
 فرانسه: »امانوئل ماکرون« رئیس جمهور فرانسه 
دیــروز  در تماس تلفنی با »محمد بن ســلمان« 
ولی عهد سعودی درباره وضعیت لبنان رایزنی کرد. 
»فرانس پرس« با انتشــار بیانیه کاخ الیزه در این 
خصوص نوشت: در این گفت وگوی تلفنی، دو طرف 
بر ضرورت تقویت همکاری برای پاسخ به نیازهای 
انســانی لبنان تاکید کردند. »این گفت وگو به طور 
ویژه بر لبنان متمرکز بود و رئیس جمهور فرانســه 
بر لــزوم انتخاب رئیس جمهور در اســرع وقت به 
منظور اجرای برنامه اصالحات ساختاری الزم برای 

بهبود شرایط این کشور تأکید کرد«.

 فلسطین: همزمــان با هجدهمین سالروز مرگ 
)ترور( یاســر عرفات رئیس پیشــین تشــکیالت 
خودگردان فلســطین، مجموعی از اســناد مرتبط 
فاش شده است. روزنامه العربی الجدید چاپ لندن 
در گزارشی نوشت، یک پرونده کامل شامل صدها 
صفحه سند در خصوص ترور یاسر عرفات درز داده 
شده و روشــن نیست چه کســی از این کار سود 
می برد چــرا که اتهام قتل عرفــات همچنان علیه 
برخی اعضای جنبش فتح تکرار می شــود. العربی 
الجدید در ضمن این خبر، گزارش کرد که همزمان 
با این ماجرا، نبرد بر ســر جانشینی محمود عباس 
رئیس تشکالت نیز در جریان است. العربی الجدید 
نوشــت، منابع سیاسی افشــای یک پرونده کامل 
شامل صدها صفحه سند و گزارش را در چارچوب 
تصفیه حســاب سران جنبش فتح در قالب نبرد بر 
سر جانشینی محمود عباس می دانند که در سکوت 

در جریان است. 

 تایوان: رئیس تایوان با بیان اینکه وجود داشتن 
کشور مســتقلی به این نام برای هیچ کسی تهدید 
نیســت، گفت این جزیره فقط بــه تایوانی ها تعلق 
دارد.علی رغم هشــدارهای مکــرر چین به مقامات 
تایپه درخصوص اظهارات و تمایالت جدایی طلبانه، 
»تســای اینگ ون« رئیس تایوان بار دیگر اینگونه 
مواضــع را تکرار کرد. رئیس تایــوان با بیان اینکه 
تسلیم پیشــنهاد چین درخصوص »یک کشور، دو 
حکومــت« در ازای خودمختــاری تحت حاکمیت 
پکن نشــده، اظهار داشــت که در زمان ریاست او 
کشورهای بیشتری امنیت و دموکراسی در تایوان 

را برای امنیت منطقه الزم دانسته اند.

 کره جنوبی: »یون ســوک یئول« رئیس جمهور 
کره جنوبی در جریان نشســت آســیای شرقی در 
پایتخت کامبوج کره شــمالی را تهدید کرد که در 
صورت انجام آزمایشــات موشــکی و اتمی، با پاسخ 
قاطع جهان مواجه خواهد شد. وی تصریح کرد که 
خلع ســالح کره شمالی پیش شرط صلح در منطقه 
هند و اقیانوس آرام اســت و ادامه داد در صورتیکه 
پیونگ یانگ تصمیم به خلع ســالح بگیرد، ســئول 
آمادگی دارد بی دریغ به این کشــور کمک  کند.یون 
این اظهارات را در جریان نشست سران آسیای شرقی 
در پنوم پن بیان کرد که در آن رهبران کشــورهای 
عضو انجمن کشورهای جنوب شرقی آسیا و هشت 
شریک گفت وگو از جمله کره جنوبی، ایاالت متحده 

آمریکا، ژاپن و چین گرد هم جمع شده اند.

