
روزنامه رای الیوم در مطلبی نوشت: کسانی که از مسائل 
پنهانی قصر پادشــاهی در عربستان سعودی با خبر هستند، 
احتمال کناره گیری ملک ســلمان بــن عبدالعزیز از تخت 
سلطنت به نفع پسرش محمد بن سلمان را تا پنج ماه آینده، 

بعید نمی دانند.
به عقیده این گروه کناره گیری ملک ســلمان پس از 
نهایی کردن پرونده های مهــم داخلی و منطقه ای صورت 

خواهد گرفت.
گام اول در راستای فراهم کردن مقدمات کناره گیری از 
تخت پادشاهی دور کردن محمد بن نایف به شیوه ای ظالمانه 
بود که رسانه های آمریکایی از جمله روزنامه واشنگتن پست 

و نیویورک تایمز به آن اشاره کردند.
گام دوم نیز به ســفر ملک ســلمان به شهر طنجه و 
استراحت در آنجا مربوط می شود و به این ترتیب اداره کشور 
را در اختیــار ولیعهد و معاونان وفــادار و نزدیکانش بگذارد؛ 
کســانی که از چند هفته پیش پست های حساس را به آنان 
داده است. ملک سلمان و همراهان نزدیکش در این فاصله 
فقط به نظارت بر کارهای ولیعهد و کادر همراه او اکتفا کرده 
و  یا در برخی موارد توصیه هایی نیز می دهند و به این ترتیب 
محمد بن سلمان در ماه اوت تا پایان سپتامبر عمال پادشاه 
عربستان ســعودی خواهد بود و این مدت به مثابه آزمونی 
است تا ملک سلمان بتواند زمان دقیق اعالم کناره گیری از 

تحت سلطنت به نفع پسرش را نهایی کند.
شــمارش معکوس برای کناره گیری از قدرت از اکتبر 

آغاز شــده و تا پایان ســال جاری و یا آغاز سال آینده ادامه 
خواهد یافت و احتمال دارد پادشاه در این فاصله از سلطنت 

کنار برود و دلیل آن را نیز منافع عالی کشور اعالم کند.
اما امیران با نفوذ ســعودی در این مورد که چه کسی 
در زمان پادشاهی محمد بن سلمان در آینده ولیعهد خواهد 
بــود، تصمیم نهایــی نگرفته اند و در این مــورد به دیدگاه 
مشــترک نرسیده اند اما بیشتر به ســمت امیران نسل سوم 
یا همان نوادگان بنیانگذار آل ســعود تمایــل دارند با این 
حال باید در نظر داشــت که شــکل و ساختار خاندان حکم 
 ســعودی در این خصوص هیچ پاســخ راضــی کننده ای 

ندارد.

در اثر حمالت شــدید گروه طالبان در افغانستان 
که از روز شنبه آغاز شده است، شهرستان تیوره والیت 
غور و لوالش مرکز والسوالی کوهستان در والیت فاریات 

بدست طالبان افتاد. 
منابع امنیتی به آژانس خبری پژواک افغانســتان 
گفته اند با سقوط لوالش دست کم ۲۰۰ تن از نیروهای 

دولتی در قریه خیرآباد این والسوالی در محاصره قرار 
دارند که اگر نیروهای کمکی به این منطقه فرســتاده 

نشود، جان همگی آن ها در خطر است.
به گفتــه عبدالکریم یورش، مســئول مطبوعات 
پلیس فاریاب، در جریــان نبرد میان نیروهای دولتی 
و طالبان دســت کم ۴ تن از نیروهای دولتی کشته و 

زخمی شده اند. 
همچنین نور احمد، یکی از نیروهای پلیس منطقه 
به پژواک گفته اســت که مقدار زیاد سالح، تجهیزات 
و مهمات دولتی در ســاختمان ولسوالی و قوماندانی 
)فرماندهی( امنیه وجود داشــت که به دست طالبان 
افتاده اســت. گفته شده اســت که در حال حاضر در 
۸ شهرستان ایالت فاریاب درگیری های شدیدی بین 
نیروهای افغان و طالبان در جریان اســت. »نورمحمد 
ظریفی«، نماینده  پیشین شهرستان »شیندند« هرات 
می گوید که طالبان اکثر پاسگاهای نیروهای امنیتی در 
این شهرستان را به تصرف خود در آورده اند و نیروهای 
امنیتی، از راه زمین توان مقابله  با طالبان را ندارند و به 

عملیات  هوایی رو آورده اند.

