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پس از انتشار بیانیه ابوظبی، تل آویو و 
واشنگتن رخ داد؛ 

توافق حماس و اسرائیل برای 
آرام سازی غزه!

دفتر رئیــس جنبش حماس در نــوار غزه 
در بیانیه ای از دســت یابی به تفاهماتی با رژیم 
صهیونیستی برای آرام سازی اوضاع در مرزهای 
غزه و پایان دادن به تنش در این منطقه خبر داد. 
خبرگزاری فلسطینی الصفا گزارش داد که در 
بیانیه دفتر یحیی سنوار، رئیس حماس در غزه 
آمده اســت که این تفاهمات پس از تماس ها 
و رایزنی های گســترده که آخریــن مورد آن 
تالش های محمد العمادی ســفیر قطر در نوار 
غزه بود، حاصل شده است. جنبش حماس اعالم 
کرد که در همین راســتا، قرار است پروژه هایی 
عمرانی در نوار غزه انجام شود که موجب کمک 
به فلسطینیان برای مقابله با بحران کرونا خواهد 
شد. خبرگزاری آناتولی نیز ضمن اشاره به این 
خبر تاکید کرد که بر این اساس، قرار است رژیم 
صهیونیســتی گذرگاه های غزه را بازگشــایی 
کرده و در مقابل فلسطینیان نیز پرتاب بالن های 
آتش زا به سمت اراضی اشغالی را متوقف کنند. 
شــبکه الجزیره نیز تاکید کرد کــه به موجب 
تفاهمات بدست آمده، دو گذرگاه کرم ابو سالم 
و ایرز بازگشــایی خواهند شد و مساحت مجاز 
برای ماهیگیری فلسطینیان نیز مجددا افزایش 
خواهد یافت. به گزارش مرکز اطالع رســانی 
فلسطین، قرار است به موجب این تفاهم، اوضاع 
در مرزهای غزه به قبل از تنش و درگیری های 

اخیر بازگردد. 
رهبــران حمــاس از دولت قطر بــه خاطر 
تالش ها در راســتای توقف تجاوزات علیه غزه 
و بازگشت آرامش به این باریکه تقدیر و تشکر 
کردند. این توافق در حالی انجام شده است که 
سه طرف امارات، اســرائیل و آمریکا دوشنبه 
شب بیانیه مشــترکی را در سایه سفر دو هیات 
آمریکایی - اســرائیلی به ابوظبی صادر کردند. 
رای الیــوم گزارش داد که روز دوشــنبه هیات 
اســرائیلی به ریاست مئیر بن شــبات رئیس 
امنیت داخلی اســرائیل و هیاتی آمریکایی به 
ریاست جارد کوشنر داماد و مشاور ارشد رئیس 
جمهور آمریکا با همراهی رابرت اوبراین، مشاور 
امنیت ملی کاخ ســفید ســوار بر اولین پرواز 
تجاری مســتقیم، تل آویو را به مقصد ابوظبی 
ترک کردند. ایــن هیات در پایــان دیدارها و 
رایزنی هایش با مقامات ابوظبی بیانیه ای ســه 
جانبه را صادر کردند که در این بیانیه آمده است 
که معاهــده صلح امارات و اســرائیل که تحت 
نظارت آمریکا انجام شــد، گامی شجاعانه در 

مسیر خاورمیانه ای باثبات تر و شکوفاتر است! 

در بیانیــه مذکور آمده اســت که معاهده 
صلح امــارات و اســرائیل تفکــر و دیدگاهی 
جدید پیرامون نحوه حل مشــکالت منطقه 
و چالش های آن با اتکا بــه گام های عملی که 
نتایجی ملموس داشــته باشــد ایجاد کرد؛ 
به نحوی که به ســاختن پل هایــی جدیدی 
برای کاهش اختالفات موجــود و ممانعت از 
درگیری هــای جدید در آینده منجر شــود. 
عالوه بر این در بیانیه مذکور تاکید شده که این 
معاهده در زمانی مناسب انجام شد؛ چراکه در 
زمان های قبل شاهد افزایش چشمگیر جنگ، 
خونریــزی و آوارگی و تغییــرات دموگرافی 
بودیم. لذا اگر بخواهیم به خواســته های نسل 
فعلی و آینده، جامه عمل بپوشانیم باید به همه 
این متغیرها پاسخ دهیم. این معاهده فرصت 
تاریخی در برقراری روابط عادی میان امارات 
و اسرائیل است که به توقف طرح الحاق اراضی 
فلسطینی منجر شد. در بیانیه مذکور همچنین 
آمده که امارات و آمریکا از رهبران فلسطینی 
میخواهند بــار دیگر با طرف اســرائیلی برای 
حل اختالفات و رسیدن به صلح وارد مذاکره 
شوند. در بخش همکاری های مشترک نیز در 
این بیانیه آمده است که وزرای دولت امارات و 
دولت اسرائیل در بخش های مختلف به ویژه در 
بخش وزارت خارجه و امنیت غذایی دور اول 
مذاکراتشــان را برای یافتن راه های همکاری 
مشترک آغاز کردند و رســماً خطوط ارتباط 
بین دو طرف برقرار شــد. امارات و اســرائیل 
درباره همکاری دوجانبه در مسائل پزشکی و 
بهداشتی نیز گفت وگو میکنند و امیدوارند که 
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فرشاد گلزاری