کی یف: 
احتمال مذاکره با روسیه در سال 2023 

وجود دارد
»داوید آراخامیا« مذاکره کننده ارشــد اوکراین در 
مذاکرات صلح با روسیه، گفت وگو بین دو طرف در 

نیمه دوم سال ۲۰۲۳ را محتمل دانست. 
بــه گــزارش یــک پورتــال خبــری اوکراینی، 
آراخامیــا گفت مذاکــرات زمانی کــه رقابت های 
ریاست جمهوری در ایاالت متحده آغاز شود، زمانی 
که چرخه های انتخاباتی هم در روسیه و هم آمریکا 
آغاز به کار کنند، یعنی جایی در نیمه دوم ســال 
بعد ممکن است. به نوشته خبرگزارس اسپوتنیک، 
گفت وگوهای روسیه و اوکراین در پایان فوریه بعد 
از آغاز عملیات نظامی مسکو آغاز شد. آخرین دور 
مذاکرات ۲۹ مارس )نهــم فروردین( پایان یافت. 
مذاکرات از آن زمان با بن بست مواجه شده است. 

اواخــر ســپتامبر، والدیمیر پوتیــن رئیس جمهور 
روسیه گفت مسکو همچنان برای مذاکره با کی یف 
آماده اســت و از اوکراین خواســت خصومت ها را 
متوقف کنــد. ولودیمیر زلنســکی در مقابل گفت 
که کی یف آماده مذاکره با مســکو است اما تنها در 
صورتی که رئیس جمهور دیگری در روسیه به قدرت 
برســد. کرملین در واکنش اعالم کرد منتظر تغییر 
موضع رئیس جمهور فعلی اوکراین یا جانشــین او 
خواهد ماند. اوایل این ماه، زلنسکی شروطی برای 
مذاکرات صلح با روسیه از جمله درخواست احیای 
تمامیت ارضی لوکراین، احترام به منشــور سازمان 
ملل، جبران همه خسارات ناشی از جنگ و ضمانت 

عدم تکرار درگیری را مطرح کرد. 
اوایل این هفته، آندری رودنکو معاون وزیر خارجه 
روسیه گفت مسکو هیچ پیش شرطی برای مذاکره 
با اوکراین مطرح نمی کند اما کی یف باید حســن 
نیت نشــان دهد. دیمیتری پســکوف ســخنگوی 
رئیس جمهور روســیه هم گفت که مســکو برای 
تماس با کی یف آمادگی دارد اما اوکراین عدم ادامه 
مذاکره با روســیه را وضع کرده اســت. دیمیتری 
کولبا وزیر خارجه اوکراین چندی پیش اعالم کرد 
که مالقات با ســرگئی الوروف وزیر خارجه روسیه 
را در صورت دریافت چنین درخواســتی، بررســی 

خواهد کرد. 

نیمچه گزارش
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»اســحاق هرتــزوگ« رئیــس رژیــم صهیونیســتی 
دیــروز یکشــنبه بنیامیــن نتانیاهــو ۷۲ ســاله را مأمــور 

ــرد. ــه ک ــکیل کابین تش
بــه نوشــته الجزیــره، نتانیاهــو ۲۸ روز فرصــت دارد تــا 
ــس از  ــد پ ــد، او می توان ــکیل ده ــود را تش ــه خ کابین
ایــن مــدت ۱۴ روز دیگــر نیــز بــرای تشــکیل دولتــش 
مهلــت دریافــت کــرد، در غیــر ایــن صــورت همچــون 
بســیاری از دفعــات پیشــین، انتخابــات کنســت دوبــاره 

بایــد برگــزار شــود.
ــت  ــس از دریاف ــود پ ــخنان خ ــن س ــو در اولی نتانیاه
ــی  ــه تمام ــد ک ــی ش ــه، مدع ــکیل کابین ــم تش حک
تــالش خــود را بــرای اینکــه دولتــش موفــق و باثبــات 
باشــد انجــام خواهــد داد و همچنیــن نخســت وزیر 

