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ســال 2021 میالدی با تمام فراز و 
نشیب هایش واپســین روزهای خود 
را سپری می کند. ســالی که در عرصه 
سیاست، امنیت و اقتصاد بین الملل یکی 
از مهمترین و البته چالش برانگیزترین 
سال ها در تقویم تحوالت جهانی به شمار 
می رود. واقعیت این اســت که طی این 
سال، مهمترین و البته پرمخاطره ترین 
جغرافیایی که همانند سال های گذشته 
رسانه ها تمرکز خود را به طورویژه بر آن 
معطوف کردند، نخســت خاورمیانه و 

دوم آفریقا بود. 
خاورمیانه:

1- عراق و سوریه 

بدون تردید عراق را باید تنها کشوری در 
منطقه دانست که سال گذشته نه تنها در 
عرصه سیاسی بلکه در عرصه میدانی و 
امنیتی شاهد رویدادهای متفاوتی بوده 
است. یکی از مهمترین رویدادهایی که 
در اوایل سال 2021 در عرصه سیاسی 
عراق رخ داد، ســفر پاپ فرانســیس، 
رهبرکاتولیک های جهان به عراق بود. این 
سفر اگرچه پیام مذهبی مانند اتحاد میان 
ادیان را مخابره کرد، اما توجه داشته باشید 
که پاپ در زمانی وارد بغداد شد که موصل 
و کلیســای معروف این شهر که توسط 
داعش تخریب شده بود، دیگر در محاصره 
مریدان ابوبکر البغدادی قرار نداشت که 
البته این مدل ســفر کردن به عراق هم 
اعتراض هایی را به دنبال داشت. از سوی 
دیگر، این سفر به نوعی به همگان نشان 
داد که عراق به رغم مشکالتی که دارد به 
خوبی می تواند چالش هــای امنیتی را 
پوشش دهد و آن را مدیریت کند که این 
موضوع از منظر نظامی و امنیتی بسیار 
مهم به حســاب می آید. مساله دیگر در 
عراق که بسیار بحث برانگیز به حساب 

می آید، کنفرانس صهیونیستی در اقلیم 
کردستان بود که واکنش های زیادی را 
در داخل و خارج از عراق به دنبال داشت و 
باید آن را یکی از تحوالت بسیار مهم سال 
2021 در این کشور دانست. واقعیت این 
است که در اســرائیل از سال ها پیش در 
عراق به دنبال محکــم کردن جای پای 
خود بوده اســت که از نظر آنها بهترین 
جغرافیا برای حضور، اقلیم کردســتان 
عراق به حساب می آید. در این میان جناح 
منتصب به مسعود بارزانی از سال ها قبل 
در بحث امنیتی و اقتصادی روابط زیادی 
با اســرائیل برقــرار کردنــد و حتی در 
همه پرسی سال 2017 به وضوح دیدیم 
که پرچم های اسرائیل در میان پرچم های 
کردستان عراق به اهتزاز درآمد و این به 
خوبی نشاین داد که تل آویو تا چه حد در 
این منطقه نفوذ کرده است. موضوع مهم 
دیگری که در عراق رخ داد و تا به امروز هم 

پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن جاری و 
ساری است، برگزاری انتخابات پارلمانی 
این کشور بود. در مهرماه سال جاری این 
انتخابات با تمام اما و اگرهای خود برگزار 
شد و پس از چند روز جریان منتسب به 
مقتدی صدر با کسب 73 کرسی توانست 
پیروز نهایی باسشــد و در اینجا بود که 
اعتراض ها شروع شد. ماجرا از این قرار بود 
که جریان های شیعی معتقدند که این 
نتایج دستکاری شــده و تقلب صورت 
گرفته و حاال روزهای زیادی شــاهد آن 
بودیم که معترضان به نتایج انتخابات در 
کف خیابان های بغداد دست به اعتراض 
زدند. حاال با گذشت بیش از سه ماه روز 
گذشته )سه شنبه( دادگاه فدرال عراق 

