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«شیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» رئیس امارات متحده عربي درگذشت

فرجام «شیخ»
مرگ شیخ خلیفه بن زاید باعث خواهد شد تا محمد بن زاید در جایگاه رئیس دولت امارات قرار گیرد 
اما ابهامات بر سر تعیین ولیعهد جدید ابوظبی باقي خواهد ماند

رئیس امارات متحده عربی که از سال ۲۰۱۴ در اثر سکته مغزی خانه نشین شده بود، 
روز گذشــته در ۷۳ سالگی درگذشت. «شــیخ خلیفه بن زاید آل نهیان» بزرگ ترین فرزند 
«زاید بن سلطان آل نهیان» مؤسس دولت امارات و ولیعهد او بود و پس از فوت پدرش 
حاکم ابوظبی شــد و شــورای عالی اتحاد امارات در تاریخ ۳ نوامبر ۲۰۰۴ او را به عنوان 

رئیس امارات متحده عربی انتخاب کرد.
شــیخ خلیفه، بزرگ ترین پسر شیخ زاید از نخســتین همسرش سالمه بنت بطی بود 
که در ســال ۱۹۴۸ به دنیا آمده بود. او که تحصیل کرده یــک آکادمی نظامی در بریتانیا 
بود، ســه سال بعد از کودتای شــیخ زاید علیه برادرش شیخ شخبوط، در سال ۱۹۶۹ به 
مقام ولیعهدی امارت ابوظبی رسید. او دومین رئیس دولت امارات از زمان تأسیس این 

کشور در تاریخ ۲ دســامبر ۱۹۷۱ و شانزدهمین حاکم امارت ابوظبی بود. خلیفه دو پسر 
به نام های سلطان و محمد و شش دختر داشت. اولین منصب رسمی که عهده دار شد، 
نماینده حاکم در منطقه الشرقیه و رئیس دادگاه های این منطقه بود. خلیفه بن زاید در 
تاریخ یکم فوریه ۱۹۶۹ نیز به عنوان ولیعهد ابوظبی و رئیس دایره دفاع منصوب شــد و 
فرماندهی نیروی دفاعی امارات را بر عهده گرفت و نقش اساسی در توسعه و تبدیل آن 
از یک نیروی حفاظتی کوچک به نیروی بزرگ دارای وظایف متعدد و مجهز به تجهیزات 
مدرن، ایفا کرد. در اول جوالی ۱۹۷۱ خلیفه ریاست نخستین شورای وزیران محلی امارت 
ابوظبــی را بر عهده گرفت و عالوه بر آن منصب وزیر دفاع و دارایی این شــورا را بر عهده 
داشت که پیش از تأسیس دولت فدرال امارات بود. در فوریه ۱۹۷۴ به دنبال منحل شدن 

شورای وزیران محلی، خلیفه به عنوان رئیس شورای اجرائی که به جای شورای وزیران 
امارات ابوظبی تشکیل شده بود، منصوب شد. او همچنین رئیس شورای نفت امارات شد 
که تا پیش از مرگش این منصب را حفظ کرده بود. او در ماه می  ۱۹۷۶ منصب جانشین 
فرمانده عالی نیروهای مسلح را بنا به دستور شورای عالی فدرال عهده دار شد. نیروهای 
دفاع محلی هریک از هفت امارت شیخ نشــین تحت فرماندهی واحد ادغام شده و امور 

دفاعی یکی از مسئولیت های دولت فدرال شد.
شیخ خلیفه در ژانویه ۲۰۱۴ دچار سکته مغزی شد و پس از انجام عمل جراحی جز 
یك بار، از انظار عمومی پنهان شده بود. او در سال ۲۰۱۷ در رسانه ها حاضر شده بود. از 
سال ۲۰۱۴ در اداره امور کشور نقش مهمی ایفا نکرد؛ در عین حال شیخ خلیفه همچنان 
عناوین رسمی خود را حفظ کرده بود. در این مدت محمد بن زاید، یکی دیگر از فرزندان 
شیخ زاید و برادر کوچک تر شــیخ خلیفه که ولیعهد امارت ابوظبی بود، اداره این کشور 
را در دســت گرفت. امارت ابوظبی، بزرگ ترین امارت در میان هفت امارتی اســت که با 
هم «امارات متحده عربی» را تشکیل داده اند و شیخ یا رئیس امارت، ریاست کشور را نیز 
بر عهده دارد. انتظار می رود که به سرعت محمد بن زاید جانشین شیخ خلیفه شود و به 