ــود. ــد ب ــغالی خواه ــرزمین اش ــاکنان س ــی س تمام
بــه  دیگــر  بــار  رژیــم صهیونیســتی  نخســت وزیر 
گزافه گویی هــای تکــراری خــود علیــه ایــران پرداخــت 
ــا قاطعیــت علیــه ایــران وارد  و ادعــا کــرد کــه بایــد ب
ــا  ــه ب ــرای مقابل ــرائیلی ب ــای اس ــد و گروهه ــل ش عم

ــد. ــل دارن ــق کام ــران تواف ــته ای ته ــه هس برنام
او دربــاره توافــق ســازش نیــز گفــت کــه تــالش خواهد 
کــرد تــا کشــورهای بیشــتری بــه ایــن توافــق بپیوندنــد 
و ادعــا کــرد کــه در راســتای اینکــه قــدس، پایتختــی 
ــوان  ــی ت ــد، تمام ــتی باش ــم صهیونیس ــگی رژی همیش

خــود را بــه کار خواهــد گرفــت.
نتانیاهــو یــک بــار از ۱۸ ژوئــن ۱۹۹۶ تــا شــش ژوئیــه 
۱۹۹۹ و بــار دیگــر از یکــم آوریــل ۲۰۰۹ تــا ۱۳ ژوئــن 

۲۰۲۱ نخســت وزیر رژیــم صهیونیســتی بــود.
ــو«  ــن نتانیاه ــری »بنیامی ــه رهب ــت گرا ب ــالف راس ائت
ــان  ــخ ۱۰ آب ــم در تاری ــن رژی ــر ای ــات اخی در انتخاب
توانســت بــا بدســت آوردن ۶۴ کرســی، اکثریــت 
کرســی های کنســت کــه ۱۲۰ کرســی را دارد، بــه 

ــد. ــاص ده ــود اختص خ
ــه ای  ــای منطق ــر همکاری ه ــز وزی ــن نی ــش از ای پی
عربــی  کشــورهای  گفــت  صهیونیســتی  رژیــم 
ــی ــت سیاس ــر وضعی ــو و تغیی ــه نتانیاه ــران کابین  نگ

 این رژیم هستند

نتانیاهو مأمور تشکیل کابینه رژیم صهیونیستی شد
وزیر خارجه روســیه در پایان نشســت سران «آسه آن« 
هشــدار داد غرب در حال نظامی کردن منطقه جنوب 
شــرق آســیا در تالش برای مهار منافع روسیه و چین 

است.
»ســرگئی الوروف« وزیر خارجه روسیه گفت غرب در 
حال نظامی کردن جنوب شرق آسیا در تالش برای مهار 
منافع روسیه و چین است و زمینه را برای رویارویی بین 
روسیه و رهبران غربی در نشست گروه ۲۰ در بالی فراهم 
می کند. به گزارش رویتــرز، بعد از اعالم کرملین مبنی 
بر عدم شرکت والدیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در 
نشســت گروه ۲۰ به دلیل مشغله زیاد، سرگئی الوروف 
وزیر خارجه این کشور هیأت روسیه در این اجالس که 
اولین نشست از زمان آغاز درگیری ها در اوکراین در ماه 

فوریه است را برعهده خواهد داشت. 
طبق این گزارش، قرار اســت موضــوع اوکراین بخش 
عمده دســتورکار این نشست را در حالی شکل دهد که 
رهبــران غربی احتماالً به طور علنی با روســیه به دلیل 
حمله آن به اوکراین مقابله خواهند کرد و به کشورهایی 
مثــل چین و هند که پیش از این درباره این جنگ ابراز 

نگرانــی کرده اند، برای انتقاد از اقدامات مســکو فشــار 
خواهند آورد. 

