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اخبار

مردم فلسطین از اشغالگری و
سرکوب رنج میبرند
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی وزیر خارجه
قطر که در واشنگتن به سر می برد ،با بیان اینکه
جهان اسالم نباید از پیگیری مساله فلسطین
خسته شود تاکید کرد که مردم فلسطین هر روز
از اشغالگری و سرکوب رنج میبرند.
وی در مصاحبه با سرویس «جهان بینی
امروز» روزنامه واشنگتن پست ضمن حمایت
از هدف بلند مدت تشکیل یک کشور مستقل
فلسطینی ورای مرزهای اشغال شده  ،۱۹۶۷تاکید
کرد که ما نیاز به یافتن یک راه حل عادالنه برای
فلسطینیهاداریم.
محمد بن عبدالرحمن آل ثانی گفت که بر
خالف معامله قرن دولت ترامپ که زمینهای
زیادی را به اسرائیل واگذار میکند و تضمینی
برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی ندارد،
ابتکار صلح عربی یک مبنای عادالنه برای مذاکرات
فراهم آورده است .وزیر خارجه قطر تصریح کرد
که دولت راستگرای بنیامین نتانیاهو نخست وزیر
رژیم صهیونیستی تمایلی برای گفتوگوی سازنده
با فلسطینیها نشان نداده است.
وی با اشاره به اینکه نظر فلسطینیها در مورد
توافق مهم تلقی میشود ،اضافه کرد که این به
تصمیم ما یا آمریکا بستگی ندارد.

در دیدار با معاون وزیر امور خارجه ایران

صلح سیاه در کاخ سفید

ظرف یک هفته آینده مکانیسم
ماشه فعال میشود

وزیر خارجه قطر:

اخبار

توافق صلح امارات و بحرین با اسرائیل در کاخ سفید همزمان با انتقاضه مردمی در فلسطین امضا شد

پمپئو:

