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بحران در تونس پس از استعفای نخست وزیر؛ 
 وزیر خارجه برکنار شد، 

رئیس پارلمان منتظر حکم عزل 
دفتر پارلمان تونس روز پنجشــنبه را زمان 
رای گیری درباره الیحه سلب رای اعتماد از راشد 
الغنوشی، رئیس پارلمان این کشور اعالم کرد. از 
سوی دیگر یک کمیته پارلمانی تونس اتهامات 
الیاس الفخفاخ، نخست وزیر سابق این کشور را 
تایید کرده و خواهان اتخاذ تصمیماتی علیه او 
شــد. به گزارش رویترز پس از نشستی در دفتر 
پارلمان تونس، این دفتر پنجشــنبه ۳۰ ژوئیه 
)نهم مرداد( را تاریخ جلســه رای گیری درباره 
الیحه سلب رای اعتماد از راشد الغنوشی اعالم 
کرد. در حالی که بحــران اقتصادی و اجتماعی 
با شــیوع ویروس کرونا در تونس شدت یافته، 
پس از استعفای هفته گذشته الفخفاخ، افزایش 
کشمکش ها میان فراکســیون های پارلمانی و 
سیاسی و نیز فراخوان ها برای برکناری الغنوشی، 
رئیس پارلمان و رئیس حــزب النهضه، حزب 
حاکم، بحران سیاســی در تونس باال گرفت. از 
سوی دیگر الیاس الفخفاخ، نخست وزیر مستعفی 
تونس طی اقدامی نورالدین الری، وزیر خارجه 
این کشــور را برکنار کرد. الفخفاخ در بیانیه ای 
بدون اشــاره به دلیل برکناری نورالدین الری، 
تنها اظهار کرد که این تصمیم با رایزنی با قیس 
سعید، رئیس جمهور و مطابق با قانون اساسی 
این کشور انجام شده است. طبق بیانیه الفخفاخ، 
سلمی النیفر به صورت موقت مسئولیت وزارت 
خارجه را بر عهده خواهــد گرفت. برخی منابع 
رسانه ای پیشــتر اعالم کردند، قیس سعید از 
الفخفاخ خواســته وزیر خارجه را به دلیل آنچه 
عدم هماهنگی میان موضعگیری های ریاست 
جمهوری و وزارت خارجه خوانده شد، از سمتش 
برکنار کند. نورالدین الری دومین وزیر خارجه ای 
است که از زمان ریاست جمهوری قیس سعید 
از سمتش برکنار می شــود. همچنین تصمیم 
برای برکناری اوتنها چنــد ماه پس از برکناری 
منصف البعتی، نماینده دائم تونس در سازمان 
ملل گرفته شد. ریاست جمهوری تونس در آن 
مقطع علت این برکناری را اشتباه دیپلماتیک در 
انتشار سندی بدون رایزنی با مسؤوالن تونس و 
کشورهای عربی اعالم کرد. از جهتی دیگر عیاض 
اللومی، رئیس کمیتــه حقیقت یاب در پارلمان 
تونس در کنفرانســی مطبوعاتی اتهام تعارض 
منافع علیه الفخفاخ را تایید کرده و خواستار در 
پیش گرفتن اقداماتی برای ممنوعیت او از سفر 

و مصادره دارایی هایش شد.