الوروف در کنفرانس خبری در پایان نشســت ســران 
اتحادیه کشــورهای جنوب شرق آسیا )آسه آن( در پنوم 
پن پایتخــت کامبوج از آمریکا به دلیــل اقداماتش در 
منطقه که به نوشته رویترز، هم روسیه و هم غرب به طور 
بالقوه میدان جنگ ژئوپولتیکی اســتراتژیک در ده های 
آتی می بینند، انتقاد کرد. وی به خبرنگاران گفت: آمریکا 
و متحددانش در ناتو در تالش برای تســلط بر این فضا 
هســتند. به گفته الوروف، »استراتژی هند و اقیانوسیه 
جــو بایدن تالش بــرای دور زدن ســاختارهای فراگیر 
برای همکاری منطقه ای است و شامل نظامی سازی این 
منطقه با تمرکز آشکار بر مهار چین و مهار منافع روسیه 

در آسیا و اقیانوسیه است«. 
پیش تر بایدن درباره »شــراکت استراتژیک جامع« بین 
ایاالت متحده و این منطقــه، خطاب به رهبران جنوب 
شرق آســیا مدعی شــد واشــنگتن متعهد به ساختن 
 آســیا اقیانوســیه آزاد و باز، باثبات، مرفه، انعطاف پذیر 

و امن است.

الوروف: غرب به دنبال نظامی کردن جنوب شرق آسیاست

گزارش

با پیروزی ســناتور دموکرات در »نوادا«، دموکرات ها موفق 
شــدند با به دست آوردن 5۰ کرسی، همچنان کنترل سنا 

را در دست خود حفظ کنند.
به گــزارش فارس، با پیــروزی »کاترین کورتز ماســتو« 
ســناتور ایالت نوادا در مقابل رقیب جمهــوری  خواه وی 
»آدام الکســالت«، دموکرات هــا 5۰ کرســی ســنا را در 
انتخابات میان دوره ای کنگره به دست آوردند و کنترل سنا 
در دســت حزب »جو بایدن« رئیس جمهور ایاالت متحده 
آمریکا باقی ماند.روزنامه آمریکایی »نیویورک تایمز« در این 
خصوص گزارش کرد که ســناتور کاترین کورتز ماســتو با 
اختالف اندک، رقیب جمهوری خواه خود آدام کاکسالت را 
شکســت داد و دموکرات ها حتی قبل از دور دوم انتخابات 
»جورجیا« در تاریخ ششم دسامبر )۱5 آذر ماه( توانستند، 
5۰ کرسی ســنا را به دست آورند و کنترل این مجلس از 

کنگره را در دستان خود حفظ کنند.
طبــق این گزارش، با این حال با گذشــت چند روز از روز 
انتخابات میان دوره ای کنگره که پیش بینی می شــد که به 
دلیل ضعــف عملکرد بایــدن، جمهوری خواهان قدرت را 
در کنگره به دســت خواهند آورد، هنوز سرنوشت مجلس 
نمایندگان آمریکا قطعی نشــده اســت. با اینحال آن طور 
که در این گزارش آمده اســت،  جمهوری خواهان همچنان 
شــانس پیروزی در مجلس نمایندگان آمریکا را دارند اما 
اکثریت آن ها در مجلس نمایندگان آمریکا در مقایســه با 

دموکرات ها چندان باال نخواهد بود.
گزارش ها حاکی از آن است که هم اکنون با پیروزی سناتور 
کورتز، و رأی تعیین کننده »کاماال هریس« معاون بایدن، 
دموکرات ها موفق می شــوند با اختــالف اندک، همچنان 

اکثریت کرسی های سنا را حفظ کنند.
طبق گزارش شبکه »بی بی سی«، پیروزی دموکرات ها در 
ســنا به رئیس جمهور آمریکا این امکان را می دهد که طی 
دو ســال آینده، قاضی های مورد انتخاب خود را در دادگاه 

فدرال منصوب کند.
رســانه های غربی با این حال گزارش می دهند که پیروزی 
جمهــوری خواهان در مجلس نماینــدگان آمریکا حتی با 
اختــالف اندک هم همچنان می توانــد برای رئیس جمهور 

دموکرات ایاالت متحده آمریکا دردسرساز شود.
بایــدن با اینحال بــا ابراز رضایتمنــدی از نتایج انتخابات 
میــان دوره ای کنگره، پنجشــنبه هفته گذشــته در یک 
نشســت خبری خطاب بــه جمهوری خواهان گفت: »موج 
قرمز بزرگ )اصطالحی که جمهوری خواهان درباره پیروزی 
احتمالی خود بــه کار می بردند( رخ نداد«. وی توضیح داد: 
»روز خوبی برای دموکراسی و روز خوبی برای آمریکا بود. 
البته رأی دهندگان در انتخابات شفاف گفتند که مستأصل 

شده اند، من این را درک می کنم«.