اعالم کرد که شــکایت در مــورد نتایج 
انتخابات پارلمانی را رد کرده است که این 
می تواند مجدداً یک بحران جدید برای 
تشکیل دولت در بغداد را به وجود بیاورد. 
اما سوریه در سال 2021 میالدی نسبت 
به گذشته بسیار آرام تر بود و بیشتر عرصه 
تحوالت سیاسی بود تا نظامی. در نمای 
نخست انتخابات ریاست جمهوری این 
کشور در 26 مه برگزار شد که بازهم بشار 
اسد به عنوان پیروزی میدان معرفی شد 
که البته هزینه های زیادی برای برقراری 
امنیت انتخابات صــورت گرفت ولی در 
نهایت غربی ها این انتخابات را فاقد ارزش 
و مردود دانستند. در این میان حدود دو 
دور از مذاکرات تبیین قانون اساســی 
ســوریه هم برگزار شــد که نتیجه آن 
چندان مثبت نبود و به احتمال زیاد در 
سال 2022 شاهد ادوار دیگر خواهیم بود. 
رویداد مهم دیگر با محوریت دمشــق، 
برقراری روابط میان این کشــور و سایر 
کشورهای منطقه بود که می توان در این 
مســیر به اردن و امارات اشاره کرد. سفر 
وزیر خارجه امارات به سوریه که پس از 10 
سال قطع روابط میان دو طرف صورت 
گرفت، نشان از وجود اراده منطقه ای برای 
تعامل با دمشق دارد. اگر چه اماراتی ها و 
عربستان سعودی طی یک دهه گذشته 
نقش تخریبــی در پرونده ســوریه ایفا 
کردند، اما در شــرایط کنونی شــاهد 
چرخش این کشورها به سمت دمشق 

هستیم. 
2-اسرائیل و فلسطین

اسرائیل در سال 2021 میالدی بدون 
تردید مهمتریــن جغرافیایی بود که از 
حیث نظامی و امنیتی به تیتر یک اخبار 
تبدیل شد و دلیل آن شروع جنگ 12 
روزه علیه غزه بود. بر اساس آمار و اسناد 
منتشر شــده از ســوی رســانه ها و 
اندیشکده های نظامی اسرائیل، قرار بر 
این بود تا این جنگ نهایتاً 4 روز به طول 
بینجامد اما با اصرار نتانیاهو برای ترور 

یکی از رهبران شاخه نظامی حماس این 
درگیری 12 روز به طــول انجامید که 
البته تبعات سیاســی و امنیتی برای 
تل آویو داشت که البته 235 فلسطینی 
در این جنگ کشته شدند. از سوی دیگر 
باید توجه داشــت که اسرائیل در سال 
2021 میالدی یک رویداد مهم سیاسی 
را تجریه کرد که آنهم کنار گذاشــتن 
ز کســوت  نیاهــو ا بنیامیــن نتا
نخست وزیری پس از 13 سال بود که در 
نهایت شاهد به روی کار آمدن نفتالی 
بنت با کسب 7 کرســی بودیم که این 

موضوع همچنان بحث برانگیز است. 
3-لبنان و یمن  

لبنان طی 12 ماه گذشته به نوعی شاهد 
یک کشمکش سیاسی بود که هنوز هم 
ادامه دارد. در این میان پس از کناره گیری 
سعد الحریری از نخست وزیری لبنان، 
شــاهد آن بودیم که نجیب میقاتی به 
عنوان نخست وزیر جدید انتخاب شد. 
انتخاب میقاتی در حالی انجام شــد که 
لبنان به صورت تمام قد در بحران های 
مالی، معیشتی و سیاسی فرو رفته و به 
دلیل حمایت بین المللــی از میقاتی، 
بسیاری بر این عقیده بودند که او می تواند 
مشــکالت لبنان را ظرف چند ماه سر و 
سامان بدهد اما واقعیت این است که نه 
تنها این اتفاق رخ نداد، بلکه سخنان وزیر 
اطالع رســانی پیشــین لبنان در مورد 