 اللومی ضمــن ابراز تعجــب از نبود اقدامی 
بازدارنده در برابر الفخفــاخ همانند ممنوعیت 
او از ســفر و یا مصــادره دارایی هایــش، اظهار 
کــرد: الفخفاخ تــا آخرین لحظه بر اســتفاده 
از کشــور در راســتای منافع شــخصی خود و 
نادیده گرفتن قوانین کشور تالش کرد. رئیس 
کمیته حقیقت یاب تونس گفت: مشارکت ۲۱ 
درصدی الفخفاخ در مجمع بزرگ )مجموعه ای 
از شــرکت ها( با بودجه چند میلیاردی از کجا 
آمده اســت؟ او با اشــاره بــه ورود الفخفاخ در 
قراردادهایی با شرکت های دولتی گفت: الفخفاخ 
در سال های گذشــته با دولت قرارداد بست در 
حالی که قانون او را به عنوان وزیر سابق از بستن 
قرارداد با نهادهای دولتی منع می کند. الفخفاخ 
در ســال های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳ در ســمت وزیر 
گردشگری و در ســال های ۲۰۱۲ تا ۲۰۱۴ به 
عنوان وزیر دارایی تونس فعالیت داشت. اللومی 
در ادامه بــار دیگر از نحوه انتخــاب الفخفاخ به 
عنوان نخست وزیر تونس و اینکه دستگاه های 
ناظر و مسئول مبارزه با فساد هنگام انتصاب او 
به وظیفه خود عمل نکردنــد، ابراز تعجب کرد. 
او تاکید کرد: الفخفاخ تا زمانی که اپوزیســیون 
شکایت نامه ای علیه او ارائه نکرد و پرونده تعارض 
منافع علیه او مطرح نشد، اســتعفا نکرد. مرکز 
ملی مبارزه با فساد تونس ۱۳ ژوئیه جاری اعالم 
کرد، اســناد مربوط به درآمدها و تعارض منافع 
الفخفاخ را به دستگاه قضایی و راشد الغنوشی، 
رئیس پارلمان ارجــاع داده اســت. الفخفاخ، 
نخســت وزیر تونس که به تازگی از سمت خود 
استعفا کرده، ضمن تکذیب این اتهام ها از اینکه 
از او و یا فردی به نمایندگی از او برای حضور در 
کمیته پارلمانی و ارائه توضیخات دعوت نشده، 
ابراز تعجب کرد و این اقــدام را در تضاد با اصول 

تحقیق و بررسی دانست.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

چند روزیست که شاهد مخابره 
پیام هایی علیه ترکیه از ناحیة یونان 
و مصر هستیم. پیام هایی که بخشی 
از آنها بــه مداخله آنــکارا در لیبی 
مربوط است و قســمت دیگر آن به 
ماجراجویی های دولت حاکم ترکیه 
برمی گردد. مساله لیبی به عنوان یک 
پرونده جدید در سیاســت خارجی 
اردوغان و تیمش باعث شده تا آنکارا 
زیر شدیدترین ذره بین های تحلیلی 
قرار بگیرد و هم اکنون که این متن 
را می خوانید بسیاری از رسانه های 
منطقه ای و فرامنطقــه  ای در حال 
طراحی و مخابــره پیام های مخرب 
علیه ترکیه هستند. اینکه کشوری 
مانند مصر در حال تزریق هجمه های 
سیاســی و رســانه ای بر حیثیت و 
پرستیژ ترکیه است، دو دلیل عمده 
دارد که یکی از آنها  به لیبی مربوط 
است. عبدالفتاح السیسی به عنوان 
ســکان داِر مصر به خوبــی می داند 
که اگر در لیبی یک دولت جدی به 
ریشــه های اخوانی روی کار بیاید 
بدون تردیــد او نمی تواند همانند 
گذشته بر قاهره حکومت کند. اینکه 

می بینیــم پارلمان مصــر مداخله 
نظامی به لیبی را منوط به دســتور 
عبدالفتــاح السیســی می کند و او 
هم یک جو روانی ســنگین با کمک 
رســانه های مصــر راه می اندازد به 
این دلیل اســت که مصری ها صرفاً 
به دنبال تهدید ترکیه هســتند، اما 
نمی خواهند به صورت مستقیم وارد 
لیبی شوند. تنها عنصری که آنها را 
تحریک می کند تــا وارد این معادله 
خطرناک شوند، امارات، سعودی ها 
و تا حد زیادی اســرائیل و روســیه 
هستند. فارغ از منافع ایدئولوژیک 
و سیاسِی مصر در لیبی باید متوجه 
باشــید که تحرکات ترکیه در شرق 
مدیترانه، دیگر منافع سیاســی یا 
نظامی مصر را هدف قرار نداده است؛ 
بلکــه ترکیه با حضورش در شــرق 
مدیترانه به دنبال آن است تا بتواند از 
منابع گازی که در سواحل لیبی قرار 
دارد بهره برداری کند و همین مساله 
نه تنها امنیت اقتصــاد انرژی مصر 
بلکه منافع یونان را هم زیر ســوال 
برده است. واقعیت این است که آتن 
و آنکارا بر سر منابع هیدروکربن در 
منطقه شــرق مدیترانه با یکدیگر 
اختالف نظر دارند و این مســاله در 
حالی در مرکز توجه قرار گرفته که 
یونان به دنبال اکتشــاف منابع گاز 

