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فرشاد گلزاری

از زمان انعقاد توافق ابراهیم میان 
اسرائیل با امارات، مراکش، بحرین 
و ســودان تاکنون بیش از یکسال 
و چند هفتــه می گــذرد و هر روز 
شاهد انتشار اخبار گوناگون در مورد 
این پرونده هســتیم. اخیراً وزرای 
خارجه امارات و رژیم صهیونیستی 
در واشــنگتن با آنتونــی بلینکن، 
همتای آمریکایی خــود دیدار و بر 
ســر ادامه روند آتی توافق ابراهیم 
و همچنین مســائلی مانند پرونده 
هسته ای ایران و تحوالت خاورمیانه 
گفت وگو کردند. سرعت گرفتن رفت 
و آمدهــای دیپلماتیک با محوریت 
اسرائیل در منطقه و همچنین خارج 
از حوزه خاورمیانه به خوبی نشــان 
می دهد که نفتالی بنت و تیمش در 
حال بسترســازی و حتی چانه زنی 
برای ادامــه روند توافــق ابراهیم و 
قبض و بســط آن در ســایر مناطق 

هستند. 
شــاید بســیاری بر این عقیده 
باشند که توافق ابراهیم را بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر پیشین رژیم 
صهیونیستی با ســاز و کار مختص 

به خــود طراحی و اجرایــی کرد و 
حاال هیچکس نمی تواند همانند او 
این راه را ادامه دهد، امــا این گونه 
نیست. در ساختار سیاسی اسرائیل 
عماًل مســائلی که به حیات و ممات 
این رژیم بستگی دارد به هیچ وجه 
شخص محور نیست. به عبارتی دیگر 
مساله ای مانند توافق ابراهیم و حتی 
حمله علیه غزه و دســت به ســالح 
شدن بر ضد جریان های فلسطینی 
از ســوی این رژیم، از جمله مسائل 
و پرونده هایی اســت که یک تیم و 
شــاید هم یک ســاختار باالدستی 
در مورد طراحی و نــوع اجرای آن 

تصمیم گیری می کنند. 
حاال هــم همین رونــد در حال 
اجرایی شدن اســت؛ به گونه ای که 
ســاختار حاکم بر الیه اول اسرائیل 
به این نتیجه رسید که نتانیاهو بیش 
از حد در حــال بازی های خطرناک 
اســت و در نهایت دیدیم که پس از 
خروج ترامپ از کاخ ســفید و ورود 
بایدن به اتاق بیضی شــکل، یکباره 
نتانیاهو از صحنه سیاست اسرائیل 
حذف و بنت جایگزین او شــد. حاال 
هم همان ساختار در حال طرح ریزی 
جدید برای ادامه روند عادی سازی 
روابط اسرائیل با ســایر کشورهای 
عربی اســت که جدیدترین و البته 

حاشیه ای ترین اقدام آنها،  برگزاری 
نشست مشترک با ســران طوائف 
عراق در اقلیم کردســتان بود. یکی 
از اقداماتی که تیم جدید سیاســی 
- امنیتی رژیم صهیونیستی پس از 
روی کار آمدن نفتالی بنت پیگیری 
می کنند، بحــث قانونی شــدن و 
علنی شدن پیمان هایی است که با 
کشورهای عربی به امضا رسانده اند 
که حــاال کشــورهای آفریقایی در 
صدر آنها قرار دارند. به عنوان مثال 
روز گذشته )شنبه( دولت مراکش 
اعالم کرد کــه دو توافقنامه با رژیم 
صهیونیستی در زمینه های خدمات 
هوایــی، فرهنگی و ورزشــی را به 
تصویب خواهد رساند که این اقدام 
را باید تایید رســمی و نهایی توافق 
دولت مراکش و رژیم صهیونیستی 
که در ۱۱ اوت ۲۰۲۱ به امضا رسید، 

دانست. 
اینکه چرا اســرائیل به ســمت 
کشــورهایی مانند مراکش متمایل 
شــد و آنها را وارد روند عادی سازی 
روابط با خود کرد، موضوعیست که 
به اهمیت شمال آفریقا و به صورت 
کلی قاره آفریقا برای اسرائیل مربوط 
اســت. اســرائیل از دهه ها پیش با 
مراکش رابطه داشــت اما این رژیم 
صرفاً به دنبال اشــراف بر اقیانوس 

آتالنتیک شــمال از طریق رابطه با 
رباط نیســت بلکه تل آویو نفوذ در 
قاره آفریقا و به خصوص جغرافیای 