وزیر امور خارجه آمریکا در گفتگو با
«فاکسنیوز» ضمن تکرار گفتههای بیاساس
خود علیه ایران ،ادعاهایی را درباره راهاندازی
مکانیسم ماشه مطرح کرد.
به گزارش گروه بینالملل باشگاه خبرنگاران
جوان« ،مایک پمپئو» وزیر امور خارجه آمریکا
روز دوشنبه در گفتوگو با شبکه «فاکسنیوز»
بار دیگر بر تالش واشنگتن برای بازگرداندن
تحریمهای سازمان ملل علیه ایران تاکید کرد و
گفت« :اطمینان دارم که ایاالت متحده ظرف یک
هفته موفق خواهد شد و مکانیسم ماشه فعال
میشود و ایران یکبار دیگر از قاچاق سالح منع
خواهد شد ».وی همچنین از کشورهای اروپایی
خواست به واشنگتن در تمدید تحریمهای
تسلیحاتی سازمان ملل علیه ایران کمک کنند.
پمپئو گفت :ایران ظرف  ۳۰روز دیگر میتواند
سالح خرید و فروش کند .ما از کشورهای اروپایی
میخواهیم به ما در تمدید تحریمهای تسلیحاتی
(علیه ایران) کمک کنند  ....فکر میکنم همه به
این نتیجه رسیدهاند که دسترسی ایران به سالح
«بد» است .آمریکا پس از ناتوانی در تصویب
قطعنامه تمدید تحریمهای تسلیحاتی ایران در
شورای امنیت ،مدعی استفاده از مکانیسم ماشه
برای بازگرداندن تمامی تحریمها علیه تهران
است .اتحادیه اروپا پیش از این نیز اعالم کرده
بود که آمریکا نمیتواند با توسل به مکانیسم
ماشه ،تحریمهای سازمان ملل علیه ایران را فعال
کند .پمپئو پیش از این مدعی شده بود که تنها راه
حل پیشرو ،اعمال فشار علیه ایران و گفتگوهای
جامع است .اظهارات وزیر امور خارجه آمریکا
در حالی مطرح میشود که ایران تاکید کرده که
هرگز زیر بار فشار و تحریم تن به مذاکره با آمریکا
نمیدهد .رفتار یکجانبهگرایانه آمریکا از سوی
سایر کشورها محکوم شده ،تا آنجا که واشنگتن
در موضوع تحریم تسلیحاتی ایران متحمل
شکست سنگینی شد و فقط جمهوری دومینیکن
به پیشنهاد آمریکا در سازمان ملل رای مثبت داد.
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به گزارش ایسنا ،مراسم امضای توافق برای
عادیسازی روابط میان رژیم صهیونیستی
با امارات از یک سو و بحرین از سوی دیگر
امروز در کاخ سفید با حضور بنیامین نتانیاهو،
نخست وزیر اسرائیل و دونالد ترامپ ،رئیس
جمهوری آمریکا و هیئتهای اماراتی و بحرینی
به ریاست عبدالله بن زاید و عبداللطیف بن
راشد الزیانی وزرای خارجه دو کشور در ساعت
 ۱۲ظهر به وقت واشنگتن (هشت و  ۳۰دقیقه
شب به وقت تهران) با حضور حدود ۷۰۰
مهمان ،از جمله تونی بلر ،نخستوزیر اسبق
انگلیس برگزار شد.
هیئت اماراتی همچنین شامل مقامات ارشد
این کشور از جمله وزیر اقتصاد ،وزیر مشاور
در امور مالی ،وزیر مشاور در امور همکاریهای
بینالمللی و وزیر صنایع و تکنولوژیهای
پیشرفته بود.
در هیئت اسرائیلی نیز یوسی کوهن رئیس
موساد و مئیر بن شبات مشاور امنیت داخلی
اسرائیل حضور دارند.
همچنین در این مراسم مقامات ارشد آمریکا
از جمله جارد کوشنر ،داماد و مشاور ارشد
رئیس جمهوری آمریکا حضور دارند و گزارش
شده نمایندهای از مجارستان نیز در این مراسم
مشارکت میکند.
ذوق زدگی نتانیاهو
بنیامین نتانیاهو ،نخست وزیر اسرائیل
دوشنبه شب در توئیتی اعالم کرد که تل آویو
سال های طوالنی برای امضای توافق با امارات
و بحرین تالش کرده است و متعهد شد که
کشورهای عربی بیشتری به قطار عادی سازی
روابط با اسرائیل بپیوندند.
وی در این توئیت از واشنگتن اعالم کرد :من
پیش نویس پیمان صلح تاریخی بین اسرائیل و
امارات و اعالمیه صلح تاریخی بین اسرائیل و
بحرین را در دست دارم.
نتانیاهو تصریح کرد که امضای دو توافق نامه
با امارات و بحرین تأثیر فوقالعاده و مثبتی
بر همه شهروندان اسرائیلی خواهد داشت و
خطاب به آنها گفت :به شما قول میدهم ،طبق
آنچه در اینجا میبینم  ،سایر کشورها نیز چنین
کاری خواهند کرد.
سهای تلفنی
تما 
پیش از برگزاری مراسم دیروز وزیر جنگ
اسرائیل در تماس تلفنی با وزیر دفاع بحرین
از وی برای سفر به اراضی اشغالی دعوت کرد.
همچنین وزرای صنعت و تجارت بحرین
و همکاریهای منطقهای اسرائیل هم درباره
همکاری تجاری و صنعتی و گردشگری با هم
گفتوگوی تلفنی کردند.
تظاهرات بحرین
از سوی دیگر مناطق مختلف بحرین دوشنبه
شب شاهد تظاهرات مردمی در اعتراض
به توافق صلح میان نظام آلخلیفه با رژیم
صهیونیستی بود .شرکتکنندگان در این
تظاهرات توافق عادیسازی روابط با اسرائیل را
خیانت به فلسطین خواندند.
این درحالی است که وزیر کشور بحرین
مدعی شده که صلح با اسرائیل برای تقویت
مناافع بحرین است و به معنای دست کشیدن
از مساله فلسطین نیست!
همچنین به گزارش خبرآنالین ،پایگاه خبری
دِپرینت ،در مطلبی درخصوص توافق دو کشور
امارات و بحرین با اسرائیل مینویسد:
اتفاقات زیادی در خاورمیانه و در حوزه
بالکان در حال وقوع است .دو کشوری که بر
روی اسرائیل متمرکز شدهاند .اسرائیل و بحرین
تصمیم به عادی سازی روابط طبق توافق صلح
گرفتهاند ،توافقی که توسط دونالد ترامپ رئیس
جمهوری آمریکا اخیرا اعالم شد .در حالی که
بحرین و اسرائیل در حال جنگ نبودند بحرین
تصمیم گرفت تا برای اولین بار آن را به رسمیت
بشناسد .این رویداد پس از آن رخ میدهد که

گروسی ،ایران را شریک مهمی
برای آژانس خواند

کاخ سفید روز سهشنبه میزبان مراسم امضای دو توافق برای عادیسازی روابط میان رژیم صهیونیستی با امارات و بحرین بود .همزمان با این مراسم
انتفاضه سراسری در فلسطین برگزار و پرچمهای فلسطین در اعتراض به امضای این توافقنامههای ننگین برافراشته شد.