پرونده باعث شــد تا امارات، عربستان، 
بحرین و کویت طی دو روز وابطشــان با 
لبنان را قطع کنند. این در حالیست که 
نقشه راه پاریس برای بیروت هم نتوانست 
کارساز باشد و تا به امروز خروجی خاصی 
دربر نداشته است. در مورد یمن هم باید 
توجه کرد که سال 2021 میالدی عماًل 
سال شکســت ائتالف عربی به رهبری 
عربستان سعودی در این کشور به حساب 
می آید؛ چراکــه عملیات های نظامی 
انصاراهلل و کمیته های مردمی یمن علیه 
مواضع عربستان و حتی پهپادهای ایاالت 
متحده باعث شد تا مقاومت یمن دست 
برتر را حفظ کند که بارزترین نمونه آنرا 
باید پیشروی انصاراهلل به سمت مأرب و 
تحمیل هزینه به ریاض دانســت که به 
نوعی ایــن موضــوع موجب شــد تا 
سعودی ها در حوزه سیاســی از سوی 

غربی ها تحت فشار قرار بگیرند. 
آفریقا:
1-سودان و تونس

در جغرافیای آفریقا طی ســال 2021 
شــاهد خیزش های سیاســی زیادی 
بودیم. تونس، زادگاه بهار عربی در سال 
2011، شــاهد درگیری شــدید بین 
حامیان و مخالفان دموکراتیک سازی 
منطقه عربی بــود. در 25 ژوئیه، قیس 
سعید، رئیس جمهوری تونس تصمیم 
گرفت پارلمان این کشور را به مدت 30 
روز تعطیل کرده و مصونیت اعضای آن 
را لغــو کنــد و هشــام المشیشــی، 
نخست وزیر تونس را برکنار کرده و قدرت 
اجرایی را به دســت گیرد. بسیاری از 
احزاب تونس، از جمله حزب النهضه، 
این اقدام رئیس جمهورشان را محکوم 
کرده و آنرا کودتا علیه روند انتقال قدرت 
دموکراتیک که این کشور از سال 2011 
تجربه کرده بود، نامیدنــد. در این بین 
بسیاری از کشــورها از جمله آمریکا و 
اتحادیه اروپا از رئیس جمهوری تونس 
خواستند تا پارلمان این کشور را بازیابی 
و دســتاوردهای دموکراتیک در این 
کشور را حفظ کند. تونس تنها کشور در 
میان کشــورهای آفریقایی بود که در 
سال 2011 شاهد انقالب های مردمی و 
سرنگونی رژیم های حاکم از جمله مصر، 
لیبی و یمن بودند، تلقی می شد که موفق 
به اجرای یک انتقال قدرت دموکراتیک 
در میان کشــورهای عربی شد و حاال 
بازهم خود درگیر یک دور باطل سیاسی 

شده است. 
وضعیت سیاسی سودان هم چندان 
تعریفی در سال 2021 میالدی نداشت. 
به گونه ای که پس از تسلط کامل ارتش 
این کشــور بر نهادهای سیاسی در 25 
اکتبر، سودان علناً با مشکالت بیشتری 
مواجه شــد. ژنرال عبدالفتاح البرهان، 
فرمانده ارتش سودان، با انحالل شورای 
حاکمیتی، دستور ســرکوب رهبران 
سیاسی و مقامات دولتی را صادر کرد. 
عبداهلل حمدوک نخست وزیر سودان و 

همسرش نیز به مقصد نامعلومی منتقل 
شدند. پس از آن ده ها هزار سودانی برای 
نشان دادن مخالفتشان با این اقدام ارتش 
به خیابان ها ریختند و خواستار بازگشت 
این کشور به حاکمیت غیرنظامی شدند 
که این اعتراضات همچنــان به قوت 
خود ادامــه دارد. در بحبوحه افزایش 
اعتراضــات و فشــارهای بین المللی، 
ارتش سودان با حمدوک، نخست وزیر 
بازداشت شده، توافقنامه ای امضا کرده 
و راه او را برای بازگشت به موقعیت خود 
باز کرد. با این حال، اعتراضات ادامه پیدا 
کرد؛ در حالی که بســیاری از نیروهای 
سیاسی سودانی حمدوک را متهم کردند 
که با آشتی با ارتش، به آنها بی اعتنایی 
کرده است و اخیراً هم حدود 300 نفر 
در جریان درگیــری میان معترضان و 