رئیس جمهور سابق یمن با درخواست از یمنی ها 
برای ادامه جنگ با عربســتان اعــالم کرد که تمامی 
ملزومات را در اختیار نیروهای حامی خود و نیروهای 

انصاراهلل قرار خواهد داد.
به نقــل از الجزیره، علی عبــداهلل صالح، رئیس 

جمهور سابق یمن در سخنانی در یکی از اردوگاه های 
آموزشــی در جنوب صنعا به نیروهای مبارز یمنی به 
دلیل پایداریشــان درود فرستاد و گفت که وی و هم 
پیمانانــش تالش می کنند تا تمامــی تجهیزات ویژه 
آموزشی و سالح های پیشرفته را در اختیار مبارزان قرار 
دهند. وی همچنین خواهان آمادگی برای ادامه نبرد و 
رویارویی با تجاوزهای عربستان شد. علی عبداهلل صالح 
به همراه صالح الصماد، رئیس شــورای عالی سیاسی 
یمن و طارق محمد عبداهلل صالح، برادرزاده علی عبداهلل 
صالح از اردوگاه های آموزشی ویژه در سنحان در جنوب 
صنعا بازدید کردند. از سوی دیگر، صالح الصماد خواهان 
رویارویی با چالش ها شــد و از یمنی ها خواست تا به 
ســخنان کســانی که برای بر هم زدن وحدت داخلی 
میان انصاراهلل و کنگره مردمی سراســری یمن تالش 