 از زمانی که جنگ در لیبی وارد 
فاز فرامنطقه ای شد و همسایگان این 
کشور بعالوه قدرت های منطقه ای 
چشمشــان را به این کشــوِر بدوِن 
قذافــی دوختنــد، صدهــا تحول 
ریز و درشــت رخ داد. یکــی از این 
رخدادهای مهم تغییر توازن نظامی 
و سیاسی در پرونده لیبی بود. همگان 
بر ایــن عقیده بودند کــه نیروهای 
ارتش ملی لیبی به سرکردگی ژنرال 
خلیفه حفتر برتری نظامی را به نفع 
خود حفظ خواهند کرد ولی با شروع 
فاز جدید درگیری ها در لیبی شاهد 
این بودیم که موازنــه قدرت به نفع 
طرابلس و دولت وفــاق ملی لیبی 

رقم خورد. 
اینکه در لیبی چه اتفاقی در حال 
رخ دادن اســت، موضوع گزارش ما 
نیست، اما آنچه برای ما مهم است، 
تنش میان بازیگرانــی خواهد بود 
که یکپای آنها در لیبی است و اساساً 
حضور آنها در منازعة این کشور باعث 
به وجود آمدن یــک معضل جدید 
شده اســت. یکی از بازیگران مهم و 

کلیدی معادله لیبی ترکیه اســت. 
این کشــور به دلیــل نزدیک بودن 
ریشه های ایدئولوژیک اخوانی اش 
با دولت طرابلس، به صورت مستقیم 
و با همکاری قطــر در حال حمایت 
از فائز الســراج و دولــت وفاق ملی 
لیبی است. آنکارا بدون تردید برای 
رضای خدا یا اینکه برای ثابت کردن 
خود به عنوان یک کشور پرنفوذ در 
منطقه، به کمــک دولت وفاق ملی 
لیبی واقع در طرابلس نیامده است، 
بلکه آنچه اردوغــان و تیمش را به 
 این نقطه کشــانده، نفــت و فروش 

تسلیحات است. 
همه می دانند کــه ترکیه ارتش 
دوم ناتو به حساب می آید و از حیث 
تســلیحات و نوآوری هــای فنی، 
مخابراتــی و الکترونیکــی یکی از 
کشــورهای مطرح دنیا به حساب 
می آید. به همین جهــت زمانی که 
پارلمان ترکیه در هماهنگی کامل 
با اردوغان اقدام بــه رای گیری در 
خصوص ورود نظامی به لیبی کردند، 
همه می دانســتند که ترکیه صرفاً 
برای حمایت از طرابلــس به لیبی 
نیرو اعزام نخواهد کرد؛ بلکه آنکارا در 
گام اول به دنبال آن بود تا تسلیحات 
خود را به فائزالسراج بفروشد تا توازن 

قدرت در لیبی را به نفع خود تغییر 
دهد. طبیعی اســت کــه این اقدام 
ترکیه و اردوغان، یک سویه نخواهد 
بود و ترکیه به جای دریافت پول نقد 
در ازای فروش تسلیحات، به دنبال 
نفت و گاز لیبی اســت. شکی وجود 
ندارد که لیبی بهترین بســترهای 
نفت و گاز دنیا از نظر میزان خلوص 
و جنس نفت را داراست و به همین 
دلیل مورد نظر و طمع بســیاری از 
کشــورهای دنیا و خصوصاً ترکیه 