نیروهای امنیتی زخمی شدند. 
لیبی، مراکش و الجزایر 

در لیبی هم شاهد یک بحران سیاسی 
در سال 2021 میالدی بودیم. از یک 
سو سازمان ملل با عمال نفوذ یک دولت 
نصفه و نیمه را به روی کار آورد و از طرف 
دیگر ســعی کرد تا بتواند به وضعیت 
جاری سیاسی در این کشور سر و شکل 
دهد که به نظر می رسد چندان موفق 
نشده است. دخالت های خارجی در 
لیبی به خصوص از ســوی انگلیس، 
فرانسه، عربستان و آمریکا باعث شده تا 
یک ابهام در این کشور به وجود بیاید و 
اوضاع به حدی گنگ و نامفهوم شده 
که این کشــور قــرار بــود انتخابات 
سراسری برگزار کند که این امر هم به 
محاق رفته است. در مراکش طی 12 
ماه گذشته بیش از هرچیز، روابط این 
کشور با اسرائیل به چشم می خورد؛ به 
گونه ای که رباط در سال 2021 بارها 
میزبــان مقامات نظامی و سیاســی 
تل آویو بود و همین امر باعث شده تا 
الجزایر که همسایه مراکش به حساب 
می آید، نسبت به استقرار سامانه های 
راداری و پدافندی اسرائیل در نزدیکی 
مرزهای خود با مراکش اعتراض کند. 
البته تنش میان الجزایر و فرانسه بر سر 
سخنان تحریک آفرین امانوئل مکرون 
را نباید از قلم انداخت؛ چراکه مکرون 
حاال به دنبال محکم کردن جای پای 
خود برای پیــروزی در انتخابات آتی 

فرانسه است. 

نگاهی به مهمترین وقایع خاورمیانه و آفریقا در سال 2021 میالدی؛ 

اعتراض، اعتصاب و انسداد سیاسی 
اسرائیل از سال ها پیش در 

عراق به دنبال محکم کردن 
جای پای خود بوده و از نظر 
مقامات این رژیم، بهترین 

جغرافیا برای حضور، اقلیم 
کردستان به شمار می آید، 
شاید از همین رو این ناحیه 

در سال 2021 میزبان 
کنفرانس صهیونیستی بود

انتخاب میقاتی در 2021  
درحالی انجام شد که به 

دلیل حمایت بین المللی از 
او، بسیاری بر این عقیده 

بودند که وی می تواند 
مشکالت لبنان را ظرف 

چند ماه سر و سامان بدهد، 
اما چنین اتفاقی رخ نداد و 

اوضاع بدتر شد

در سال 2021 در مراکش 
بیش از هرچیز، روابط این 
کشور با اسرائیل به چشم 

می خورد؛ به گونه ای که 
رباط بارها میزبان مقامات 
نظامی و سیاسی تل آویو 

بود و همین امر باعث شده 
تا الجزایر نسبت به استقرار 
سامانه های راداری اسرائیل 

اعتراض کند

معاون وزیر دفاع روسیه گفت که تحریکات سیستماتیک 
ناتو در نزدیکی مرزهای روسیه مملو از خطرات بزرگی است که 
ممکن است به یک درگیری مسلحانه تبدیل شود. به گزارش 
تاس، الکساندر فومین، معاون وزیر دفاع روسیه در یک نشست 