شاخ آفریقا را دنبال می کند. 
رخنه در اتحادیه آفریقا 

واقعیت این است که اسرائیلی ها 
به قاره آفریقــا تنهــا از منظر یک 
جغرافیــای اســتراتژیک از حیث 
منابع یا اشــراف بر دریای ســرخ 
نــگاه نمی کننــد، بلکه آنهــا این 
منطقــه را از حیــث مذهبی یک 
محیط مقدس می داننــد و از چند 
ماه پیش با امضای توافق ســازش 
با مراکش و ســودان، تعداد زیادی 
از یهودی هــای آفریقایی تبار را به 
سرزمین های اشغالی منتقل کردند. 
عالوه بر مســائل مذهبی و دیدگاه 

دینــی، تل آویو جغرافیــای آفریقا 
را یک ســرزمین به شــدت غنی و 
دارای اهمیت زیــاد می داند. یکی 
از اهمیت هــای قــاره آفریقا برای 
رژیم صهیونیســتی، نزدیک بودن 
این ســرزمین به محیــِط خارجی 
اسرائیل اســت و به همین دلیل بود 
که تل آویو در همــان دوران جنگ 
با مصر ســعی کرد به هر ترتیب این 
کشور را با خود همسو کند؛ چراکه 
قاهره دروازه ورود آسیا به آفریقا به 
شمار می آید و این برای اسرائیل به 
شدت مهم به حساب می آید. از سوی 
دیگر باید توجه داشت که اسرائیل 
از هر فرصتــی بــرای تعمیق نفوذ 
خود در آفریقا استفاده می کند و از 
کوچکترین موضوع در این خصوص 
چشم پوشــی نمی کند. بــه عنوان 
مثال در سال ۱976 میالدی یگانی 
متشکل از نیروهای دفاعی اسرائیل 
به نام ســایرت متکل بــه رهبری 
یوناتــان نتانیاهو )بــرادر بنیامین 
نتانیاهو( برای آزادی گروگان های 
اســرائیل به فرودگاه انتبه )واقع در 
پایتخت اوگانــدا( یورش بردند و در 
آنجا برادر نتانیاهو کشته شد. از آن 
تاریخ تا همین امروز اوگاندا به دلیل 
این موضوع به حوزه نفوذ اســرائیل 
تبدیل و همین مســاله موجب شد 
تا اسرائیل نفوذ خود در همسایگان 
اوگاندا اعم از کنیا، سودان، تانزانیا و 
اتیوپی را گسترش دهد. تا جایی که 
بسیاری از تحلیلگران حوزه آفریقا 
معتقدند رژیم صهیونیســتی پس 
از حضور در اوگانــدا برنامه تجزیه 
سودان به دو قسمت شمالی و جنوبی 
را طراحی و اجرا کرد. حاال با گذشت 
این سال ها اسرائیل به دنبال آن است 
تا از طریق توافق ابراهیم، نفوذ خود را 
در قاره سیاه چند برابر کند. به همین 
دلیل دستکاه دیپلماسی تل آویو با 
همکاری موســاد به دنبال آن است 
که خود را به هــر ترتیب در اتحادیه 
آفریقا به عنوان عضو ناظر بگنجاند. 
طی هفته های گذشته بارها شنیده 
شد که اسرائیل به دنبال آن است تا 
به عنوان عضو ناظر در اتحادیه آفریقا 
پذیرفته شــود که زمینه چینی آن 
دقیقاً همــان توافق عادی ســازی 
روابط با مراکش و سپس سودان بود. 

حاال علیرغم مخالفت کشــورهای 
عضو اتحادیــه آفریقــا و نهادهای 
فلســطینی با این موضوع، رمطان 
لعمامره، وزیر خارجــه الجزایر روز 
گذشته )شــنبه( اعالم کرد که قرار 
است مســاله پذیرش اســرائیل به 
عنوان یک عضو ناظــر در اتحادیه 
آفریقا در نشست فوریه آتی اتحادیه 