طبیعی در شرق دریای مدیترانه با 
وجود مخالفت های شدید از سوی 
ترکیه اســت. از ایــن رو تنش های 
طوالنی مدت بین یونان و ترکیه پس 
از آن شدت گرفت که نیروی دریایی 
ترکیه چند روز پیش دستور انجام 
تحقیقــات لرزه نگاری موســوم به 
»ناوتکس« را در آب های بین یونان 
و کرت )جزیــره یونانی( صادر کرد. 
یونان و قبرس با اشاره به کنوانسیون 
ســازمان ملل درباره قوانین دریاها 
معتقدند که این جزایر جزئی از فالت 
قاره ای آنهاست و آنها حق اکتشاف 
در ایــن ناحیه را دارنــد و در مقابل 
ترکیه با داشتن خط ساحلی طویل 
دریای مدیترانه و جزایر اندک، با این 
مساله مخالف است. این تنش زمانی 
خطرناک می شــود که منافع مصر 
و یونان در یک راســتا  قرار می  گیرد 
و از سوی دیگر منافع قبرس هم به 
آن اضافه می شود؛ تا جایی که دو روز 
پیش )جمعه( عبدالفتاح السیسی، 
رئیس جمهوری مصر با کریاکوس 
میتســوتاکیس، نخست وزیر یونان 
تماس تلفنی برقــرار کردند و عالوه 
بر پیگیری مســائل لیبی، بر ســر 
همســو بودن منافع مشــترک دو 
کشــور در منطقه مدیترانه شرقی 
توافق کردنــد. طی بیانیــه ای که 

از سوی دفتر ریاســت جمهوری و 
وزارت خارجه مصر صادر شــده دو 
طرف اعالم کرده اند که انجمن گاز 
مدیترانه شــرقی یکی از مهمترین 
ابزارها درخصوص تامین  منافع  آتن 
و قاهره به شــمار می رود و می تواند 
چشم انداز همکاری میان کشورهای 
منطقــه در حــوزه انــرژی و گاز را 
گســترش دهد. تا به اینجای کار به 
خوبی درمی یابیم که یونان، مصر و 
قبرس در شرق مدیترانه چه منافع 
مشترکی دارند اما مساله اینجاست 
که مخالفان دولت ترکیه در شــرق 
مدیترانه و شمال آفریقا فقط این سه 
کشور نیستند بلکه اسرائیل و امارات 
هم در حال نزدیک شدن به یونان و 

قبرس هستند.

اردوغان به دنبال چیست؟  
اواخر تیرماه بود کــه محمد بن 
زاید آل نهیــان، ولیعهــد ابوظبی 
و کریاکــوس میتســوتاکیس، 
نخست وزیر یونان به صورت تلفنی 
با یکدیگر گفت وگــو کردند و چند 
ســاعت بعــد ولیعهــد ابوظبی در 
حســاب توئیتری خــود اعالم کرد 
که با نخســت وزیر یونــان در مورد 
تحوالت شــرق دریــای مدیترانه 
صحبت کرده اســت. کمتر از یک 
هفته بعــد جوزپ بورل، مســئول 
سیاســت خارجه اتحادیه اروپا هم 
اعالم کرد که نقض های ترکیه علیه 
قانون بین الملــل، عملیات حفاری 
در مقابل ســواحل قبرس، مســاله 
گاز در ســواحل یونان و نقش آنکارا 
در ســوریه و لیبی از جمله مسائلی 
اســت که باعث می شود دولت های 
اروپایــی نگران شــوند. از ســوی 
دیگــر، هایکو ماس، وزیــر خارجه 
آلمان هم از ترکیه خواست عملیات 
تحریک آمیز خود در دریای مدیترانه 
به خصوص در منطقــه ای که آتش 
درگیری بین یونــان، قبرس و مصر 
را شعله ور می کند متوقف کند. این 
مولفه ها نشــان می دهد اروپایی ها 
هم از ناحیه ترکیه احســاس خطر 
می کنند، ولی مساله اینجاست که 
رژیم صهیونیستی هم از این موضوع 
نگران است. توجه داشته باشید که 
تل آویو با مصر به عنوان همســایه 
غربی خود رابطه بسیار نزدیکی دارد 
که این مناسبات به زمان انور سادات 
و انعقاد قرارداد کمپ دیوید مربوط 
اســت. همچنین قبرس و یونان به 
دلیل همجواری دریایی با اسرائیل 
به عنوان شرکای این رژیم در شرق 
مدیترانه به حســاب می آیند و این 
در حالیست که حدود یکماه پیش 
)ژوئن( یک نشست دولتی با حضور 
نخست وزیر یونان در اسرائیل برگزار 
شد که عالوه بر بحث مقابله با کرونا، 
موضوع پیشروی و افسارگسیختگی 
ترکیه در لیبی و شــرق مدیترانه به 
محور اصلی بحــث طرفین تبدیل 
شــد. اســرائیلی ها معتقدنــد در 
سطح ژئواســتراتژیک و اقتصادی، 
اردوغان بر تعیین نقشــه ترســیم 
مرزهای اقتصادی آب ها در شــرق 
دریای مدیترانه متمرکز است و این 