افول ترامپ؟
این در حالی است که بر اساس نتایج یک نظرسنجی جدید 
که جمعه منتشــر شــد، جمهوری خواهان و مستقل های 
متمایــل به آن ها، ران دی ســانتیس فرماندار فلوریدا را به 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق این کشور برای نامزدی 
حــزب جمهوری خــواه در انتخابات ســال ۲۰۲۴ ترجیح 
می دهند.  به گزارش وبگاه خبری »هیل« وابسته به کنگره 

آمریکا، در نظرســنجی انجام شــده توسط موسسه یوگاو، 
۴۲ درصــد جمهوری خواهان و مســتقل های متمایل به 
آن ها گفتند دیستانتیس را به ترامپ برای نامزدی در سال 
۲۰۲۴ ترجیح می دهند. فقط ۳5 درصد گفتند ترامپ را به 

دی سانتیس ترجیح می دهند. 
طبق این گزارش، آن دســته از شــرکت کنندگان در این 
نظرســنجی که خود را جمهوری خواهان راسخ می دانند، 
احتمال بیشتری داشت که نامزد سومی را )۴5 درصد( به 
ترامپ بجای فرماندار فلوریدا که در انتخابات میان دوره ای 
توانســت بار دیگر صاحب این ســمت شود، ترجیح دهند. 
چهل و ســه درصــد جمهوری خواهان راســخ گفتند که 

دی سانتیس را ترجیح می دهند. 
در عین حال، دی ســانتیس در بین رای دهندگان متمایل 
به جمهوری خواهان حمایت بیشــتری کســب کرد و ۴5 
درصد از افراد این گروه نامزدی وی را در مقابل ۲۱ درصد 

حمایت از نامزدی ترامپ، ترجیح دادند. 
با ایــن حــال، ۳۸ درصد پاســخ دهندگانی کــه خود را 

جمهوری خواهان نه چندان راســخ توصیف کردند، گفتند 
دی ســانتیس را ترجیح می دهنــد، در مقابل ۳۱ درصد از 

افراد این گروه همین نظر را درباره ترامپ داشتند. 
این نتایج بعد از یک هفته تنش بین ترامپ و دی سانتیس 
پس پیروزی قاطع وی در فرمانداری فلوریدا منتشــر شده 
اســت. دی ســانتیس در کنار ترامپ به عنوان نامزد اصلی 
بالقوه برای نامزدی حزب جمهوری خواه در انتخابات سال 

۲۰۲۴ در نظر گرفته می شود. 
ترامپ سه شنبه تهدید کرد اطالعات خصوص درباره رقیب 
اصلی بالقوه اش را که »خیلی جذاب نخواهد بود«، اگر وی 
تصمیم بگیرد با او رقابت کند، به اشتراک خواهد گذاشت. 
ترامپ گفت: فکر می کنم اگر نامزد شود، خیلی بد به خود 
آسیب خواهد زد. من بیشتر از هر کسی، افراد دیگر، شاید 
همسرش درباره او می دانم. در حالی که جمهوری خواهان 
خود را برای موج قرمز بزرگ آماده کرده بودند، با پیروزی 
»کاترین کورتز ماستو« سناتور ایالت نوادا در مقابل رقیب 
جمهوری  خواه وی »آدام الکسالت«، دموکرات ها 5۰ کرسی 
ســنا را در انتخابات میان دوره ای کنگره به دست آوردند و 
کنترل سنا در دست حزب جو بایدن رئیس جمهور ایاالت 

متحده آمریکا باقی ماند.
پیش تــر وبگاه »آکســیوس« در گزارشــی بــه وضعیت 
نامزدهــای تحت حمایت ترامپ در انتخابات جاری آمریکا 
در ایالت های کلیدی و رقابتی پرداخت و گزارش داد آن ها 
وضعیت خوبی در جدول شمارش آرای این ایالت ها ندارند.