خبری برای وابستگان نظامی خارجی و نمایندگان سفارت های 
خارجی در مسکو گفت: اخیرا، ائتالف ناتو تحریکات مستقیمی 
را انتخاب کرده که مملو از خطرات بزرگ تبدیل شدن به یک 
بن بست مسلحانه است. وی به عنوان مثال، تاریخ 23  ژوئن 
2021 را یادآور شد؛ زمانی که ناوشکن انگلیسی دیفندر تالشی 
برای نفوذ به آب های سرزمینی روسیه در نزدیکی کیپ فیولنت 
در شبه جزیره کریمه انجام داد. فومین اظهار کرد: این مسئله 
قابل توجهی است که هواپیمای شناسایی استراتژیک آمریکا 
آر.سی 135 از کشتی نیروی دریایی انگلیس حمایت کرد. 
شدت پروازهای شناســایی در منطقه دریای سیاه برخالف 
سال 2020 به 60 درصد افزایش یافته است. تعداد این پروازها 

از 436 به 710 افزایش یافته است.

منابع سوری از حمله موشکی رژیم صهیونیستی به 
اهدافی در نزدیکی بندر الذقیه خبر دادند. تلویزیون سوریه 
در این باره اعالم کرد که دشمن اسرائیلی حمالتی را به 
نزدیکی بندر الذقیه انجام داده است و پدافند هوایی با این 

حمالت به مقابله پرداخت. بنا بر اعالم رسانه های سوری، 
پدافند هوایی این کشور توانسته چند موشک شلیک شده 
به سمت الذقیه را منهدم کند اما تعدادی کانتینر در بندر 
الذقیه به دلیل این تجاوزات رژیم صهیونیستی، در آتش 
سوخته است. یک منبع نظامی سوری هم به خبرگزاری 
دولتی ســانا گفت: حدود ســاعت 3:21 بامداد دیروز 
)سه شنبه(، دشمن اسرائیلی با حمالت موشکی از اعماق 
دریای مدیترانه، محوطه دپوی کانتینر در بندر تجاری 
الذقیه را هدف قرار داد که منجر به شعله ور شدن آتش در 
محل وقوع حمله و ایجاد خسارات مادی زیادی شد. بنابر 
این گزارش کار برای اطفای حریق و بررســی خسارات و 

تلفات احتمالی این تجاوزات همچنان ادامه دارد.

مسکو: تحرکات ناتو می تواند به درگیری مسلحانه تبدیل شودحمله موشکی رژیم صهیونیستی به بندر الذقیه سوریه

خبرخبر

فرشاد گلزاری

وزیر خارجه ترکیه:
عادی سازی روابط با اسرائیل را 

آغاز کرده ایم

با گذشــت چند روز از اظهارات رئیس جمهور 
ترکیه درباره »حیاتی« بودن روابط این کشــور با 
رژیم صهیونیستی، وزیر خارجه ترکیه هم در این 
باره اظهارنظر کرد. بنا بر گزارش شبکه »تی آرتی« 
ترکیه، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه این کشور 
روز دوشــنبه در آنکارا یک کنفرانــس خبری به 
مناسبت پایان سال 2021 ترتیب داد. وزیر خارجه 
ترکیه در این نشســت خبری دربــاره موضوعات 
مختلف از قبیل رایزنی هــای دیپلماتیک آنکارا با 
دیگر کشورهای جهان و تنش ها با آمریکا و اتحادیه 
اروپا صحبت کــرد. مولود چــاووش اوغلو درباره 
مواضع دولت ترکیه در قبال غرب گفت: »ما تمام 
تالش خودمان را برای بهبــود روابط انجام داده ایم 
اما متاسفانه اتحادیه اروپا نتوانست همان تمایل را 
نشان دهد«. وی ادامه داد: »مراودات با دولت بایدن 
افزایش یافت و در تالش برای حل اختالفات و بهبود 
روابط با ایاالت متحده هستیم«.  وزیر خارجه ترکیه 
در بخشی از این سخنرانی به مواضع آنکارا در قبال 
کشورهای عربی و تالش برای کاستن از تنش ها با 
فرانسه، رژیم صهیونیستی و ارمنستان اشاره کرد. 
مولود چاووش اوغلو گفت: »ما اقدامات زیاید برای 
عادی سازی روابط با امارات عربی متحده، عربستان 
سعودی، بحرین و مصر انجام دادیم«.  این مقام ارشد 
آنکارا با اشاره به روابط ترکیه با رژیم صهیونیستی 
اینطور گفت: »مراودات دیپلماتیکمان با اسرائیل 
آغاز شده است البته با حفظ اصول )ترکیه( در قبال 
فلسطین« وزیر خارجه ترکیه افزود: »عادی سازی 
)روابط ترکیه( با فرانسه و ارمنســتان( آغاز شده 
است«. اظهارات چاووش اوغلو درباره روابط ترکیه با 
رژیم صهیونیستی چند روز بعد از سخنان چهارشنبه 
هفته گذشته رجب طیب اردوغان در دیدار جمعی 
از یهودیان ترکیه و اعضــای »ائتالف خاخام ها در 
کشورهای اسالمی« درباره روابط آنکارا با تل آویو 
مطرح شــد. اردوغان در این دیــدار گفت به رغم 
اختالف تل آویو و آنکارا درباره فلسطین، روابط دو 
طرف در زمینه های اقتصادی، تجاری و گردشگری 

