابع اعالم کردند که  قرار است انتصاب رسمی وی در هفته 
جاری انجام شود. ری سون گون در صورت تایید، جایگزین »ری یونگ هو« خواهد 
ش��د و ممکن است سیاست خود را در قبال واشنگتن و سئول تغییر دهد. آقای هو، 
از 200۳ تا 2007 سفیر کره شمالی در انگلیس بود و پیش از تعیین به عنوان وزیر 
خارجه، مدتی در مقام معاون وزیر خارجه فعالیت داش��ت. وی در مذاکرات 6 جانبه 

خلع سالح اتمی شبه جزیره کره جزو هیات مذاکره پیونگ یانگ بود.

انگلیس به قواعد اروپا پایبند نخواهد بود
ساجد جاوید هش��دار داد پس از اجرایی شدن برگزیت، انگلیس از اتحادیه 
اروپ��ا فاصله خواهد گرفت و این س��بب از میان رفتن تعدادی از کس��ب و 

کار ها خواهد شد.
وزیر دارایی انگلیس، به شرکت های این کشور هشدار داد پس از ۳۱ ژانویه 
و اجرایی شدن برگزیت هیچ هماهنگی با اتحادیه اروپا وجود نخواهد داشت و 
مدیران شرکت ها سه سال فرصت خواهند داشت تا با واقعیت های اقتصادی خود را 
وفق دهند.جاوید در ادامه افزود: »وقتی که این توافق را با دوستان اروپایی خود به 
دست آوریم به موفقیت خود در زمینه اقتصاد در جهان ادامه خواهیم داد.« الزم به 
ذکر است او اضافه کرد که در این میان ممکن است برخی از شرکت های انگلیسی 
زیان کنند، اما او با این مسئله مشکلی ندارد و به ضرورت تطبیق با شرایط و روابط 

تجاری جدید از سوی کسب و کار ها اشاره کرد.

عدم مطابقت قانون اساسی آمریکا با واقعیت این کشور 
س��خنگوی وزارت خارجه روس��یه ضمن انتش��ار پیامی در حساب کاربری 

فیسبوک خود از ماهیت قانون اساسی آمریکا انتقاد کرد.
ماریا زاخارووا، ضمن انتش��ار پیامی در حس��اب کاربری فیس��بوک خود از 
ماهیت قانون اساسی آمریکا انتقاد و با شمارش موارد نقض قانون اساسی از 
س��وی دولت این کشور اعالم کرد »قانون اساسی آمریکا با واقعیت این کشور 
مطابقت ندارد«. او با اشاره به اینکه قانون اساسی آمریکا اغلب با واقعیت این کشور 
مطابقت ندارد، گفته است نمونه های قابل توجه بسیاری وجود دارد که این گفته را 
تأیید می کند. به عنوان مثال، آمریکا اغلب توافق بین سازمان ملل و دولت واشنگتن 
را در مورد موقعیت مقر س��ازمان ملل نقض می کند. تأیید دیگر امتناع منظم طرف 
آمریکایی از صدور ویزا برای دیپلمات های خارجی در رویداد های بین المللی است؛ 

که دو مورد آن عدم صدور روادید برای دیپلمات های ایرانی و روسی است.

علی تتماج 

آلمان دیروز میزبان نشس��تی بود که با نام بررسی تحوالت 
لیبی برگزار شد. آنچه ادعا شده است آن بوده که کنفرانس 
برلی��ن برای هم��وار کردن مس��یر صلح در لیب��ی برگزار 
می ش��ود و عالوه بر طرفین درگیر در لیبی، ۱2 کشور نیز 
در این کنفرانس شرکت خواهند کرد.در همین حال عنوان 
ش��ده بیانیه پایانی نشست ش��ش بند دارد و اصالحات در 
زمینه های اقتصادی و امنیت��ی در کنار آتش بس و اجرای 
ممنوعیت واردات س��الح را پیش کرده است. آنگال مرکل 

صدر اعظم آلمان دیروز از رجب طیب اردوغان رئیس جمهور 
ترکیه، والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه و مایک پامپئو 
وزیر خارجه آمریکا در برلین اس��تقبال کرد. همچنین فایز 
السراج رئیس دولت وفاق ملی لیبی و خلیفه حفتر فرمانده 
شبه نظامیان موسوم به ارتش ملی لیبی نیز در برلین حاضر 
بودند. حال این س��وال مطرح است که راهکار پایان بحران 
لیبی چیس��ت و آیا نشست برلین می تواند گامی در جهت 