آشتیبحرین
با اسرائیل از
اهمیتسیاسی
گسترده ای
برخوردار است،
خصوص ًا به این
دلیل که بدون
تأییدعربستان
چنیناقدامی
نمیکرد
امارات و اسرائیل نیز پیش از این نیز به سمت
عادیسازی روابط حرکت کردهاند.
بحرین به چهارمین کشوری تبدیل شده که
پس از مصر ،اردن و امارات اسرائیل را رسمیت
میشناسد .در همین حال دو کشور حوزه
بالکان یعنی کوزوو و صربستان نیز تصمیم
گرفته اند تا روابط خود را طی توافقی بهبود
بخشند.
ردپای سعودی ها در توافق اسرائیل و بحرین
این توافق از همه جهات از اهمیت ویژه ای
برخوردار است ،چرا که بحرین پایگاهی از
عربستان است؛ کشوری تحت الحمایه با دولتی
دست نشانده بوده که همواره به عربستان
سعودی وابسته بوده است.ضمن اینکه در دهه
اخیر وابستگی این کشور به عربستان بیشتر و
بیشتر شده است.
در دهه گذشته و در دوران بهار عربی زمانی
که تظاهرات ضدحکومتی در در سال  ۲۰۱۰در
خاورمیانه آغاز شد ،بحرین نیز نگران سرایت
این اعتراض ها به کشور بود .دولت این کشور
تصمیم به سرکوب شدید گرفت و معترضین
را شکنجه و اعدام کرد .آنها تنها با کمک و
یاری سعودی ها قادر به این کار بودند .هم از
لحاظ نیرو و هم از لحاظ سیاسی.این تحوالت
سرانجام منجر به وابستگی بیش از حد بحرین
به عربستان سعودی شد ،نه تنها از لحاظ
اقتصادی ،بلکه حمایتهای سیاسی و نظامی
را نیز شامل شد.
بنابراین آشتی بحرین با اسرائیل از اهمیت
سیاسی گسترده ای برخوردار است ،خصوصا ً به
این دلیل که بدون تأیید عربستان چنین اقدامی
نمیکرد .موضوعی که در مقاله واشنگتن پست
نیز بدان اشاره شده که میگوید توافق بحرین و
اسرائیل بدون حمایت عربستان سعودی حاصل
نمیشد .سعودیها همواره از حق وتو در مورد
سیاستهای بحرین برخوردار بودهاند اما این
بار به جای استفاده ازوتو ،آرام و بیصدا از
تصمیم همسایه کوچک خود حمایت کردند .به
نوشته این روزنامه آمریکایی جرد کوشنر داماد
و مشاور ارشد دونالد ترامپ رییس جمهوری
آمریکا معتقد است که سعودیها پیش از آنکه
خود اقدامی بکنند ،منتظر میمانند تا ببینند
روند عادیسازی روابط چگونه پیش میرود.
از سویی وبسایت گلوبز نیز در مطلبی
مینویسد که با توافق بحرین پلی اقتصادی و
مهم از سوی اسرائیل به عربستان ایجاد شد.
بحرین که از لحاظ اقتصادی بیشتر از امارات