مطرح و بررسی شود. 
او اعــالم کــرد کــه الجزایر در 
راســتای دفاع از منافع عالی آفریقا 
و وحدت ملت های آن، با این تصمیم 
تاســف برانگیز و خطرناک مخالفت 
کرد اما اکثر وزرای خارجه اتحادیه 
آفریقا با مطرح کــردن این موضوع 
در نشســت فوریــه آتی روســای 
کشــورهای اتحادیه آفریقا موافقت 
کردند. این اظهــارات در حالی رخ 
داد که وزارت خارجه سودان جمعه 
بــا تصمیم موســی فکــی محمد، 
رئیس کمیســاریای اتحادیه آفریقا 
مبنی بر موافقت بــا عضویت رژیم 
صهیونیســتی در ایــن اتحادیه به 
عنوان عضو ناظر قبل از مشــورت با 
کشورهای عضو اعالم مخالفت کرد. 
این اقدام سودان اگرچه نگرانی هایی 
را برای اسرائیل در مورد ادامه روند 
همکاری سیاســی با این کشور به 
وجــود آورده اما درنهایت نشــان 
می دهد که تل آویو به دنبال تعمیق 
و تکثیر نفــوذ خود در قاره ســیاه 
اســت و به زودی خروجی آن عیان 

خواهد شد.

اتحادیه آفریقا عضویت رژیم صهیونیستی در این نهاد منطقه ای را به رأی می گذارد؛ 

نفوذخزندهتلآویودرقارهسیاه
اسرائیل به قاره آفریقا 

تنها از منظر استراتژیک 
از حیث منابع یا اشراف بر 

دریای سرخ نگاه نمی کند، 
بلکه آنها این منطقه 

را از حیث مذهبی یک 
محیط مقدس می داند و 

از چند ماه پیش با امضای 
توافق سازش با مراکش 

و سودان، تعداد زیادی از 
یهودی های آفریقایی تبار 
را به سرزمین های اشغالی 

منتقل کرد

 اسرائیل از دهه ها پیش 
با مراکش رابطه داشت 

اما تل آویو صرفاً به 
دنبال اشراف بر اقیانوس 

آتالنتیک شمالی از طریق 
رابطه با رباط نیست، بلکه 

نفوذ در قاره آفریقا و به 
خصوص جغرافیای شاخ 

آفریقا را دنبال می کند

دستگاه اطالعات نظامی عراق با تاکید بر اینکه ارتش این کشــور خط قرمز بوده و هرگز اجازه تعرض در حق آن 
را نخواهد داد، تمامی کسانی را که در شبکه های اجتماعی به ارتش و فرماندهان آن اهانت می کنند، تهدید کرد. به 
گزارش سومریه نیوز، مدیریت دســتگاه اطالعات نظامی عراق در بیانیه ای اعالم کرد: برخی افراد وابسته به ارتش 
عراق با طرح اتهام هایی خارج از چارچوب و انضباط نظامی در شبکه های اجتماعی، 
ارتش و فرماندهان خود را بدنام کردند و این امر موجب شکل گیری نگرش منفی 
درباره ارتش برای شــهروندان شــد. طبق این بیانیه، تعدد موارد اتهام زنی های 
دروغین نقش بسزایی در تضعیف روحیه نیروهای ارتش داشته و این مساله به  نفع 
دشمنان کشور است. همچنین در این بیانیه تاکید شد: ارتش خط قرمزی است که 

به هیچ کسی اجازه نخواهیم داد از آن عبور کرده و یا به آن اهانت کند.

احزاب اپوزیسیون یونان از تصمیم دولت آتن مبنی بر تمدید توافقنامه دفاعی با آمریکا انتقاد و برخی شرایط این توافق 
را خطرناک و غیرقابل تصور توصیف کرده و در عین حال هشدار داده اند که آتن بیش از سود خود در این معامله ضرر خواهد 
کرد. به گزارش آناتولی، حزب سیریزا اصلی ترین مخالف دولت آتن گفته است که تمدید توافق همکاری دفاعی مشترک با 
آمریکا می تواند دولت یونان را به تنش های ناخواسته منطقه ای دچار کند. این حزب 
در بیانیه ای اعالم کرد، به دلیل وجود یکسری موارد در این توافق شامل ایجاد یک 
تاسیسات نظامی در شهر الکساندروپلیس واقع در شمال شرق یونان که به استقرار 
نیروهای آمریکایی در بلغارستان و رومانی کمک می کند، احتمال وقوع تنش در 
دریای سیاه وجود دارد. حزب سیریزا معتقد است که این توافق می تواند یونان را در 

خط مقدم تنش های بالقوه در دریای سیاه قرار دهد. 