شکل رسمی ریاست امارات متحده عربی را به دست بگیرد.
محمد بن زاید در هفت ســال اخیر عمال اداره کشــور را در دســت داشت و همواره 
به عنوان «حاکم دوفاکتوی» امارات توصیف می شــد. از ســال ۲۰۰۶، شــیخ محمد بن 
راشد آل مکتوم که حاکم دوبی اســت، نخست وزیر امارات بوده و تغییر رئیس، اثری بر 
موقعیت او ندارد. بعد از اینکه امارات متحده عربی در ســال ۱۹۷۱ تأســیس شد، شیخ 
خلیفه ابتدا پســت های مختلفی مانند وزیر دفــاع و وزیر دارایی در درون کابینه ابوظبی 
را برعهده داشــت. بعد از اصالحات ســاختاری امارات و تبدیل شــدن کابینه ابوظبی به 
«شــورای اجرائی» او همواره نقش نفر دوم این شــورا را بعد از پدرش بازی می کرد. در 
ســال های پایانی حکومت شــیخ زاید، بیماری موجب شد تا نقش شیخ خلیفه در اداره 
کشور آرام آرام پررنگ تر شود. شیخ خلیفه در عین حال به سیاست های پدرش وفادار بود و 
چه در سال های پایانی قدرت شیخ زاید و چه در ۱۰ سالی که خود در قدرت بود، تغییرات 
خارق العاده ای در این سیاست ها ایجاد نکرد. تا پیش از سال ۲۰۱۴ و سکته مغزی، شیخ 
خلیفه یکی از قدرتمندترین و ثروتمندترین رهبران در میان کشورهای عربی خلیج فارس 

محسوب می شد.
در چند سال گذشته، رئیس کشور امارات متحده عربی در پی بیماری در انظار عمومی 
حاضر نمی شد و در اغلب مالقات های رسمی، برادرش، محمد بن  زاید آل  نهیان، از سوی 
او شرکت می کرد. محمد بن  زاید آل  نهیان ولیعهد امارت ابوظبی و جانشین فرمانده کل 
نیروهای مســلح امارات متحده عربی است و بســیاری معتقدند که احتماال او جانشین 
رئیس امارات خواهد شد. در پی درگذشت شیخ خلیفه در امارات ۴۰ روز عزای عمومی 
و سه روز تعطیلی رسمی اعالم شد. براساس قانون اساسی امارات متحده عربی، شورای 
فدرال حاکمان هفت امارت کشور باید در مدت ۳۰ روز برای انتخاب رئیس جدید امارات 
جلسه تشکیل دهد و تا آن زمان، شیخ محمد بن  راشد آل  مکتوم، حاکم دوبی که تاکنون 
معاون رئیس امارات و نخســت وزیر کشور بود، در این جایگاه فعالیت خواهد کرد. مرگ 
شــیخ خلیفه بن زاید باعث خواهد شد تا محمد بن زاید در جایگاه رئیس دولت امارات 
قرار گیرد؛ اما ابهامات بر سر تعیین ولیعهد جدید ابوظبی باقی خواهد ماند. تعیین یکی 
از برادران طحنون یا تعیین یکی از فرزندان خالد نقشــی تعیین کننده در آینده سیاســی 

امارات خواهد داشت.
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نظامیان قرباني شکست پوتین در اوکراین
شکست بلندپروازی رئیس جمهوری روســیه در حمله به اوکراین، باعث شده 
تــا والدیمیر پوتین مقام های امنیتی و نظامــی حکومت خود را به عنوان مقصران 
این ناکامی از کار برکنار کند. به تازگی اعالم شــده والری گراســیموف، رئیس ستاد 

مشترک ارتش روسیه، در بحبوحه تهاجم از  رمق افتاده کرملین از کار برکنار شد.
اولکســی آرســتویچ، مشــاور نظامی رئیس جمهــوری اوکراین، گفته اســت 
«اطالعات اولیه» حاکی از آن است که ژنرال گراسیموف از سمت خود برکنار شده 
و والدیمیــر پوتین و حلقه نزدیکانش ارزیابی کرده اند آیا باید به او اجازه بدهند به 

رهبری نیروهای مسلح کشور ادامه بدهد یا خیر.
هیچ تأیید رسمی ای درباره این اخراج گزارش شده وجود ندارد؛ اگرچه با غیبت 
ژنرال گراســیموف در رژه ســاالنه روز پیروزی روســیه در دوشــنبه هفته گذشته، 
گمانه زنی ها درباره پاک سازی فرماندهان ارشد نظامی باال گرفت. نیروهای مسلح 
روسیه در جنگ متحمل چندین شکست بزرگ شده اند، نتوانستند کی یف را به موقع 
تصرف کنند و خسارت های سنگینی  -هم جانی و هم تسلیحاتی - متحمل شدند.