می کنند، گوش ندهند.
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برخورد ترکیه – آمریکا با ایستادن ترکیه کنار دوحه در بحران قطر هم زمان شده است، 
نمی توانیم بفهمیم ابعاد تحرکات گروهی که ترکیه و قطر و گروه اخوان المسلمین را شامل 
می شــود تا کجا خواهد بود. گروهی که به نظر می رسد گام به گام عقب می نشیند و پیمان 
بین المللــی به رهبری آمریکا را در حد تعارض و شــاید هم برخورد با یکدیگر قرار می دهد. 
گروه ترکی، قطری، اخوانی در درون پیمان بین المللی توانســته بود استقالل نسبی خود را 
حفظ کند، مساله ای که باعث ناراحتی عربستان و امارات متحده عربی شده بود، به ویژه که 
می خواســت فعالیت سلول های اخوانی در درون کشورهای عربی خلیج فارس و خارج از آن 
را گســترش دهد، مســاله ای که به دلیل وجود عناصر قدرت، پول و رسانه در اختیار قطر، و 
نیروهای نظامی و اقتصادی در اختیار ترکیه و همچنین شبکه گسترده بین المللی ای که در 
اختیار جماعت اخوان المســلمین اســت، باعث نگرانی آن ها شده بود. اما شکست جماعت 
اخوان المســلمین و ســقوط آن ها از اریکه قدرت در مصر و تونس، و همچنین ضرباتی که 
تشــکیالت نظامی آن ها در سوریه و لیبی متحمل شدند آرزوهای اردوغان و حاکم قطر را بر 
باد داد. با این وجود این گروه بر مواضع خود پایبند باقی مانده اســت. به این ترتیب شکافی 
خاص در درون ائتالف بین المللی مبارزه با داعش به وجود آمده است، به خصوص به عنوان 
قدرت بزرگ منطقه ای که توان تاثیرگذاری بر سیر حوادث را دارد، و حتی می تواند با منافع 
ایاالت متحده و کشــورهای عربی حوزه خلیج فارس تعارض داشــته باشد. بر سر کار آمدن 
دولت ترامپ نقطه تحولی در نگرش های گروه ترکی – قطری – اخوانی به وجود آورد، ترامپ 
اخوان المســلمین را گروهــی مطلوب نمی دید، و چون آن را میراثی بــه جا مانده از اوباما 
می دید برای ســرکوب آن دست به کار شــد. در مقابل، نزدیکی ای در روابط ترکیه با روسیه 
و ایران به وجود آمد. ترامپ به ســمت تکیه به کردهای ســوریه به جای اردوغان متقلب که 
برای تحقق اهداف شــخصی اش تالش می کرد، متمایل شد، به این ترتیب سالح های مدرن 
و مربی و نیروهای هوایی و زمینی در پایگاه های متعدد در داخل مناطق کردی در ســوریه 
منتشر کرد، مساله ای که باعث جنون اروغان شد و احساس کرد که می خواهند اریکه قدرت 
را از او بگیرند، هر چه کردها بیشتر خودنمایی می کردند، وی از نیروهایش بیشتر می خواست 
که مانع از رســیدن کردها از نوار شرقی به نویار غربی شوند، با این هدف که جلوی تشکیل 
کیانی کردی که او را در عمل انجام شــده قرار دهد بگیرد. با روی آوردن اردوغان به ســوی 
روسیه و ایران، قطر خود را آماده پیوستن به جبهه ترکیه می کرد، با احتیاط خود را به روسیه 
و ایــران و عراق نزدیک کرد و از پیمان بین المللی فاصله گرفت، در اقدامی ســنجیده، قطر 
هیاتی را به همراه 7۰۰ میلیون دالر برای حیدر العبادی، نخست وزیر عراق به بغداد فرستاد، 
هیات قطری گفت: این پول در مقابل تالش هایی اســت که برای آزادی قطری هایی که در 
حین شــکار در صحرای االنبار دستگیر شدند، صرف شــد، پرداخت می شود، افرادی که در 
میانشان اعضایی از خانواده حاکم نیز بودند، که حکایت از تالش هایی داشت که قابل اغماض 
نیستند، این گروه که به اسم شکار وارد عراق شده بودند به منطقه ای آمده بودند که در آن 
جا گروه های مســلح حضور داشتند. عربســتان و امارات از تحرکات قطر که عکس تحرکات 
آن ها بود، ناخرسند شدند، هم زمان ترامپ نیز از تهدیدهای اردوغان مبنی بر اشغال مناطق 
کردی عصبانی شده بود. اردوغان تالش می کرد طرح ترامپ برای تکیه به کردها برای بسط 
تسلط آمریکا بر بخش بزرگی از اراضی از دست داده داعش را خنثی کند. دولت آمریکا برای 
تالفی اقدامات اردوغان و قطر، با چهار کشور عربی متضرر از سیاست های قطر هم صدا شد، 
و به اجرای دستور محاصره قطر بر اساس مطالبات ریاض که ترامپ با حکام عرب در ریاض 
بر ســر آن توافق کرده بودند، چراغ سبز نشان داد. دولت ترامپ به سرعت دست به کار شد 
تا طناب را بر گلوی حاکم قطر ببندد، زمان بندی حســاس و سخت بود، تا این که نیروهای 
ترکیه به دوحه رســیدند، برخورد با نیروهای ترکیه باعث می شــد تا نیروهای آمریکایی در 
شــمال سوریه به محاصره در آیند، در حالی که از همه طرف از سوی دشمنان آمریکا احاطه 
شــده اند، از ایران و حشد الشعبی عراقی گرفته تا ارتش سوریه و حزب اهلل، ترکیه حلقه ای 
برای بســتن محاصره محســوب می شد. درگیری ها در اراضی ســوریه بعد از درگیری برای 
تسلط بر مرزهای سوریه و عراق آماده تشدید بوده است، اگر برخوردی صورت بگیرد ترکیه 
به پیمان روسی – ایرانی می پیوندد، به این ترتیب وضعیت آمریکا بدتر می شد و با شکستی 
سخت از درگیری ها خارج می شد و پیمان ناتو نقش و جایگاه ترکیه را از دست می داد، برای 
همین واشــنگتن فورا وزیر امور خارجه خود، تیلرسون را برای انجام مسئولیتی تعریف شده 
به ریاض و کویت و دوحه فرســتاد تا از شدت تنش ها بکاهد و فتیله بحران را پایین بکشد و 

ساعت انفجار را به عقب بیندازد.