اعتراض اپوزیسیون یونان به تمدید توافق دفاعی با آمریکاهشدار عراق درباره هرگونه توهین  به ارتش در فضای مجازی

پلیس انگلیس حمله بــا چاقو به دیویــد آمس از 
قانونگذاران پارلمان در کلیســای اسکس را که منجر 
به مرگ وی شد، حمله تروریستی دانست. به گزارش 
رویترز، این نماینده 69 ســاله از حــزب محافظه کار 
بوریس جانسون، نخست وزیر انگلیس، حین شرکت 
در جلســاتی در حوزه انتخابیه خودش در شرق لندن 
بارها هدف اصابت چاقو قرار گرفت. یگان ضد تروریسم 
پلیس متروپولیتن انگلیس که تحقیقات را در دســت 
دارد، دیروز )شنبه( در بیانیه ای گفت که آنها این حمله 
مرگبار را حادثه ای تروریســتی قلمــداد می کنند. بر 
اســاس اعالم پلیس، تحقیقات اولیه نشــان می دهد 
انگیزه بالقوه مرتبط با افراط گرایی در کار بوده اســت. 
یک مرد جوان ۲۵ ســاله در صحنه حادثه به جرم قتل 
بازداشت شده و کاراگاهان هم گفته اند که افسران ویژه 
مبارزه با تروریسم تحقیقات اولیه را به دست گرفته اند. 

پلیس با بیان اینکه احتماال این مظنون تنها اقدام کرده 
بود، گفت: در راستای تحقیقات، افسران در حال حاضر 
دو محدوده در لندن را تحت بازرسی دارند و تحقیقات 
ادامه دارد. بوریس جانســون بعد از انتشار این اخبار 
گفت: دیوید مردی بود که عمیقا به کشورش و آینده آن 
باور داشت و ما یک کارمند خوب و یک دوست و همکار 

بسیار دوست داشتنی را از دست دادیم. 

دســتگاه های امنیتی لبنان ۱9 تن را به اتهام دست 
داشــتن در درگیری های بیروت بازداشــت کردند اما 
اتهام زنی ها درباره درگیری های روز پنجشنبه در بیروت 
همچنان ادامه دارد. در همین حال حزب اهلل تاکید کرده 
هدف از ایــن درگیری ها فتنه انگیزی اســت. به گزارش 
الجزیره، هاشم صفی الدین، رئیس شورای اجرایی حزب اهلل 
لبنان در مراسم تشــییع تعدادی از کشــته شدگان در 
درگیری های روز پنجشنبه در بیروت گفت: هدف از آنچه 
اتفاق افتاد ایجاد فتنه و جنگ داخلی بود. حزب اهلل هرگز به 
جنگ کشیده نخواهد شد اما در عین حال نمی گذارد خون 
شهدا هدر برود. مراسم تشییع سه تن از کشته شدگان در 
اعتراضات، در جنوب بیروت برگزار شد و حامیان حزب اهلل 
و جنبش أمل در آن حضور یافتند. شرکت کنندگان در این 
مراسم خواهان انجام تحقیقات درباره درگیری ها شدند. 
از سوی دیگر وزیر دفاع لبنان تأکید کرد که ارتش هرگز 

اجازه هیچ گونه تجاوزی را نمی دهد. حزب اهلل و جنبش 
أمل لبنان پنجشنبه حزب القوات اللبنانیه را به تیراندازی 
و قتل عمدی معترضان متهم کردنــد، اما این حزب این 
اتهامات را رد کرد. درگیری های روز پنجشنبه به کشته 
شدن هفت تن و زخمی شدن ۳۲ تن دیگر منجر شد. سمیر 
جعجع، رئیس حزب القوات اللبنانیه نیز جمعه دخالت در 

درگیری ها را رد کرد.

کشته شدن نماینده پارلمان انگلیس در حمله تروریستیحزب اهلل لبنان: هدف از درگیری های بیروت جنگ داخلی بود
خبرخبر

طالبان با دلخراش خواندن حمله به مسجد شیعیان؛
اجازه نمی دهیم از خاک افغانستان 

علیه هیچ کشوری استفاده شود
محمد نعیم، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
ضمن دلخراش خواندن حمله به مسجد شیعیان 
در قندهار گفت به عامالن حمله به مسجد فاطمیه 
می گوییم با این اقدامات نمی توانند به اهداف خود 
برسند. محمد نعیم ، سخنگوی دفتر سیاسی طالبان 
در مصاحبه با الجزیره حمله تروریستی روز جمعه 
به مسجد فاطمیه در قندهار که بزرگترین مسجد 
شیعیان در این والیت اســت را دلخراش خواند و 
گفت این حمله توســط افرادی انجام شد که افکار 
افراطی را اتخاذ کردند اما به آن ها می گویم که با این 
اقدامات نمی توانند اهدافشان را محقق کنند. در بعد 
سیاسی نیز نعیم، از جامعه بین المللی خواست تا با به 
رسمیت شناختن رژیم در افغانستان، مسئولیت های 
خود را در قبال افغانستان به عهده بگیرند. وی گفت: 
ما کنترل وضعیت امنیتی در افغانستان را در دست 
گرفته ایم و اوضاع در حال حاضر بسیار بهبود یافته 
و جهان شــاهد آن است. ما از کشــورهای جهان 
می خواهیم که افغانستان را منزوی نکنند زیرا این 