با این حال،  جمهوری خواهان همچنان شــانس پیروزی در 
مجلــس نمایندگان آمریکا را دارند اما در آنجا هم اکثریت 
آن ها در مقایســه با دموکرات ها چنــدان باال نخواهد بود. 
طبــق تحلیل ها، پیــروزی جمهوری خواهــان در مجلس 
نمایندگان آمریــکا حتی با اختالف انــدک هم همچنان 
می تواند برای رئیس جمهور دموکرات ایاالت متحده آمریکا 
دردسرســاز شــود. بایدن پیش از این با ابراز رضایتمندی 
از نتایــج انتخابــات میان دوره ای کنگره، در یک نشســت 
خبری خطاب به جمهوری خواهان گفت: »موج قرمز بزرگ 
)اصطالحی کــه جمهوری خواهان درباره پیروزی احتمالی 

خود به کار می بردند( رخ نداد«.

علی رغم برخی پیش بینی ها؛

کنترل سنا در دست دموکرات ها باقی ماند

تغییراتی که نخست وزیر جدید عراق بر اساس اختیارات قانونی خود در حال ایجاد 
در نهادهای امنیتی و غیرامنیتی کشور است و به اذعان چهره های سیاسی این کشور 

کامال طبیعی است، به مذاق بسیاری خوش نیامده و درباره آن هشدار می دهند.
پــس از آن که، ســرانجام پس از کشمکشــی طوالنــی، دولت جدیــد عراق به 
نخســت وزیری »محمد شیاع السودانی« تشکیل شــد، تغییراتی که وی در حال 
ایجــاد آن در نهادهای مختلف بر اســاس دیدگاه و رویکرد اعالمی خود اســت، 
به ســوژه داغی برای زیر ســوال بردن او تبدیل شده است. این در حالی است که 
به اذعان بســیاری از چهره های سیاســی این کشــور، کامال طبیعی است که هر 
نخســت وزیری پس از تصدی این پست، تغییراتی را در ساختار نهادها مختلف و 

مهم نظام اجرایی کشور ایجاد کند.

جوسازی علیه دولت تازه نفس السودانی
این حمالت علیه رویکرد، السودانی در رسانه های عربی پس از آن شدت گرفت که 
وی طی حکمی سرلشکر محمد البیاتی، مشاور ویژه الکاظمی را برکنار و به جای 
او، سرلشــکر سعد العالق را منصوب کرد. وی سپس، حکم برکناری رائد جوحی، 
مدیر دســتگاه اطالعاتــی را صادر کرد و اخباری در خصــوص احتمال برکناری 
سرلشکر احمد ابو رغیف قائم مقام وزارت کشور در امور اطالعات و تحقیقات فدرال 
منتشــر شد و اعالم شد که نخست وزیر جدید، به زودی  احکام برکناری شماری 
از مسئوالن مرتبط با مصطفی الکاظمی و تیم مخصوص وی را صادر خواهد کرد.
روزنامه العربی الجدید با انتشــار یادداشــتی در این خصوص با وجود تایید حق 
قانونی نخســت وزیر عراق در ایجاد تغییرات نوشت: »دو دستگاه امنیتی در عراق 
که می توان گفت مورد اهتمام، توجه و حمایت گســترده آمریکا هستند، اکنون با 
خطر و چالش نفوذ نیروها و گروه های مسلحی مواجه هستند که واشنگتن آن ها 