به عربستان وابسته است و از این طریق امکان
تجارت با شرکتهای سعودی بیشتر فراهم
شده است.
حلیل همچنین میافزاید که این توافقات
کانالی اقتصادی و تجاری به طور مستقیم بین
اسرائیل و عربستان سعودی و بدون داشتن
روابط دوجانبه ایجاد می کند .که در این مرحله
حتی برای بن سلمان که قدرتمندترین مرد عرب
سنی دنیا به حساب می آید امری دشوار است.
اما عربستان سعودی به چند دلیل عجله ای
در برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با اسرائیل
نخواهد داشت .به دو دلیل:
 -۱در جهان اسالم از یک طرف با ایران در
رقابت است و از طرف دیگر با ترکیه
 -۲عربستان هنوز پادشاهی بر مسند قدرت
دارد که دهه هشتم عمر خود را سپری می کند
و برای نسل او عادی سازی روابط با اسرائیل
امری بسیار بسیار دشوار است.
توافقات بیانگر تغییر موضع استراتژیک
کشورهای سنی عرب خاورمیانه است
رئیس جمهوری آمریکا توافق امارات و بحرین
با اسرائیل را به عنوان یک پیروزی تلقی می
کند که آن را برای آمریکایی های دست راستی
و رای دهندگان یهودی مهم می داند.
به گفته مارتین ایندیک (دیپلمات آمریکایی،
متخصص سیاست خارجی آمریکا ،نویسنده،
استاد دانشگاه و سفیر اسبق آمریکا در
اسرائیل) این توافق با بحرین بیشتر یک توافق
استراتژیک است تا یک تصمیم مربوط به صلح.
مطلب میافزاید :توافقات اخیر یک استراتژی
جدید از سوی عربهای سنی خاورمیانه است
که روابط خوبی با ایران ندارند .برای کشورهایی
چون بحرین و عمان ،جمهوری اسالمی ایران
یک تهدید بسیار بزرگتر و استراتژیک تر نسبت
به اسرائیل است.
در این بین به نظر میرسد کشور بعدی
که روابط خود را با اسرائیل عادی سازی می
کند مراکش باشد چرا که آنان تصمیم گرفته
اند که پروازهای خود را از سر گیرند .همچنین
سلطان عمان نیز در سال  ۲۰۱۸میزبان نخست
وزیر اسرائیل یعنی بنیامین نتانیاهو بود .این
در حالی است که عربستان سعودی نیز برای
نخستین بار پرواز مستقیم میان فرودگاه های
خود با فرودگاه های اسرائیل را برقرار کرده
است.
تا آنجا که درباره قطر می دانیم ،این کشور به
طور آشکارا قبل تر با اسرائیل همکاری داشته و

نقش میانجیگر را برای کاهش تنش و ایجاد
تفاهم بین اسرائیل و حماس ایفا کرده است.
یوسف العتیبه سفیر امارات در واشنگتن نیز
پیش تز در مقاله ای نوشته بود که اسرائیلیها
همزمان نمیتوانند هم الحاق مناطق کرانه
باختری را در دستور کار داشته باشند و هم
عادی سازیرا.
در ادامه این تحلیل آمده است :کشورهای
عربی اکنون از نتانیاهو قول می گیرند که
سرزمینهای کرانه باختری را الحاق نکند .با این
تعهد ،این انتظار وجود دارد که فلسطینیها در
برخی مواقع انگیزهای برای از سرگیری مذاکرات
با اسرائیل داشته باشند.
تحلیلگران چه میگویند؟
عسل راد عضو شورای ملی ایران و آمریکا
در خصوص احتمال تنش بین ایران و امارات
در نتیجه این توافق به الجزیره گفت :امارات
و ایران دارای روابط اقتصادی دیرینه هستند و
تقریبا ً  ۵۰۰۰۰۰ایرانی در امارات زندگی می کنند
که بیشترین آنها در دبی هستند .وی همچنین
اضافه کرد :صادرات امارات متحده عربی به
ایران در سال  ۲۰۱۸بالغ بر  ۱۰.۲۳میلیارد دالر
بوده است ،و این کشور را در زمره شرکای
تجاری برتر ایران قرار داده است.
این کارشناس همچنین افزود که اگر امارات
متحده عربی استراتژی ضد ایرانی را در پیش
می گرفت ،جلسات اخیر محمدجواد ظریف
وزیر امور خارجه ایران و شیخ عبدالله بن زاید
بن سلطان آل نهیان وزیر امور خارجه امارات
متحده عربی برگزار نمیشد.
وی در پایان نیز گفت :این اقدام به نوعی
اقدام متعادل کننده است .من آن را اقدامی
ضد ایرانی نمیدانم .آنها (امارات) سالحهای
پیشرفته میخواستند  ...که این توافق آن را
ممکن میسازد.
تریتا پارسی بنیانگذار و نایب رئیس اجرایی
مؤسسه کویئنسی برای کشورداری مسئوالنه
نیز در گفتوگویی با همین شبکه اظهار کرد که
این توافقات و فروش تسلیحات پیشرفته صلح
و ثبات در منطقه را تهدید می کند اما خطری
را متوجه ایران نخواهد کرد .وی همچنین
افزود که عادیسازی روابط میتواند منجر به
بلندپروازیهای بیشتر امارات متحده عربی در
یمن در لیبی شود .پارسی در ادامه به نقش
مشابه عربستان در یمن اشاره کرد که با خرید
تجیهزات پیشرفته نظامی در یمن عملیاتهای
بی پروایانه انجام میدهد.