ترامپدیگراردوغانراتحملنمیکند

نوری المالکی، معاون رئیس جمهور عراق تاکید کرد، 
منطقه کردستان چه از لحاظ قانونی و چه بر اساس قانون 

اساسی عراق، نمی تواند یک کشور مستقل باشد.
بــه گــزارش الوقــت، "نــوری المالکــی" معاون 
رئیس جمهور عراق روز یکشنبه برای یک سفر کاری به 
روســیه عزیمت کرده و در جریان این سفر قرار است با 
"والدیمیر پوتین" رئیس جمهور، "سرگئی الوروف" وزیر 
امور خارجه و "والنتینا ماتوینکو" رئیس شورای فدراسیون 

)سنای( روسیه دیدار و گفتگو کند.
ســفر المالکی به روســیه از ۲3 جوالی آغاز شده و 
تا ۲6 جوالی ادامه خواهد داشــت. در کرملین و شورای 
فدراسیون روسیه اطالعات مربوط به آماده سازی مقدمات 

مذاکرات با معاون رئیس جمهور عراق را تایید کرده اند.
المالکی در آستانه این سفر در مصاحبه ای اختصاصی 
بــا خبرگزاری »نووســتی« اعــالم کرد کــه در جریان 
مذاکراتش با مقامات مســکو قصــد دارد روی ضرورت 
فعال تر شدن نقش روسیه در روند اوضاع در خاورمیانه، 

بخصوص در عراق متمرکز شــود و همچنین خواســتار 
فعال سازی روابط اقتصادی بین روسیه و عراق در زمینه 

همکاری های تجاری، انرژی و الکتریسته خواهد شد.
عالوه بر این، به گفته وی، موضوع خرید تســلیحات 
نظامی روســی برای ارتش عــراق نیز از دیگر موضوعات 

گفتگوهای وی در مســکو اســت. المالکی افــزود: »ما 
عالقه مند هســتیم که ارتش عراق به سالح های ساخت 
روسیه مجهز شود، برای اینکه نظامیان ما با این تسلیحات 
به خوبی آشنایی داشته و برای کار کردن با آن ها آموزش 
دیده انــد و قطعا مذاکراتی در این زمینه با رئیس جمهور 

روسیه خواهم داشت.«
معاون رئیس جمهور عراق در مورد نقش روســیه در 
خاورمیانه تاکید کرد: »من این مســئله را قبال هم گفته 
و اکنون تکرار می کنم که اگر موضع گیری قاطع روسیه 
در خصوص حل و فصل بحران در ســوریه نبود، برخالف 
برخورد آمریکا بــا اوضاع منطقه، ممکن بود کل منطقه 
خاورمیانه به نابودی کشیده شود و بدون دخالت مستقیم 
روســیه در بحران سوریه، تروریســتها در منطقه فعالتر 
میشــدند رژیم سیاسی در این کشور و حتی در عراق در 
معرض ســرنگونی قرار می گرفتند و در نتیجه نقشه کل 

منطقه ممکن بود تغییر کند.«   
المالکی همچنین در پاســخ به سوال دیگری یادآور 

شــد که یکی از موضوعاتی که قصد دارد در مذاکراتش 
در مسکو بررســی کند، مسئله برگزاری همه پرسی ماه 

سپتامبر اعالم استقالل منطقه کردستان از عراق است.
معــاون رئیس جمهور عــراق ابراز اطمینــان نمود: 
»منطقه کردســتان چه از لحاظ قانونی و چه بر اســاس 
قانون اساسی عراق، نمی تواند یک کشور مستقل باشد. 
کردها زمانی که به قانون اساسی عراق رای داده و تصمیم 
گرفتند که عراق کشــوری فدراتیو باشد، سرنوشت خود 
را مشــخص کردند. آن ها این حــق را ندارند که هر روز 
یک تصمیم بگیرند و بخواهند سرنوشــت خود را تغییر 
دهند. البته ممکن اســت همه پرسی استقالل باالخره 
 برگزار شــود، ولی کردســتان نمی توانــد از عراق جدا 

شود.«
دولت خودمختار کردستان عراق بارها مسئله استقالل 
خود را مطرح کرده و در ژوئن سال جاری نیز اعالم کرد 
که همه پرسی برای اعالم استقالل و جدا شدن از عراق در 

تاریخ ۲5 سپتامبر سال ۲۰17 برگزار خواهد کرد.