نیروهای روســیه بعد از شکســت در تصــرف پایتخت، عقب نشــینی کردند و 
بــه آرایش نظامی مجــدد پرداختند  و تمرکز خود را بر دونباس در شــرق اوکراین 
معطوف کردند؛ منطقه ای که جدایی طلبان تحت حمایت مســکو هشــت سال با 
نیروهای اوکراینی جنگیده اند. اما پیشــروی روسیه در آنجا نیز ُکند بود و مقام های 

غربی می گویند روسیه موفق نشده است هیچ شهری را به تصرف درآورد.
یکی از چشــمگیرترین نمونه های توانایی اوکراین در جلوگیری از پیروزی های 
آسان، ماریوپل است که جنگجویان اوکراینی در یک کارخانه فوالد مخفی شده اند 
و اجازه کنترل کامل شهر را به روسیه نمی دهند. نبود دستاورد برای روسیه به این 
گمانه زنی منجر شده که پوتین مشغول برنامه ریزی برای پاک سازی رهبران نظامی 

است که مقصر این شکست ها محسوب می شوند.
بر اساس گزارش ها، کانال تلگرامی که وزارت کشور اوکراین آن را اداره می کند، 
ادعا کرده اســت دو فرمانده دیگر روســیه به  دلیل تلفــات در میدان جنگ برکنار 

شده  بودند.
در این خبر تلگرامی ادعا شــده دریا ســاالر ایگور اوسیپوف، فرمانده کل ناوگان 
دریای سیاه، از سمت خود برکنار و دستگیر شده است؛ در حالی  که گفته می شود 
سرلشکر والدیسالو ارشــوف، فرمانده ارتش ششم، همراه سرلشکر سرگئی کیسل، 
فرمانده ارتــش تانک منطقه نظامی غرب و یکی از معاونان فرمانده و سرلشــکر 

آرکادی مارزویف، فرمانده لشکر ۲۲ ارتش ناحیه نظامی جنوب، برکنار شده اند.
هفته گذشــته، بــن واالس، وزیر دفاع بریتانیا گفت: «رؤســای ارتش روســیه 
می ترسند نکند در شــرف پاک سازی و اخراج باشند. اگر در سیستم روسیه مسئول 
مســتقیم کاری هستید، باید مراقب باشید؛ چون ممکن است چندان ادامه نداشته 
باشــد. در این سیســتم یک نقطه تنش وجود دارد. همان قدر که به مأمور ســابق 
کاگ ب (پوتین) به دلیل اینکه رهبری قدرتمند است، احترام می گذارند، همان قدر 

ستاد کل ارتش روسیه دارد قربانی آشفتگی او می شود».

خون خبرنگار سرشناس از خون فلسطینیان گمنام رنگین تر است؟
گیدیون لیوی، روزنامه نگار: انزجار و وحشتی که پس از قتل شیرین ابوعاقله طنین انداز شده 
است هم موجه است و هم ضروری. ولی دیرهنگام است و بوی خودپسندی هم می دهد. 
تازه االن حالتان بد شــده است؟ خون یک خبرنگار سرشناس، فارغ از اینکه چقدر شجاع و 
کارآزموده بود -که بود- هیچ رنگین تر از خون دانش آموز دبیرســتانی گمنامی نیســت که 
یک ماه پیش در همین جنین و ســوار بر یک تاکسی پر از مسافران زن هدف گلوله سربازان 
اســرائیلی قرار گرفت و کشــته شــد. حنان خضور را این طور کشــتند. آنجا هم سخنگوی 
ارتش دســت وپا می زد تا هویت شــلیک کنندگان را نامعلوم جلوه دهد: «مســئله درحال 
بررسی اســت» یک ماه گذشته است و این «بررســی» هیچ ثمری نداشته است و هیچ گاه 
هم نخواهد داشــت؛ ولی تخم شک و تردید را کاشتند و این شک وتردیدها در مزرع حاشا و 
کتمان اسرائیلی ها که جای غصه خوردن برای سرنوشت یک دختر ۱۹ساله فلسطینی باقی 
نمی گذارد؛ جوانه زد و وجدان مرگ زده کشــور یک  بار دیگر خفه شــد. آیا حتی یک بار هم 
شده اســت که ارتش جرمی مرتکب شود و جناح راســت و هیئت حاکمه مسئولیتش را 
بــه گردن بگیرند؟ حتی یک بار؟ ولی انگار ماجرای ابوعاقله تفاوت دارد؛ او خبرنگاری بود 