تحقق این مهم باشد؟ 
برای پاس��خ به این پرسش بررس��ی تحوالت داخلی لیبی و 
نق��ش بازیگران حاضر در نشس��ت برلین قابل توجه اس��ت. 
مروری بر تحوالت نش��ان می دهد که بحران لیبی از یک سو 
برگرفته از اقدامات و تنش های درونی اس��ت که بخش��ی از 
آن ناش��ی از ساختار قبیله ای و بخش��ی نیز برگرفته از عدم 

رویکرد ملی در حل اختالف میان جریان های سیاسی است. 
از یک سو گروه های شبه نظامی همچون حفتر به دنبال تکرار 
کودتاهای نظامیان هس��تند چنانکه در سودان و مصر روی 
داده اس��ت. از س��وی دیگر جریان های سیاسی نظیر السراج 
که اکنون قدرتی نس��بی را در دس��ت دارند به دنبال تثبیت 
قدرت هستند. مجموع این دو دیدگاه برای رسیدن به قدرت 
مطلق زمینه ساز چالش��های امنیتی برای لیبی شده است. 
نکته دیگر آن است که بازیگران منطقه ای و فرامنطقه ای به 
دنبال افزایش س��هم خود از تحوالت این کشور هستند. یک 
سوی معادله مصر، عربستان و امارات در کنار کشورهای غربی 
همچون آلمان، ایتالیا، فرانسه و انگلیس و آمریکا قرار دارند و 
در سوی دیگر آن ترکیه و قطر و برخی کشورهای آفریقایی. 
در اص��ل می توان گفت که این کش��ورها لیبی را همچون 

ظرف کیکی می بینند که باید س��هم بیشتری از آن کسب 
نماین��د و همین دیدگاه زمینه س��از تبدیل لیبی به زمین 
جدال این کش��ورها شده است. در اصل لیبی اکنون قربانی 
انحص��ار طلبی قدرت در داخل و س��لطه گری و مداخالت 
بیرونی ش��ده که فضایی بحرانی با سرنوشتی نامعلوم را بر 
این کش��ور حاکم ساخته است. حال این سوال مطرح است 
که راهکار پایان این بحران چیس��ت؟ با توجه به آنچه ذکر 
ش��د می توان گفت که راهکار پایان این وضعیت همگرایی 
جریان های درونی با آتش بس پایدار و نیز پایان دخالت های 
خارجی در امور داخلی لیبی است. تا زمانی که بیگانگان به 
دنبال سلطه بر لیبی باشند این کشور روی آرامش نخواهد 
دید و نشست برلین نیز صرفا محلی برای تقسیم کیک لیبی 

خواهد بود که زمینه ساز استمرار بحران می شود. 

یادداشت

همزمان با ازسرگیری درگیری ها میان معترضان عراقی و 
نیروهای امنیتی در استان کربال، تظاهرکنندگان ادارات 
دولتی در استان نجف اشرف را بستند همچنین بار دیگر 
تظاهرکنندگان در مرکز بغ��داد حضور یافتند، همزمان 
استان های جنوبی خود را برای اعتصاب سراسری آماده 

می کنند.
ش��بکه خبری س��ومریه نیوز به نقل از یک منبع امنیتی 
گ��زارش داد،  می��دان الطی��ران در مرک��ز بغداد ش��اهد 
درگیری های��ی بین تظاهرکنن��دگان و نیروهای امنیتی 
طی دیروز بود. اوضاع در میدان الطیران ملتهب ش��ده و 
درگیری هایی بین نیروهای امنیتی و تظاهرکنندگان رخ 
داده است. تعدادی از تظاهرکنندگان میدان را با تایرهای 
شعله ور مسدود کردند. این منبع افزود: نیروهای امنیتی 
برای متفرق کردن تظاهرکنندگان ناگزیر به اس��تفاده از 
گلوله های گاز اش��ک آور ش��دند که گزارش هایی از شش 
مورد حالت خفگی با گاز اش��ک آور منتش��ر شده است. 