است. 
به همین جهت اســت که ترکیه 
از کیلومترها آنطرف تــر راه خود را 
به ســمت لیبی کج کرده تا به تمام 
بازیگران منطقــه به خصوص مصر، 
امارات و قبــرس بفهماند که آنکارا 
در حال توســعه افــِق اقتصادی و 
ژئوانرژی خود اســت. ایــن روند تا 
جایی ادامه پیدا کرده که کشورهایی 
مانند یونان، قبرس و فرانسه، تمام 
اقدام های ترکیــه را به نوعی مدلی 
از رفتارهای ناهنجــار و تنش زا در 
منطقه شرق مدیترانه می دانند. در 
این راستا چندی پیش توافق دریایی 
جداگانه  یونان با مصــر )موضوعی 
که ترکیه آن را نقض فالت قاره اش 
می داند( در پارلمان یونان به بحث 

گذاشته شد و این موضوع به تصویب 
رســید که می توان ایــن اقدام آتن 
را گامی در جهت تحت فشــار قرار 
دادن ترکیه مــورد تحلیل قرار داد. 
از ســوی دیگر، اوضاع به حدی در 
مدیترانه شرقی طی یکماه گذشته 
به هم ریخته کــه هایکو ماس، وزیر 
خارجــه آلمان در ســفرهای اخیر 
خود به ترکیــه و یونان خواســتار 
خویشــتنداری و حــل و فصــل 
مشکالت طرفین از طریق گفت وگو 
شد اما گویا گوِش هیچکدام بدهکار 

نیست. 
هشداِر سرخ پاریس! 

اقدامات ترکیه صرفاً جنبه نظامی 
ندارد، بلکه این کشــور بر اســاس 
ادعاهایی که از گذشته بر سر منطقه 

شرق مدیترانه دارد، معتقد است که 
می تواند در بســتر آب های یونان و 
قبرس به حفاری و اکتشاف بپردازد. 
به گونه ای که آنــکارا چندی پیش 
ماموریت مطالعات لرزه شــناختی 
کشــتی تحقیقاتی جنجالی خود 
موسوم به کشــتی »اوروچ رئیس« 
در شــرق دریای مدیترانه را تمدید 
کرد و صریحا این پیام را به فرانســه 
و یونان مخابره کرد کــه، آنکارا در 
حال ادامه ماموریــت خود در مورد 

اکتشافات است.
 در ایــن راســتا وزارت امــور 
خارجه یونــان در بیانیــه ای اعالم 
کرده اســت که ترکیه همچنان با 
پشتکار به نقش خود به عنوان یک 
اخاللگر و عامل ایجــاد بی ثباتی در 
منطقه ادامه می دهــد و همچنان 
درخواســت ها بــرای گفت وگــو 
را نادیــده گرفتــه و اقدامــات 
تحریک آمیزش را در راســتای رقم 
 زدن بن بســتی با میل خود تشدید 

کرده است. 
بنابر این بیانیه، یونانی ها معتقدند 
که آنکارا امنیت و ثبات را در منطقه 
تضعیف کرده  و جامعه بین المللی را 
وادار به برخورد با خود کرده اســت. 
این مدل از موضع گیــری یونان به 
خوبی نشان می دهد که این کشور 
به دنبال حل و فصل تنش است اما 
از جهتی دیگر هم به دنبال آن است 
تا با تکیه بــر قدرت های منطقه ای 
و اروپایــی، جواب قاطــع به ترکیه 
بدهــد. در این میــان موضع گیری 
مکرون بــه خوبی نشــان می دهد 
که آتــن تا حــد زیادی توانســته 
 اســت که نظر اروپا علیــه ترکیه را 

به خود جلب کند. 
امانول مکرون، رئیس جمهوری 
فرانســه از اتحادیه اروپا خواسته با 
یونان و قبرس در مــورد اختالف بر 
سر ذخایر گاز طبیعی قبرس و میزان 
فالت قاره های آن ها، همبســتگی 
نشان دهد و خواســتار تحریم های 
بیشتر در ســطح اتحادیه اروپا علیه 
ترکیه شده اســت؛ با وجود آنکه در 
بروکسل بر سر این مســئله تفرقه 

وجود دارد. 
مکرون معتقد اســت زمانی که 
پای حاکمیت مدیترانه ای به میان 

آید، باید در حرف و عمل ثبات قدم 
بود و از ســوی دیگر سیاست مشت 
 آهنیــن در قبال ترکیــه را مد نظر