را متحد تهران می داند«.
نویســنده در ادامه با اشاره به موفقیت چند هفته پیش کمیته هماهنگی شیعیان 
در عراق موسوم به »االطار التنسیقی« )چارچوب هماهنگی(، در تشکیل دولت به 
ریاست »محمد شیاع الســودانی« که همچنان به دنبال ایجاد تغییرات عمده در 

مفاصل امنیتی و دولتی است، دلیل این نگرانی آمریکا را فاش کرد. 
بر اســاس این گزارش، السودانی، شنبه هفته پیش »رائد جوحی« رئیس دستگاه 
اطالعات عراق را که به »مصطفی الکاظمی« نخست وزیر سابق نزدیک بود، برکنار 
کرد و به طور موقت خود سرپرســتی ســازمان اطالعات عراق را برعهده گرفت. 
جوحی در پرونده های متعددی از جمله پرونده های مشــترک آمریکایی - عراقی 
مشــارکت داشــت که مهمترین آن ها دورهای مختلف گفت وگــوی ویژه میان 
واشنگتن و بغداد در خصوص تغییر نقش رزمی و نظامی آمریکا به نقش مشورتی 

در سال گذشته بود. 

در ادامه این یادداشــت آمده است: السودانی همچنین، سرتیپ »ضیاء الموسوی« 
مدیرکل امور عملیات ویژه در دســتگاه اطالعات عراق را برکنار کرد. ضمن این که 
اخباری منتشــر شده که حاکی از آن اســت، تغییرات قریب الوقوعی در دستگاه 
مبارزه با تروریســم تحت ریاست سرلشــکر عبدالوهاب الساعدی به وقوع خواهد 
پیوست و ممکن اســت این تغییرات شــامل او و فرماندهان یگان ها و واحدهای 
مختلف در این دستگاه باشد. نویســنده در ادامه مدعی وجود رقابت شدید میان  
جناح های سیاســی عصائب اهل الحق، کتائب حــزب اهلل و ائتالف دوله القانون به 
ریاست نوری المالکی بر سر تصدی این دو نهاد امنیتی )دستگاه مبارزه با تروریسم 
و دستگاه اطالعات( شد و نوشت که این در حالی است که دستگاه امنیت ملی به 
»حمید الشطری« از سازمان بدر تحت هدایت »هادی العامری« سپرده شده است.

تالش گروه های سیاسی سنی برای تصدی پست های امنیتی
از سوی دیگر یک نماینده پارلمانی در گفت وگو با العربی الجدید گفت: »گروه های 
سیاســی عربی سنی و در رأس آن ها، ائتالف الســیاده نیز وارد خط رقابت برای 
تصدی این دو پســت امنیتی شــده اند و خواستار داشــتن یک پست امنیتی و 

شکستن انحصار مناصب امنیتی برای نیروهای شیعه هستند«.
این در حالی است که السودانی، یکشنبه هفته پیش در دیدار با اعضای کمیسیون 
امنیتی پارلمان گفت که به دنبال دور کردن نهادهای امنیتی از سرمایه گذاری های 
حزبی و سیاســی است. وی ســپس در خصوص اوضاع و پرونده های مهم امنیتی 
کشور که مهمترین آن ها پرونده های آوارگان، چرخش شغلی فرماندهان امنیتی، 
برقراری مجدد امنیت در شهرها و تثبیت آن و اعتباربخشی به دولت سخن گفت.

تهدید سرویس های امنیتی عراق به محرومیت از حمایت های آمریکا
اما از ســوی دیگر، یک عضو برجسته در ائتالف النصر به ریاست »حیدر العبادی« 
که خواست نامش فاش نشود، در گفت وگو با العربی الجدید، از رقابت برای کسب 
پســت های امنیتی در دولت السودانی پس از پایان تقسیم پست های وزارتی خبر 
داد. وی ادعا کرد: »اینکه دستگاه های اطالعات و مبارزه با تروریسم به سمت تبدیل 
شدن به ســهم جناح های مسلح یا گروه های سیاســی متحد ایران، مانند پلیس 
فدرال، گروه اطالعاتی امنیتی »خلیة الصقور« و برخی لشکرها در ارتش می روند، 
به معنای برداشــتن حمایت مستقیم آمریکا از این نهادها است که از آن استفاده 