منطقه کردستان نمی تواند یک کشور مستقل باشد

در جریان تیراندازی در سفارت اسرائیل در امان پایتخت اردن، یک اردنی کشته و یک شهروند اسرائیلی زخمی شد و رسانه های محلی شامگاه 
یکشنبه از شنیده شدن صدای تیراندازی در نزدیکی سفارت اسرائیل در امان، پایتخت اردن خبر دادند. منابع خبری اسرائیلی با تایید این خبر گزارش 
کردند شــمار گســترده ای از نیروهای امنیتی به محل سفارت منتقل شده اند. پیش تر الجزیره خبر زخمی شدن دو نفر در جریان این تیراندازی را 
تایید کرده بود. با این حال تا زمان تنظیم این خبر، گزارش های ضد و نقیضی از جریان حادثه منتشر شده است. برخی رسانه ها می گویند تیراندازی 
در داخل ساختمان سفارت روی داده است. از سوی دیگر برخی منابع گزارش کرده اند که یک فرد تالش کرد به سوی کارکنان سفارت تیراندازی 

کند. وزیر کشور اردن پس از حضور در محل وقوع حادثه اعالم کرد این تیراندازی نتیجه یک اختالف شخصی بوده است.

حملهبه
سفارتاسرائیل

دراردن

یوشکا فیشر سیاستمدار آلمانی که در تاسیس حزب سبزهای آلمان نقش اساسی داشت در 
مقاله ای تحت عنوان »فصل خونین خاورمیانه در مرحله پساداعش« نوشت: بعد از نابودی داعش 
خاورمیانه شاهد درگیری مستقیم عربستان و ایران بر سر تسلط بر منطقه خواهد بود و این درگیری 
تا به امروز به صورت غیرمستقیم و نیابتی بود اما این دو قدرت جهانی که در منطقه بسیار فعال 
هستند این بار به وضوح اعالم کردند که این دو کشور درگیر هستند و آمریکا از عربستان حمایت کرد 

و روسیه از ایران. به احتمال زیاد این درگیری گسترش یابد و جایگزین جنگ با تروریست ها شود.
طبیعی است که هرگونه مقابله مستقیم نظامی با ایران باعث شعله ور شدن تمام منطقه خواهد 
شد و این جنگ گسترده تر از تمام جنگ های پیشین خاورمیانه خواهد شد. عالوه بر این جنگ های 

عراق و سوریه و همچنین فعالیت تروریست ها ادامه دار خواهد بود.
عامل دیگری که باعث بی ثباتی منطقه خواهد شد مساله کردستان است، کردها ثابت کردند که 
علیه داعش هستند و با آن مبارزه کردند و می خواهند با نفوذ سیاسی و نظامی یک دولت مستقل 
تشکیل دهند اما کشورهایی مانند ترکیه، سوریه، عراق و ایران مخالف این قضیه هستند؛ زیرا بر 
امنیت ملی آن ها تاثیر خواهد گذاشت و چه بسا سبب وقوع جنگ شود. با توجه با اختالفاتی که 

میان ایران و عربستان به وجود آمده است خاورمیانه در مرحله بعد در صلح و امنیت نخواهد بود.
واضح است که آمریکا پس از جنگ با عراق به این درک رسید که علیرغم قدرت نظامی زیادش 
توان پیروزی زمینی در خاورمیانه را نخواهد داشــت و باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا 

نیروهای آمریکا را از خاک عراق خارج کرد.
دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا از عربستان و هم پیمانانش حمایت کرد و همیشه اظهاراتش 

علیه ایران بود و این یکی دیگر از عوامل به وجود آمدن بی ثباتی خواهد بود.
احتمال وقوع جنگی بزرگ در خاورمیانه به بیش ترین حد خود رسید و امروزه اطراف متعددی 

با هم درگیر هستند و جنگ در سوریه و در منطقه ممکن است به یک جنگ جهانی تبدیل شود.
نگران کننده تر از همه این است که دونالد ترامپ در سال ۲۰13 پیش بینی کرده بود که آمریکا 
با ایران وارد جنگ خواهد شد و او در آن زمان تنها یک فرد ثروتمند بود و سعی می کرد وارد امور 
سیاسی شود و از طریق شبکه فاکس نیوز از جان کری وزیر امور خارجه آمریکا انتقاد می کرد ولی او 
بعدا کاندیداتور ریاست جمهوری و سپس رئیس جمهور شد و اظهارات و سیاست های خصمانه اش 