بس��ته ش��دن میدان الطیران بغداد در حالی اس��ت که 
ش��هرهای مرکزی و جنوبی عراق ام��روز صحنه تحرک 
بی سابقه جدیدی در واکنش به آنچه معترضان بی توجهی 
به خواسته هایشان می خوانند، شده است. تظاهرکنندگان 
همچنان خواس��تار معرف��ی نامزد نخس��ت وزیری خارج 
از چتر اح��زاب و برگزاری انتخاب��ات زودهنگام زیر نظر 
سازمان ملل هستند. خبر دیگر آنکه عضو حزب دموکرات 
کردس��تان عراق، اعالم کرد که اخراج نظامیان آمریکایی 
از منطقه کردستان منوط به تصمیم دولت مرکزی است. 
یک مقام عراق��ی از عملیات هلی برن آمریکا برای انتقال 
شماری از سرکرده های خارجی داعش به »وادی حوران« 
و صحرای غربی االنب��ار خبر داد. »ُقَصی االنباری« مدیر 
اداره سازمان »بدر« در استان »االنبار«، از عملیات جدید 
هلی برن آمریکا در این اس��تان و انتقال شماری از عناصر 
داعش از س��وریه به »وادی حوران« پس از پاکسازی آن 

به دست الحشد الشعبی عراق، خبر داد. 

التهاب در استان های جنوبی عراق 
یک منبع نظامی مصری فاش کرد که هدف از تأس��یس 
پای��گاه نظامی»برنیس« در دریای س��رخ ایج��اد پایگاه 
دائمی برای نیروهای دریایی وابس��ته به ائتالف عربی به 

رهبری عربستان سعودی علیه یمن است.
یک منبع نظامی مصری با اشاره به اینکه هدف از تأسیس 
پایگاه نظامی »برنیس« در دریای سرخ، ایجاد پایگاه دائمی 
برای نیروی دریایی وابسته به ائتالف عربی علیه یمن است، 
گفت که قرار اس��ت همه نیروهای دریایی مصری مستقر 
در نزدیکی س��واحل یمن خارج ش��ده و به پایگاه نظامی 
جدید منتقل شوند. این منبع افزود که مأموریت نیروهای 
دریایی مصری در سواحل یمن منحصر به رصد کشتی ها و 
شناورهایی بود که از بنادر یمنی به ویژه الحدیده خارج یا 
به آن وارد می شوند، بی آنکه در درگیری مسلحانه با هیچ 
یک از طرف های دیگر مش��ارکت داشته باشند.این منبع 
نظامی که به نام آن اش��اره ای نش��ده است، در مصاحبه با 
وبگاه »العربی الجدید« افزود که این نیروها در عملیات اطفاء 

حریق قایق جنگی سعودی مشارکت داشتند و دستوراتی 
از فرماندهی کل نیروهای مس��لح مصر در خصوص خروج 
نیروی دریایی از آب های منطقه ای یمن و اس��تقرار آن ها 
در پایگاه برنیس که چهارشنبه گذشته توسط »عبدالفتاح 
السیس��ی« رئیس جمهور مص��ر در دورترین نقطه جنوب 
مصر افتتاح شد، صادر شده است.پایگاه برنیس بزرگ ترین 
پایگاه در س��واحل دریای س��رخ اس��ت و در افتتاحیه آن 
ش��ماری از مقامات عرب حاش��یه خلیج ف��ارس از جمله 
»محمد بن زاید« ولی عهد ابوظبی و »خالد بن س��لمان« 
معاون وزیر دفاع س��عودی حضور داشتند و انواع جدیدی 
از س��الح ها از جمله هواپیماهای جنگی »میگ 2۵« نیز 
به نمایش گذاشته ش��دند. حجم و نوع سالح هایی که در 
جری��ان مانور »ق��ادر 2020« و افتتاحیه پایگاه برنیس به 
نمایش گذاشته شد، فراتر از توان مصر بود و در طول یک 
هفته کامل مقادیری بمب افکن و جنگنده از امارات به مصر 

انتقال داده شد.

راز پایگاه  »برنیس« در دریای سرخ 

حمایت های گس��ترده غ��رب نیز نتوانس��ته 
س��عودی را در برابر مقاومت یمن حفظ نماید 
و هر روز شکس��ت های جدی��دی را متحمل 
می ش��وند چنانکه تلفات شبه نظامیان وابسته 
به دولت مس��تعفی منصور هادی در عملیات 
موشکی نیروهای یمن، به حدود 90 کشته و 

۱۳0 زخمی افزایش یافت.
منابع بیمارستانی از افزایش تلفات شبه نظامیان 
و عناصر مس��لح وابس��ته به رژیم سعودی در 

عملیات موشکی نیروهای یمنی خبر می دهند.
ش��بکه »اسکای نیوز« گزارش داد که در حمله 
موش��کی و پهپادی نیروهای یمنی به پادگان 
عناصر وابس��ته ب��ه دولت مس��تعفی یمن به 
ریاست منصور هادی در شهر »مأرب«، حداقل 
90 شبه نظامی کشته و ۱۳0 تن دیگر زخمی 
شدند.ش��بکه »االخباری��ه« به نق��ل از منابع 