که شهرت بین المللی داشت. همین یکشنبه پیش سربازان اسرائیلی در بلندی های جنوب 
حبرون به یکی از خبرنگاران محلی تر به  نام باسل العدرا حمله ور شدند و هیچ کس اهمیتی 
نــداد و یکی، دو روز پیش دو اســرائیلی که در جریان جنگ غزه در ماه می  ســال پیش به 
روزنامه نگاران حمله کرده بودند، به ۲۲ ماه حبس محکوم شدند. سربازانی که ابوعاقله را 
کشتند، به چه مجازاتی محکوم خواهند شد و کسانی که در جنگ سال گذشته دستور حمله 
به دفاتر آسوشــیتدپرس در غزه را دادند و این دســتور را اجرا کردند، چه مجازاتی دریافت 
کردنــد؟ هیچ کس تقاص این جنایت را پس داده اســت؟ و آن ۱۳ خبرنگاری که در جنگ 
غزه در ســال ۲۰۱۴ کشته شدند چه؟ و پزشکان و پرستارانی که در اعتراضات اطراف حصار 
مرزی غزه کشــته شدند، خصوصا رزان النجار ۲۱ساله که درحال پوشیدن اونیفرم سفیدش 
به ضرب گلوله کشته شد، چطور؟ هیچ کس کیفری ندیده است. این گونه رخدادها همیشه 
زیر ابر توجیهات کورکورانه و مصونیت خودکار ارتش و تقدس سربازانش پنهان خواهد شد. 
حتی اگر گلوله دودزای اســرائیلی که باعث قتل ابوعاقله شد، پیدا شود و حتی اگر فیلمی 
پیدا شــود که چهره تیرانداز را نشــان دهد، در نظر اســرائیلی ها قهرمانی خواهد شد که از 

هر سوءظن بری است. آدم وسوســه می شود بنویسد که اگر قرار است فلسطینیان بی گناه 
به دست ســربازان اسرائیلی کشته شوند، به نفعشان است که مثل ابوعاقله مشهور باشند 
و پاســپورت آمریکا داشته باشند. دســت کم این گونه وزارت امور خارجه آمریکا درباره قتل 
بی رحمانه یکی از شهروندانش به  دست سربازان یکی از متحدانش یک ذره -ولی نه خیلی 
زیاد- ابراز رنجش خواهد کرد. هنگام نگارش این یادداشــت، هنوز مشخص نبود چه کسی 
ابوعاقله را کشــته است. این دستاورد پروپاگاندای اســرائیل است؛ تخم تردید می افشاند و 
اسرائیلی ها هم بی درنگ به عنوان واقعیت و توجیه برمی چینند، اگرچه دنیا حرفشان را باور 
نمی کند و اغلب هم حق دارد. سال ۲۰۰۰ هم که محمد الدرة پسربچه فلسطینی کشته شد، 
پروپاگاندای اسرائیلی تالش می کرد هویت قاتالنش را بپوشاند؛ ولی هیچ گاه ادعای خود را 
ثابت نکرد و هیچ کس هم حرفشان را باور نکرد. تجربه گذشته نشان می دهد سربازانی که 
یک زن جوان را ســوار بر تاکسی به قتل می رسانند، همان سربازانی اند که ممکن است یک 
روزنامه نگار را بکشند. روحیه همان روحیه است؛ اجازه دارند که هرطور دلشان می خواهد 
تیراندازی کنند. آنهایی که برای قتل حنان مجازات نشدند، کار خود را در مورد شیرین تکرار 

کردند. ولی آغاز جنایت دیرزمانی پیش از این تیراندازی اســت. آغاز جنایت یورش هرشب 
اســرائیلی ها به هر شهر و دیار، اردوگاه، روستا و ســرپناه کرانه باختری است، هروقت الزم 
باشد ولی معموال وقت لزومی نداشته باشد. گزارشگران ارتش همیشه خواهند گفت این بار 
برای «بازداشت مظنونان» بود، بی اینکه تصریح کنند کدام مظنونان و به چه ظنی و هرگونه 
مقاومتی در برابر این تاخت وتازها «اختالل در نظم امور» تلقی خواهد شد؛ نظمی که دست 
ارتش را برای هرکاری باز می گذارد و فلسطینی ها هم هیچ کاری نمی توانند بکنند، چه برسد 
به اینکه مقاومتی بروز دهند. ابوعاقلــه در قامت یک قهرمان و در حال انجام کارش جان 
داد. او خبرنگاری بود که شجاعت تمام روزنامه نگاران اسرائیلی روی هم به پای شجاعت 
او نمی رسد. او به جنین و بسیاری نقاط اشغالی دیگر می رفت که خبرنگاران اسرائیلی شاید 
هیچ گاه پا نگذاشته اند و حاال چاره ای ندارند جز اینکه سرهایشان را به نشانه احترام و اندوه 
پایین اندازند. باید از انتشار پروپاگاندای ارتش و دولت درباره هویت قاتالن او هم خودداری 
می کردند. تا وقتی چیز دیگری مشخص شود، بی  هرگونه شک و تردید، حکم پیش فرض باید 
همین باشد؛ ارتش اسرائیل شیرین ابوعاقله را به قتل رساند.                      منبع: هاآرتص
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