علیه ایران قابل تامل است.
چیزی که وضعیت را بیش از پیش بد کرده است دشمنی بی سابقه ایران و عربستان است و در 
7 ژوئن ۲۰17 گروهک داعش مرتکب حمالتی علیه پارلمان ایران و حرم امام خمینی )ره( شد و 

این اتفاقات بعد از تهدیدات صریح محمدبن سلمان ولیعهد عربستان در اوایل می ۲۰17 رخ داد.
محمدبن سلمان گفته بود که قبل از این که جنگ در عربستان رخ دهد جنگ را به داخل ایران 

خواهیم برد و تمام ایرانیان شک ندارند که عربستان در حمالت اخیر تهران دست داشته است.
محمدبن سلمان مهندس سیاست خارجی خصمانه عربستان علیه ایران به شمار می رود و این 
سیاستمدار مبتدی که هنوز به سن 3۲ سالگی نرسیده است در ۲1 ژوئن به عنوان ولیعهد عربستان 
انتخاب شــد و پادشاه آینده عربستان خواهد بود، همچنین او وزیر دفاع عربستان است و در امور 

اقتصادی نیز سمت هایی دارد.
بعد از انتخاب بن سلمان به عنوان ولیعهد اسرائیلی ها خوشحال شدند و گفتند که این خبر خوبی 
برای اسرائیل و آمریکا است اما دانیال شابیر و سفیر سابق آمریکا در اسرائیل آن را خطرناک وصف 

کرد و گفت که این انتخاب احتمال وقوع جنگ میان ایران و عربستان را بیشتر می کند.
از دیگر نمونه هایی که سیاســت خطرناک حاکم جدید عربســتان را نشان می دهد شروط و 
مطالباتی است که برای کشور قطر گذاشتند تا تحریم را بردارند که از مهمترین این شروط قطع 
روابط دیپلماتیک با ایران است و بیشتر ناظران سیاسی تاکید کردند که قطع روابط دیپلماتیک با 
ایران یکی از شروط محوری است و این شرط تمام اصول بین المللی را نقض می کند و قبل از همه 
چیز حاکمیت یک کشور را نقض می کند و این شرط در نوع خود بی سابقه است و حتی در زمان 

صدام دیکتاتور عراق رخ نداد.

پیشبینیاحتمالوقوعجنگ
عربستان-ایراندرپساداعش

بخشیازوالیتهایافغانستانبهدستطالبانافتاداحتمالکنارهگیریملکسلمانازسلطنت

درخواستعبداهللصالحازیمنیهابرایادامهجنگ

ایرنــا: 'یاروســالو تروفیموف' دیدگاه نویــس روزنامه 
آمریکایی وال استریت ژورنال  در سرمقاله خود نوشت: سه 
سال اســت که 'داعش' خالفت خودخوانده خود را اعالم 
کرده اســت و در این مدت زمان به یک شــهروند جهانی 
بدل شده است. این خالفت خودخوانده هرچند در سوریه و 
عراق متحمل شکست هایی سنگین شده، اما این به معنای 
آن نیست که قدرت نفوذش در دیگر کشورهای جهان که 

وفادارانی هم در آن ها دارد از بین رفته است.
سیطره نفوذ خالفت خودخوانده داعش از غرب آفریقا 

گرفته تا فیلیپین بسط دارد.
داعــش این پهنای وســیع گســتردگی والیت های 
خودخوانده اش را مرهون ســازمان های شورشــی محلی 
می داند. از نمونه انواع و اقسام این گروه ها می توان از 'بوکو 
حرام' در نیجریه و یا ' انصار بیت المقدس' در شبه جزیره 
'ســینا'  نام برد. اما ســایر والیات داعش تقریبا در دستان 
گروه های میانه روتر بود مانند 'داعش خوراسان' که متشکل 
از شرورترین عناصر 'طالبان' در افغانستان و پاکستان بود .