می کردند. حمایت هایی چون ارائه تجهیزات، آموزش یا دست کم جیره بندی«.
از سوی دیگر »مهدی تقی« عضو کمیسیون امنیت و دفاع پارلمان عراق می گوید: 
»دستگاه های امنیتی و به طور مشخص اطالعات، امنیت ملی و مبارزه با تروریسم 
همان طور که نیازمند حمایت سیاســی و داخلی در مسیر فعالیت خود به صورت 
صحیــح و بدون مانع تراشــی هســتند؛ نیازمند حمایت خارجــی در بخش های 
اطالعات، هماهنگی و عملیات مشــترک هستند«. وی توضیح داد: »سخن گفتن 
از لغو حمایت خارجی به دلیل تغییراتی که در الســودانی در پست ها ایجاد کرده، 
قانع کننده نیســت. زیرا این دستگاه ها و نهادها همچنان عراقی هستند و از قانون 
خارج نشــده اند و در مبارزه با تروریســم و خشــونت و پدیده های خطرناک در 
حال فعالیت هســتند«. تقــوی تصریح کرد: »پس از تغییراتی که الســودانی در 
دســتگاه های امنیتی ایجاد کرد، هیچ خطری متوجه این نهادها نیست زیرا وی 
مرتکب هیچ اشــتباهی نشده است و از حدود اختیاراتش تخلف نکرده است بلکه 

تمام کارهای او در حوزه اختیارات قانونی او بوده است«.
این نماینده عراقی در دفاع از رویکرد و عملکرد دولت جدید عراق در ســایه تمام 
خبرسازی ها علیه او، گفت: »السودانی می بیند که بر اساس دیدگاه امنیتی جدید، 
تعدیل هــا و اصالحاتی باید در این نهاد ها ایجــاد کند و این کار را نیز انجام داده 
است. ممکن است تغییراتی در سایر سازمان ها نیز رخ دهد، اما این هرگز به معنای 

عدم همکاری خارجی با دستگاه های امنیتی عراق نیست«.

هشدار درباره تحریم های خارجی
»باســم خشان« نماینده مستقل پارلمان عراق نیز درباره »سلطه برخی احزاب یا 
گروه های متهم به فساد یا وابستگی به خارج کشور بر پست های امنیتی« هشدار 
داد و گفت که این امر ممکن اســت، دســتگاه های امنیتی را با خطر تحریم های 
خارجی یــا رفع حمایت از آن ها مواجه کنــد. وی در عین حال گفت: »اقدامات 
الســودانی اغلب بــا روی کار آمدن هــر دولت جدیدی اتفــاق می افتد، زیرا هر 
نخســت وزیر دیدگاه خاص خود را دارد و به دنبال نزدیک تر کردن برخی رهبران 
امنیتی به یکدیگر اســت. یک بار بر اساس یک دیدگاه امنیتی دقیق و یک بار به 

دالیل مربوط به وفاداری و اطاعت حزبی و نگرانی از کودتا«.
خشان در گفت وگو با العربی الجدید، تصریح کرد: »پارلمان این تغییرات را پیگیری 
خواهــد کرد، به ویژه که برخی از این تعدیل هــا و اصالحات، نیازمند تصویب در 
پارلمان است«. این نماینده عراقی نیز تاکید کرد که دستگاه های امنیتی و پست ها 
مهم در مراکز و مقرهای نظامی می بایســت به دور از دخالت های حزبی و ابقا در 
قدرت بر اساس سهمیه بندی های فرقه ای  باشند، زیرا این شیوه به عراق آسیب زده 
است. »ما به یاد داریم در سال ۲۰۱۴ که داعش به مناطق مختلف عراق حمله کرد، 

به دلیل تصدی حزبی بر پست های امنیتی، چه اتفاقی افتاد«.

 جوسازی علیه دولت تازه نفس عراق
 و تهدید به تحریم های خارجی