یک کارشناس تشریح کرد

چرا بین ایران و ترامپ مذاکرهای شکل نمیگیرد؟
یک کارشناس مسایل بینالملل گفت :میدانیم که ترامپ دنبال تغییر رویه
در قبال ایران نیست و بعضا سعی دارد حرف خود را به کرسی بنشاند که این
مساله موجب میشود هیچ وقت مذاکره و تعاملی بین دو طرف شکل نگیرد.
حسن بهشتیپور در گفتوگو با ایسنا در پاسخ به این پرسش که در
صورت حضور دونالد ترامپ در مقام رئیسجمهوری آمریکا در دور بعدی
انتخابات در نوامبر سیاست خارجی ایران باید چه سمت و سویی داشته
باشد؟ گفت :اصل و بحث اساسی این است که چرا باید منتظر باشیم
ببینیم چه کسی در آمریکا روی کار میآید؟ ما باید طوری برنامهریزی
کنیم که هر کس که روی کار آمد برای ما علیالسویه باشد و این امری
شدنی است اگر بخواهیم.
وی با بیان اینکه مهمترین مساله ایران اصالح اقتصاد و نظام مالیاتی ،بانکی
و تولید در کشور است افزود :اگر این مسایل حل و اصالح شود بسیاری از
مشکالت نیز رفع خواهد شد.
وی با بیان این عقیده که بخش عمده مشکالت ما در حوزه سیاست خارجی
ناشی از مشکالت و نقاط ضعف داخلیمان به ویژه در حوزه اقتصاد است،
افزود :نباید منتظر شویم تا کسی از آسمان بیاید و مسائلمان را حل کند.
دولتها وعدههای زیادی میدهند هم آقای احمدینژاد و هم آقای روحانی

وعدههای زیادی برای حل این مساله دادند اما درنهایت نتوانستند کاری
اساسی انجام دهند .معتقدم اگر میخواهیم اهرم تحریم و فشار اقتصادی
را از دست رئیس جمهوری بعدی آمریکا خارج کنیم باید در داخل کشور
اصالحاتی اقتصادی انجام شود.
این کارشناس مسائل بینالملل اظهار کرد :در هیچ کجای دنیا اینگونه نیست
که ارزش و قدرت پول ملی یک کشور در مدت زمانی بسیار کوتاه کاهش یابد
و این جفاست که فقط بگوییم دولتها در این زمینه وظیفه دارند در حالی که
تمامی بخشهای نظام از قوه مقننه و قضائیه تا نهادها و ارگانهای غیردولتی
در این روند دخیل هستند.
بهشتیپور خاطرنشان کرد :اگر واقعا میخواهیم رئیس جمهوری آمریکا
جدای از اینکه ترامپ باشد یا بایدن تاثیری بر سونوشت کشورمان نداشته
باشند ،اینگونه که با یک امضا وضعیت اقتصادی کشور را تغییر دهد،
اصالحات اقتصادی را در اولویت خود قرار دهیم و این باید برنامه هر دولتی
که در آینده در ایران روی کار میآید باشد.
وی در رابطه با موضوع مذاکره آمریکا با ایران که ترامپ وعده آن را بعد از
انتخابش داده است اظهار کرد :ترامپ برای آن صحبت از مذاکره میکند چون
مساله مذاکره وجههای مثبت از افراد و کشورها به دنیا ارائه میکند و هر کس

که در دنیای امروز حرف از مذاکره میزند به نوعی سعی دارد تا چهره خود را
مثبت نشان دهد اما ما در عمل شاهد بودیم که آمریکا با کره شمالی چه کرد.
در مذاکره اصل بر بده بستان است اما آمریکا میگوید آنچه که او میخواهد
باید انجام شود و این نوعی دیکته کردن مواضع و خواستههاست .آمریکا
مذاکره را برای مذاکره کردن میخواهد و از سویی سعی دارد به دنیا بقبوالند
که باالخره ایران را پای میز مذاکره آورد.
این کارشناس مسائل بینالملل با بیان اینکه ایران اگر ببیند آمریکا حاضر
است تغییر رویه دهد مثل اوباما که غنیسازی را برای ایران به رسمیت
ن وقت انعطاف نشان خواهد داد ،گفت :همان طور که میدانیم
شناخت آ 
اوباما بعد از سالها لجاجت باالخره پذیرفت که غنیسازی را برای ایران به
رسمیت شناسد و فهمید که قادر نیست آن را از دست ایران خارج کند و
قبل از دولت روحانی مذاکرات در مسقط عمان شروع شده بود و ادامه آن
در دولت آقای روحانی پیگیری شد که به برجام ختم شد .االن هم ترامپ
اگر تغییر روش دهد حتما مسئوالن ایران با او مذاکره میکنند اما می دانیم
که ترامپ دنبال تغییر رویه نیست و بعضا سعی دارد حرف خود را به کرسی
بنشاند که این مساله موجب می شود هیچ وقت مذاکره و تعاملی بین دو
طرف شکل نگیرد.

مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز
سهشنبه در دیدار با معاون حقوقی و بین
المللی وزارت امور خارجه که برای شرکت
در اجالس شورای حکام به وین سفر کرده،
جمهوری اسالمی را شریک مهمی برای آژانس
خواند.
به گزارش ایرنا ،رافائل گروسی در این دیدار
همکاریهای ایران و آژانس بینالمللی انرژی
اتمی و سطح فعالیت های راستی آزمایی در
ایران را مثبت ارزیابی کرد.
برابر اعالم نمایندگی دائم کشورمان نزد
سازمانهای بینالمللی در وین« ،محسن
بهاروند» نیز با اشاره به همکاریهای گسترده
ایران و آژانس ،بر ضرورت عدم تاثیرپذیری
آژانس از فشارهای سیاسی برخی کشورها با
هدف ایجاد انحراف در تعامالت فیمابین ،تاکید
کرد.
معاون وزیر امور خارجه کشورمان همکاری
ها در فضایی سازنده و به دور از تاثیرپذیری،
طرف های ثالث را به نفع دو طرف و تمامیت
آژانس خواند.
وی همچنین با قدردانی از کمک های آژانس
برای مبارزه با کرونا در ایران ،همکاری های فنی
را جزئی مهم و الینفک در ماموریت آژانس
شمرد.
بهاروند با اذعان به این که استفاده از انرژی
هستهای برای مقاصد صلح آمیز حق تمامی
اعضای آژانس است ،به وضعیت عربستان
سعودی نیز اشاره کرد و گفت :فعالیتهای این
کشور که بسیار غیرشفاف است و از پذیرش
بازرسان آژانس نیز استنکاف می ورزد ،موجب
نگرانی است و آژانس باید بتواند فعالیتهای
راستی ازمایی خود را در این قبیل کشورها انجام
دهد.
نشست فصلی شورای حکام آژانس
بینالمللی انرژی اتمی در وین پایتخت اتریش
گشایش یافت .گروسی در افتتاحیه این
نشست با بیان که این آژانس و ایران درباره
مسائل اجرایی پادمانی مورد نظر به توافق
رسیدهاند ،ابراز امیدواری کرد که این توافق
به توسعه همکاریها و اعتماد دو طرف منجر
شود.

نشست سران لیبی پنجشنبه
در فرانسه
پایگاه فرانسوی ایتلیجنس آنالین اعالم کرد،
پاریس روز پنجشنبه میزبان نشست سران
لیبی خواهد بود .این درحالی است که شورای
ریاستی دولت وفاق ملی لیبی هرگونه دیدار
نخست وزیر این دولت با فرمانده نیروهای
شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی را رد کرد.
به گزارش ایسنا ،این پایگاه فرانسوی اعالم
کرد ،این نشست با نظارت سازمان ملل و با
حضور ژنرال خلیفه حفتر ،فرمانده نیروهای
شورشی موسوم به ارتش ملی لیبی ،عقیله
صالح ،رئیس پارلمان طبرق در شرق لیبی و نیز
فائز السراج ،نخست وزیر دولت وفاق ملی لیبی
برگزار خواهد شد.
هدف از این نشست ادامه نشست های لیبی
در شهر بوزنیقه مراکش است که هفته گذشته
انجام شد .فرانسه امیدوار است نمایندگان
دیپلمات آلمان و ایتالیا نیز برای حمایت از این
مذاکرات حضور داشته باشند.
اینتلیجنس آنالین اعالم کرد ،این نشست
مقدمهای برای تالشهای تیم مشورتی کاخ
الیزه برای حل بحران لیبی است زیرا پاریس
می خواهد به توسعه طلبی ترکیه پایان دهد.
خبر میزبانی پاریس از سران دو دولت شرق
و غرب لیبی در حالی اعالم شده که شورای
ریاستی دولت وفاق ملی لیبی اعالم کرده،
السراج هرگز با ژنرال حفتر دیدار نخواهد کرد
نه در آینده نزدیک و نه در درازمدت.