' روهــان گوناراتنا' رئیس 'مرکز بین المللی تحقیقات 

خشونت سیاســی و تروریسم' در دانشــگاه سنگاپور هم 
پیرامــون این موضــوع می گوید ' جهان هنــوز هم یک 
اســتراتژی به درد بخور برای مهار کردن، منزوی کردن و 
از بین بردن داعش ورای مرزهای عراق و ســوریه ندارد. به 
همین علت ما به زودی شــاهد گسترش جهانی این گروه 

خواهیم بود'.
و اما منبع نگرانی اصلی آسیاست. جمعیت مسلمانان 

در آسیا بسیار بیشتر از خاورمیانه است.
' ریچــارد جواد حیدریان' از صاحب نظران سیاســی 
در فیلیپین می گوید 'ما باید منتظر محور داعش در آسیا 
باشیم. فرصت های داعش در آسیا فوق العاده نامحدود است 

چون اینجا یک بازاری بزرگ برای داعش است'.
حیدریان اضافه می کند 'جزیره ای مانند میندانائو یک 
مامن آرام و عالی برای داعش اســت. مرزها در این ناحیه 
بشدت پر خلل و فرج هستند و به راحتی می توان بین مالزی 
و اندونزی تردد کرد. اقلیت مســلمان در جنوب فیلیپین 
مطلقا در شرایط خوبی زندگی نمی کنند و بشدت از اوضاع 
ناراحتند و همین نارضایتی، منطقه را به یک زیســت بوم 

مناسب برای ظهور و رشد افراط گرایی بدل کرده است'.
اگرچه که مبدا اصلی ظهور داعش سوریه و عراق بوده 
است، اما این دو کشــور دیگر مانند سابق جذابیتی برای 
جهادی های بالقوه ندارد؛ اما به هر جهت این سازمان یک 
نشــان ابدی بر پیشانی انواع و اقسام گروه های جنگجو که 

به پروژه خالفت این گروه ملحق شده اند چسبانده است.
همین بحث ها بود که سرمنشا ایجاد انشعاب در گروه 
بوکو حرام شــده است. این گروه هم اکنون به نام ' والیت 
غرب آفریقای داعش' مشهور است. یکی از این دو انشعاب، 

هرکه را با این گروه همکاری نکند 'مرتد' می شناسد و او را 
سزاوار مرگ می داند. گروه دیگر هم قائل به اعمال خشونتی 
هر چه تمام تر به مســیحیان و مسئوالن دولتی است. در 
پاکســتان گروهی به تازگی تاسیس شــده که متشکل از 
مبارزان برگشــته از داعش اســت با نام ' انصار الشریعه' 
پاکستان. این گروه هم همچون آن دیگری، از دست زدن 
به کشــتارهای دسته جمعی علیه مسلمانان عادی پرهیز 
می کند و منحصرا بر روی ترور افسران پلیس متمرکز شده 
اســت. به باور کارشناسان امر، کلید حل معما، سرنوشتی 
است که بر سر 'القاعده' در پی از دست دادن پایگاهش در 
افغانستان در سال۲۰۰1 و 1۰ سال بعد در پی کشته شدن 

'اسامه بن الدن' رهبر این گروه آمد.
تمام این وقایع هسته مرکزی القاعده را تضعیف کرد و 
همه نیرو و تواناییش را برای هدف گرفتن غرب به تحلیل 
برد. امــا وفاداران منطقه ای القاعده یکــی پس از دیگری 
شکوفا شــدند و در خیلی از کشــورها نظیر شمال مالی، 

سومالی و یمن به موفقیت هایی هم رسیدند.

" احمد ابوالغیط " با بیان اینکه  اســرائیل با آتش 
بازی می کند و منطقه را وارد شــرایط بسیار خطرناکی 

کرده است، قدس را خط قرمز دانست.