امنیتی گزارش داد که این حمله با موشک های 
بالستیک و پهپاد انجام ش��ده است. نیروهای 
موش��کی ارتش یم��ن و کمیته ه��ای مردمی 
ش��امگاه شنبه پادگان آموزش��ی شبه نظامیان 
وابس��ته به دولت مس��تعفی یمن به ریاس��ت 
منصور هادی را در ش��مال ش��هر مأرب هدف 
قرار دادند. »یحیی سریع« سخنگوی نیروهای 

مسلح یمن در سخنانی از تعیین 9 هدف مهم 
در عربس��تان و امارات خب��ر داد و گفت: »در 
س��طح اول بانک اهداف 9 هدف بس��یار مهم 
هستند که ش��ش هدف در عربستان سعودی 

و سه هدف در امارات است«.
رئیس جمهور دولت مس��تعفی یمن در واکنش 
به عملیات ارتش یمن علیه نیروهای ائتالف، با 

چشم پوشی از حمالت اخیر ائتالف سعودی به 
برخی مناطق صنعا، اتهاماتی علیه انصاراهلل مطرح 
کرد.»عب��د ربه منصور ه��ادی« رئیس جمهور 
مستعفی یمن که مقیم عربستان سعودی است، 
در واکنش به این عملیات، بدون هیچ اشاره ای 
به حمالت شدید چند روز اخیر ائتالف به »نَِهم« 
و دیگر مناطق استان صنعاء، در اتهاماتی مدعی 
ش��د، انصاراهلل تمایلی به صلح ندارد و »ابزاری 

برای دستورکارهای ایران در منطقه« است. 

بازیگران داخلی و خارجی سرزمین عمر مختار در برلین گردهم آمدند 

سهم خواهی مدعیان بر سر کیک لیبی 
گزارش

بحران لیبی در حالی همچنان روزهای خونینی را س��پری 
می کند که سرانجام پس از ماه ها بحث و بررسی، کنفرانس 
برلین دیروز برای بررس��ی بحران لیبی برگزار شد در حالی 
که نتیجه این نشس��ت س��هم خواهی بازیگران منطقه ای و 

فرامنطقه ای از کیک لیبی بوده است. 
لیبی که زمانی به خاطر مجاهدت های عمر مختار در برابر 
اس��تعمار انگلیس به عنوان قهرمان آفریقا شناخته می شد 
این روزها حال و روز خوبی ندارد. سال 20۱۱ در حالی در 
جنگی ابهام برانگیز غرب س��رنگونی قذافی را در لیبی رقم 
زد ک��ه نتیجه این اقدام بحران ش��دید امنیتی و چند پاره 

شدن این کشور بوده که همچنان ادامه دارد.
در میانه این بحران ها کنفرانس »برلین« برای هموار کردن 
مسیر صلح در لیبی برگزار شد و عالوه بر طرفین درگیر در 
لیبی، ۱2 کشور نیز در این کنفرانس شرکت کردند. بیانیه 
پایانی شش بند دارد و اصالحات در زمینه های اقتصادی و 
امنیتی در کنار آتش بس و اجرای ممنوعیت واردات سالح 
را پیش کرده است.»آنتونیو گوترش« دبیرکل سازمان ملل 
روز چهارش��نبه مفاد این بیانیه را به اطالع اعضای شورای 
امنیت رسانده بود و انتظار می رود تا نمایندگان ۱2 کشور 
حاض��ر در کنفرانس برلین با توجه به این بیانیه به س��مت 
روند سیاس��ی در لیب��ی پیش بروند.»آن��گال مرکل« صدر 
اعظم آلمان از »رجب طیب اردوغان« رئیس جمهور ترکیه، 
»والدیمیر پوتین« رئیس جمهور روس��یه و »مایک پامپئو« 
وزیر خارجه آمریکا در برلین استقبال کرد. همچنین »فایز 
الس��راج« رئیس دولت وفاق ملی لیب��ی و »خلیفه حفتر« 
فرمانده ش��به نظامیان موسوم به »ارتش ملی لیبی« نیز در 

برلین حاضر یافتند. 
پای��گاه لبنانی »العهد« در باب این نشس��ت ورده اس��ت: 
»کش��ورهای تأثیرگ��ذار و مداخله گ��ر در بح��ران لیب��ی 

ش��امل ایاالت متحده آمریکا، انگلیس، روس��یه، فرانس��ه، 
چی��ن، ترکیه، ایتالیا، امارات، مصر، الجزایر و کش��ور کنگو 
درحال��ی ب��رای پایان جن��گ بیهوده در لیبی در نشس��ت 
برلین ش��رکت می کنن��د که باید این واقعی��ت را پذیرفت 
که تصمیم جنگ و صلح دیگر دس��ت لیبیایی ها نیست«.