در حال توسعه است. 
    

نخست وزیر لبنان:
اگر استعفایم راه حل نهایی باشد، 

لحظه ای درنگ نمی کنم
نخست وزیر لبنان در سخنانی اعالم کرد که اگر 
استعفایش راه حل بحران لبنان باشد، لحظه ای در 
اتخاذ این تصمیم درنگ نخواهد کرد. به گزارش 
روســیاالیوم، نجیب میقاتی، نخست وزیر لبنان 
در ســخنانی اظهار کــرد که اگر بــه این نتیجه 
برسد استعفای او راه حل بحران کشورش است، 
لحظه ای برای اســتعفا درنگ نخواهــد کرد، اما 
اگر متوجه شود که این استعفا به تخریب بیشتر 
لبنان کمک می کند، هرگز اســتعفا نخواهد داد. 
وی گفت: باید یک گارگاه برای حل و فصل بحران 
لبنان راه اندازی شود و چاره ای جز مشارکت برای 
مقابله با این بحران نیست. میقاتی درباره انتخابات 
پارلمانی آتی لبنان نیز گفت: مــا به تالش برای 
برگزاری انتخابات ادامه می دهیم و این موضوع را 
به طور کامل پیگیری خواهم کرد و بر عهده ماست 
که انتخابات را در موعد مقــرر برگزار کنیم. وی 
ادامه داد: من معتقد هستم که میشل عون، رئیس 
جمهوری لبنان فرمان دعوت از نهادهای انتخاباتی 
را امضا خواهد کرد و ما با عون با برگزاری انتخابات 
در ماه مه به توافق رســیدیم. میقاتی با اشاره به 
عدم برگزاری جلســات دولت لبنــان نیز تاکید 
کرد: قانون اساســی برای جلوگیری از تعطیلی 
وضع شد و من اولین کسی هستم که به دنبال از 
سرگیری جلسات دولت هستم. وی درباره روابط 
لبنان با خارج  نیز بر ضرورت حفظ روابط کشورش 
با کشورهای عرب حوزه خلیج فارس تاکید کرد. 
وی همچنین خواستار دســتیابی به یک تفاهم 
داخلی از طریق گفت وگو درباره سیاست خارجه 
لبنان شد. نخست وزیر لبنان با اشاره به تحقیقات 
درباره انفجار بندر بیروت نیز خاطرنشان کرد: باید 
بار دیگر خواســتار دور نگه داشتن دستگاه قضا 
از گرایشات سیاســی و حفظ استقالل آن شویم. 
مشکل ما در لبنان این است که نسبت به قوانین 
داخلی بی توجه هستیم و به قوانین بین المللی دل 
می بندیم و این درحالی است هیچ راه حل امیدوار 
کننده ای جز پایبندی به استقالل دستگاه قضایی 

وجود ندارد.

جهاننما