وضعیت به نفع هیچکس نیست.

نعیم گفت که به رســمیت شــناختن دولت 
افغانستان توسط کشورهای همسایه و جامعه بین 
المللی این دولت را تقویت کرده و به آن در مواجهه 
با مشکالت داخلی کمک می کند. وی افزود که این 
جنبش به تعهدات خود در جلوگیری از استفاده از 
خاک افغانستان برای حمله به هر کشوری متعهد 
است. نعیم تصریح کرد: ما به آنچه در توافقنامه دوحه 
قول داده بودیم متعهد هستیم و اجازه نمی دهیم 
هیچ کس از کشــور ما علیه هیچ کشوری استفاده 
کند. این حق مردم افغانستان است که جهان دولت 
افغانستان را به رسمیت بشناسند. سخنگوی دفتر 
سیاســی طالبان همچنین عنوان داشــت: همه 
افغانها حق شهروندی و عبادت دارند و حقوق همه 
شهروندان تضمین شده است. دولت ما جامع است و 
شامل عناصری از اقشار مختلف جامعه است. پیشتر 
امیر خان متکی وزیر خارجه افغانستان، جامعه بین 
المللی را به نقض حقوق مردم افغانســتان به دلیل 
عدم به رسمیت شناختن دولت موقت متهم کرده 
بود و گفت که به رسمیت نشناختن دولت جدید بی 
انصافی است. متکی افزود که دولت تشکیل شده 
توسط طالبان دارای تمام معیارهای شناخته شده 
در سطح بین المللی است. طالبان تقریباً در ۱۵ اوت 
به موازات آخرین مرحله خروج نظامیان آمریکایی 
که در پایان همان ماه به پایان رسید، کنترل تمام 

افغانستان را به دست گرفت.
    

کنترل انصاراهلل یمن بر شهر 
استراتژیک »العبدیه« در مارب

منابع داخلی یمن 
از کنتــرل نیروهای 
انصاراهلل بر مرکز شهر 
العبدیــه در جنــوب 
غربی استان مارب خبر 
دادند. سازمان ملل نیز 

خواســتار برقراری آتش بس در این استان شد. 
به گزارش المســیره، این منابع گفتند، انصاراهلل 
توانست بر مرکز منطقه العبدیه کنترل پیدا کند 
اما درگیری ها در جنوب و شرق آن همچنان ادامه 
دارد. شــهر العبدیه واقع در جنوب غربی استان 
مارب، با توجه به موقعیــت جغرافیایی خود که 
یکی از ورودی های اصلی به اســتان استراتژیک 
مارب محسوب می شود و دو استان البیضا و شبوه 
را از غرب و جنوب از طریق رشــته کوهها پهناور 
به هم متصل می کند، اهمیت استراتژیکی دارد. 
پیشــتر این منطقه نقطه حرکت دولت مستفعی 
یمن به سمت استان البیضا با هدف قطع خطوط 
امدادرسانی انصاراهلل بود. احمد عایض، روزنامه نگار 
یمنی گفت، تمام شدن امدادهای نظامی و غذایی 
و نیز تشدید حمالت انصاراهلل به این منطقه باعث 
شد موازین درگیری در جنوب مارب دگرگون شود. 
انصاراهلل با این پیشرفت در آستانه کنترل بر مرکز 
منطقه الجوبه است که در ۳۰ کیلومتری شهر مارب 
قرار دارد. این شهر آخرین پایگاه دولت مستعفی، 
پایگاه ارتش ملی و مقر وزارت دفاع است. اما هانس 
گروندبرگ، نماینده ویژه ســازمان ملل در یمن 
خواســتار توقف درگیری ها در مارب شد و گفت، 
تداوم درگیری ها وضعیت هزاران یمنی را وخیم 

و حقوق بشر را نقض می کند.

جهاننما