در بیانیه دبیــرکل اتحادیه عرب تاکید شــد که 
عرب ها و مسلمانان هرگز نمی پذیرند به قدس آسیبی 

برسد.
وی افزود: رژیم صهیونیستی با آتش بازی می کند 
و بــا تحمیل اقدامات امنیتی بــرای ورود به حرم بیت 
المقدس در صدد ماجراجویی بر سر روشن کردن آتش 

بحران بزرگی با دو جهان عرب و اسالم است.
وی خاطرنشــان کرد: روزهای گذشــته ثابت کرد 
دلیل واقعــی اقدامات رژیم صهیونیســتی ،مالحظات 

امنیتی نبوده است.
ابوالغیط گفت: متاســفانه جریانات کنونی؛ اقدامی 
در تکمیل طرح یهودی ســازی شــهر قدس و تسلط 
بر منطقه قدیمی اســت  که هیچ کشــوری در جهان 

حاکمیت اسرائیل بر ان را به رسمیت نمی شناسد.
دبیرکل اتحادیه عرب به رژیم صهیونیستی هشدار 
داد تــا به ادعاهــای گروه های افراطــی یهودی که بر 

همگان آشکار است اعتماد نکند.
یــادآور می شــود درگیری های دو روز گذشــته 
فلســطینی ها با نیروهای رژیم صهیونیستی به شهادت 
5 فلسطینی منجر شــد، یک جوان فلسطینی نیز سه 
شــهرک نشین را در یکی از شهرک های کرانه باختری 

کشت.
قرار است شــورای وزیران خارجه اتحادیه عرب ، 
چهارشنبه آینده نشســت فوق العاده ای برای بررسی 
وضعیت قدس اشــغالی، برگزار کند. سازمان همکاری 
اســالمی نیز این موضوع را در نشستی فوق العاده فردا 

دوشنبه بررسی خواهد کرد.
شــورای امنیت ســازمان ملل نیز به درخواســت 
فرانسه،سوئد و مصر روز دوشنبه نشست فوق العاده ای 

برگزار می کند.
از سوی دیگر کمیته چهار جانبه خاورمیانه نیز از 
همه گروه ها خواسته است تا حد امکان خویشتن داری 

کنند.
این کمیته از اسرائیل و اردن نیز خواست وضعیت 
موجــود صحن مســجد االقصی در قدس شــرقی را 
حفظ کنند و مســلمانان مانند گذشته هر زمان امکان 
ورود بدانجا را داشته باشــند و یهودیان نیز زمان های 
مشــخصی بدون اجازه برای نماز بتواننــد بدانجا وارد 

شوند. 

والاستریتژورنالازمقصدبعدیداعشخبرداد

هشدار اتحادیه عرب به اسرائیل: قدس، خط قرمز است

به گزارش پایگاه خبری شبکه العالم جنگنده های دشمن 
همچنین شــهرک المتون در اســتان الجوف یمن را بمباران 
کردند. یاداور می شــود یگان موشکی نیروهای مردمی یمن 
روز گذشــته پس از هــدف قرار دادن پاالیشــگاه نفت ینبع 
در عربســتان، با صدور بیانیه ای اعالم کرد که در پاســخ به 
جنایت های روز افزون رژیم ســعودی پاالیشــگاه های نفت 
عربســتان به اهداف نظامی ما تبدیل شده اند.یگان موشکی 
مقاومت مردمی یمنبا انتشــار بیانیه ای از آغاز مرحله پس از 
ریاض خبر داد و تاکید کرد : آغاز این مرحله در جواب جنایت 
کشــتار اسرا در موزع در تعز بوده است. این بیانیه با هشدار به 
رژیم آل سعود نسبت به هر گونه خدشه به کرامت مردم یمن، 

تصریح کرد که عملیات موشکی در پاسخ به استمرار تعدی و 
محاصره، با شدت ادامه خواهد یافت. یگان موشکی یمن خاطر 
نشان ســاخت که پاالیشگاه های نفت یکی از اهداف نظامی 
است و به همین دلیل، به شرکت های خارجی همکار ائتالف 
در یمن هشدار داد که این کشــور را ترک نمایند. این یگان 
تاکید کرد:  به شیوه مردم یمن در دفاع از کرامت و حاکمیت، 
شب شنبه بیســت و دوم ژوئیه سال 2017میالدی  موشک 
جدید بالســتیک دور برد از نوع  برکان اچ 2 ) آتشفشان اچ2(، 
به پاالیشگاه های نفت در منطقه ینبع عربستان شلیک شد و با 
دقت به هدف اصابت کرد. به مناسبت این دستاور مهم، آغاز 

مرحله پس از ریاض را اعالم می کنیم.

بمباران مناطقی از یمن توسط سعودی ها