 قرار می دهد. 
او معتقد است که باید برای ترکیه 
خطوط قرمز بین المللی مشــخص 
شــود و هر زمان کــه از آنها عدول 
کرد، به شــدت مورد مجازات قرار 
بگیرد. اینکه فرانســه تــا چه حد 
می توانــد ترکیه را زیر فشــار قرار 
دهد، مساله ای است که یک سر آن، 

اردوغان قرار دارد. 
اردوغان همیــن چند روز پیش 
پس از تهدیدهــا و ابراز نگرانی های 
فرانسه و یونان صریحا آتن و پاریس 
را مورد تهدید قــرار داد و خطاب به 
مردم این دو کشــور اعالم کرد که 
آیا توان هزینه دادن در قبال مواضع 
مسئوالن خود را دارند یا خیر؟! این 
مدل سخن گفتِن اردوغان و تکیة او 
بر عناصری مانند منافع ملی و غیره، 
به معنای آن است که ترکیه به هیچ 
وجه از اکتشــاف در زیربسترهای 
قبرس کوتــاه نمی آید و باید منتظر 

منازعه جدید باشیم. 
اینکه یونان بودجه نظامی خود 
را افزایش می دهد و یا نخست وزیر 
آتن و ولیعهد ابوظبی درباره تحوالت 
منطقه ای به صورت مداوم با یکدیگر 
در ارتباط هســتند، نشان می دهد 
که یک ائتالف منطقه ای و اروپایی 
در حال شــکل گرفتن علیه آنکارا 
اســت که اردوغان هم بــا متمایل 
شــدن به ســمت آمریکا و قطر به 
دنبال تقابــل با آنها اســت؛ تقابلی 
که به یــک مچ انــدازی خطرناک 
تبدیل شــده و می تواند شــطرنج 
 قــدرت در شــرق مدیترانــه را 

تغییر دهد.

ترکیه به رغم مخالفت فرانسه، یونان و قبرس؛ به عملیات اکتشاف گاز ادامه می دهد

شرق مدیترانه، شطرنج جدید قدرت
مدل سخن گفتِن اردوغان 
و تکیة او بر عناصری مانند 

منافع ملی و غیره، به 
معنای آن است که ترکیه 

به هیچ وجه از اکتشاف 
در زیر بسترهای قبرس 

کوتاه نمی آید و باید منتظر 
منازعه جدید باشیم

زمانی که پارلمان ترکیه در 
هماهنگی کامل با اردوغان 

اقدام به رای گیری در 
خصوص ورود نظامی به لیبی 

کرد، همه می دانستند که 
ترکیه صرفاً برای حمایت 
از فائزالسراج وارد لیبی 
نمی شود؛ بلکه آنکارا به 

دنبال نفت لیبی است

پادشاه عربستان طی حکمی تعدادی از شاهزادگان و فرماندهان نظامی این کشور را از سمتشان برکنار کرد و خواهان 
انجام تحقیقات درباره این افراد شد. خبرگزاری رسمی عربستان )واس( در نخستین ساعات روز گذشته )سه شنبه( 
از برکناری»فهد بن ترکی بن عبدالعزیز«، فرمانده نیروهای مشترک ائتالف عربی در یمن و »عبدالعزیز بن ترکی بن 
عبدالعزیز آل سعود«، معاون امیر منطقه الجوف عربستان از سمت هایشان و همچنین شماری از افسران و کارمندان 
غیرنظامی در وزارت دفاع این کشور خبر داد. طبق اعالم واس سلمان بن عبدالعزیز، 
پادشاه عربستان ضمن برکناری این افراد دستور انجام تحقیقات درباره آن ها را صادر 
کرد. همچنین »مطلق بن سالم بن مطلق االزیمع«، معاون رئیس ستاد مشترک به 
عنوان جانشین فرمانده نیروهای مشترک تعیین شد. کمیسیون کنترل و مبارزه با 
فساد در حال انجام تحقیقات در خصوص تمام نظامیان و غیرنظامیان مرتبط با این 

پرونده و فسادهای آن است.