همچنین مصر، اس��رائیل و اخیراً عربستان موافقتنامه های 
برای س��رمایه گذاری در منابع گازی قبرس یونانی نش��ین 
انجام داده اند و انجام عملیات حفاری مش��ترک با همکاری 
ش��رکت های یونانی و اس��رائیلی افزایش یافته، اقدام هایی 
ترکی��ه را ب��رای آغاز عملی��ات حفاری در قبرس ش��مالی 
تحریک کرده اس��ت. اولین مناب��ع گاز طبیعی در آب های 

فراساحلی مصر، اس��رائیل و قبرس واقع در شرق مدیترانه 
یک دهه پیش کشف شد و همزمان منابع گازی این منطقه 

معادل ۱.7 میلیارد بشکه نفت تخمین زده شد.
 بدین ترتیب مدیترانه ش��رقی به عنوان منبع گازی جدید 
جهان به عرصه رقابت کش��ورهای س��احلی ای��ن دریا بدل 
شد.بر این اساس، تسلط ترکیه بر قبرس شمالی و استخراج 
نفت، گاز و هیدروکربن های مدیترانه ش��رقی سبب شده تا 
قدرت های دنیا به فکر س��هم خواهی از این منابع باش��ند و 
این روزها به طور مس��تقیم به این مسئله ورود پیدا کنند. 
بدین ترتیب، روس��یه نیز با ورود به ماجرای لیبی و حمایت 
از »خلیف��ه حفتر« س��رکرده ارتش ملی این کش��ور تالش 

می کنن��د تا منافع ترکیه در لیبی و مدیترانه ش��رقی را به 
حداقل برساند. این درحالی است که محور غربی نیز همین 
س��ودا را در س��ر می پروراند. قدر مس��لم آن است که مردم 
لیبی همانند بس��یاری دیگر از کشورهای عربی در معرض 
بزرگترین فریب تاریخ قرار گرفتند؛ زیرا دروغ ها و شیوه های 

گمراه کننده آمریکا و رسانه های عربی را باور کردند. 
آنها تصور کردند که ناتو کشورش��ان را به بهشت و ساحل 
آرامش تبدیل می کند، اما نتیجه این دخالت درگیری و بی 
ثبات��ی و غارت دهها میلیارد دالر از اموال ملت لیبی و نیز 
آواره کردن نیمی از مردم آن به کشورهای همسایه بود. در 
واقع دخالت نظامی آمریکا و غرب، لیبی را به آشوب و هرج 
و مرج کش��ید. همین دخالت بود که بس��تر مناسب برای 
گروهه��ای افراطی را فراهم آورد ت��ا دخالت نظامی آمریکا 
ادامه پیدا کند. در ای��ن میان »مولود چاووش اوغلو« وزیر 
خارجه ترکیه در یک پیام توئیتری از دیدار دوجانبه خود با 
همتای آمریکایی در برلین و رایزنی درباره مسائل دوجانبه 

و بحران لیبی خبر داده است.
 همچنین رئیس جمهور ترکیه و صدراعظم آلمان در تماس 
تلفنی، عالوه بر بررس��ی مس��ائل منطقه ای، درباره نشست 
صلح لیبی در برلین و بحران این کش��ور صحبت کردند. از 
سوی دیگر ناصر بوریطه وزیر خارجه مراکش تاکید کرد که 
مداخالت خارجی در امور داخلی لیبی تأثیر منفی بر تمام 
تالش ها در راس��تای بازگرداندن ثبات به این کشور دارد. 
در این میان نخس��ت وزیر دولت وفاق ملی لیبی خواستار 
اعمال فش��ار بر حامی��ان خلیفه حفتر، فرمان��ده نیروهای 
شرق لیبی در جریان کنفرانس برلین شد. درحالیکه دولت 
ترکیه در آس��تانه اعزام نیروی نظامی به لیبی است رئیس 
جمهور این کش��ور میگوی��د که بح��ران در لیبی راه حل 

نظامی ندارد.

ینه لیبی تنها گز
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