رئیس سنای جمهوری چک روز گذشته )سه شنبه( در جریان سخنرانی در پارلمان تایوان خود را به عنوان یک 
تایوانی معرفی کرد، درست همانند رئیس جمهور اسبق آمریکا که در سال 19۶۳ میالدی در برلین در مقابل کمونیسم 
ایســتاد و خود را به عنوان یک آلمانی معرفی کرد؛ اظهاراتی که پکن را عصبانی کرده است. به گزارش رویترز، چین 
که مدعی است تایوان بخشی از قلمرو این کشور است، تهدید کرده کاری می کند میلوش ویسترچیل، رئیس سنای 
جمهوری چک بهای سنگینی به خاطر سفرش به تایپه بپردازد. جمهوری چک 
همچون بسیاری دیگر از کشورها هیچ روابط دیپلماتیک رسمی با تایوان ندارد. 
میلوش ویسترچیل که در راس هیاتی متشکل از 9۰ سیاستمدار و مدیر اقتصادی 
وارد تایپه شده، در جریان سخنرانی در پارلمان تایوان گفت: اظهار جان اف کندی، 
رئیس جمهور فقید آمریکا به آلمانی بودن، پیام مهمی برای آزادی و مقاومت در 

برابر کمونیسم بود!

رئیس سنای جمهوری چک: من یک تایوانی هستم!پادشاه عربستان تعدادی از شاهزادگان و فرماندهان را برکنار کرد! 

دونالد ترامپ جنبش »جان سیاهپوستان مهم است« 
را یک جنبش »تبعیض آمیز که برای سیاهپوســتان 
بد است« خواند. به گزارش هیل، دونالد ترامپ، رئیس 
جمهور آمریکا در حالی با لورا اینگراهام، مجری شبکه 
فاکس نیــوز مصاحبه کرد که بخشــی از این مصاحبه 
را صرف ترســیم یک تصویر تیره و تار از تظاهرات ضد 
نژادپرستی در ماه های اخیر در آمریکا که در پی قتل های 
پلیس علیه سیاهپوستان اوج گرفتند، کرد. ترامپ به طور 
خاص جنبش »جان سیاهپوستان مهم است« را که در 
راستای مبارزه با خشونت پلیس و بی عدالتی نژادی در 
آمریکا کار می کند، هدف قرار داد. رئیس جمهور آمریکا 
گفت: جنبش جان سیاهپوستان مهم است یک سازمان 
مارکسیست است. اولین باری که نام جان سیاهپوستان 
مهم اســت را شــنیدم گفتم این یک نام وحشــتناک 
است. این جنبشی بســیار تبعیض آمیز است. این برای 

مردم سیاهپوست و برای همه بد است. ترامپ در ادامه 
صحبتهایش شــرکتهایی که به آرمانهای جنبش جان 
سیاهپوستان مهم است کمک مالی کرده اند را ضعیف 
خوانده گفت، آنها دارند آسانترین راه را در پیش میگیرند. 
وی خاطرنشــان کرد: این راه آسان نیست بلکه یک راه 
بسیار خطرناک اســت. ترامپ پیشتر گفته بود، عبارت 

»جان سیاهپوستان مهم است«، سمبل تنفر است.

رئیس جمهوری فرانسه ســفر خود به بیروت را با 
مالقات با خواننده ای لبنانی آغاز کــرد و پس از آن به 
معترضان اطمینــان خاطر داد کــه اصالحات انجام 
شود. به گزارش رویترز، خشم از سیاستمداران لبنانی 
بر ســر افت اقتصادی و انفجار مهیبی کــه این ماه در 
بندر بیروت رخ داد، همزمان بــا ورود امانوئل مکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه به منزل فیــروز، خواننده 
مشهور لبنانی مشهود بود. معترضان در مقابل منزل او 
پالکاردهایی با نوشته »نه به کابینه ای از سوی قاتالن 
یا با قاتالن« و »در طرف اشــتباه تاریخ نباشــید!« در 
دست داشتند. برخی هم شعار »ادیب نه« سر می دادند 
که به مصطفی ادیب اشاره داشت که دوشنبه به عنوان 
نخســت وزیر معرفی شــد. رئیس جمهور فرانسه در 
جریان دومین سفرش به لبنان که ظرف کمتر از یک 
ماه و پس از گذشت چندین ساعت از تعیین مصطفی 

ادیب به عنوان مامور تشــکیل دولــت جدید صورت 
گرفت، خواستار تشکیل دولت با مأموریتی مشخص در 
اسرع وقت شد. وی پس از اینکه مورد استقبال میشل 
عون، همتای لبنانی خود قرار گرفت، خاطرنشان کرد، 
از اهداف بازگشــتش به لبنان، تاکید بر تشکیل فوری 
دولت با»ماموریت مشــخص« برای اجرای اصالحات 

است که شرط کمک اقتصادی جامعه جهانی است.

حمله ترامپ به جنبش »جان سیاهپوستان مهم است«مکرون: دولت جدید لبنان باید با ماموریت مشخص تشکیل شود

خبرخبر