مساله ای بسیار مهم برای اسرائیل 
به حســاب می آید؛ چراکه مداخله 
نظامی ترکیه در لیبــی را به همراه 
دارد و نگرانی هایــی را درخصوص 
درگیری هــای نظامــی پیرامون 
فعالیت اقتصادی در نزدیکی سواحل 
محل وجود منابع انرژی را به وجود 
می آورد. بر این اســاس بنا به دالیل 
آشکار، اســرائیل ترجیح می دهد 
که شــریک نظامی فعال در تدارک 
برای رویارویی نظامی احتمالی در 
کنار یونان یا مصــر در مقابل ترکیه 
نباشــد، اما ممکن اســت اسرائیل 
برای تحکیم همــکاری اطالعاتی و 
خرید تجهیزات امنیتی و هماهنگی 
سیاسی با واشنگتن به این کشورها 
کمک کند که تمامی این اقدامات، 
جســارت اردوغان و خواسته های 
منطقه ای او را محدود می کند. این 
در حالیســت که مخالفان اردوغان 
به خصوص امارات، مصر و عربستان 
سعودی معتقدند که حزب عدالت 
و توســعه ترکیه پس از شکست  در 
انتخابات شهرداری های این کشور 
و چند پاره شدن این حزب به دنبال 
آن است تا با بازگشایی مجدد مسجد 
ایاصوفیه استانبول پس از 85 سال، 
به مخالفان خود در داخل و خارج از 
ترکیه بفهماند که او در حال تقویت 
موافقان خود است. به عبارتی دیگر 
اردوغان مجدداً به این ســمت و سو 
رفته  کــه با تحریک ناسیونالیســم 
ترکی بتواند افــکار عمومی را برای 
ورود به یک بحران جدیــد با خود 
هماهنگ کنــد. این دقیقــاً همان 
کاری است که قبل از ورود نظامی به 
سوریه توسط او و تیمش انجام شد و 
حاال »ستونی از مخالفان اردوغان در 
شرق مدیترانه« به راه افتاده است.   

تقویت احتمال تشکیل ائتالف اسرائیل، یونان و مصر علیه ترکیه 

صف بندی مخالفاِن اردوغان در شرق مدیترانه  
اسرائیل ترجیح می دهد 

شریک نظامی فعال در 
رویارویی نظامی مقابل 
ترکیه نباشد، اما ممکن 

است برای تحکیم همکاری 
اطالعاتی و خرید تجهیزات 
امنیتی و هماهنگی سیاسی 

با واشنگتن به یونان و مصر 
کمک کند

تنش های طوالنی مدت 
بین یونان و ترکیه پس از 

آن شدت گرفت که نیروی 
دریایی ترکیه چند روز پیش 

دستور انجام تحقیقات 
لرزه نگاری موسوم به 

»ناوتکس« را در آب های 
بین یونان و کرت )جزیره 

یونانی( صادر کرد

ائتالف تحت امر آمریکا روز گذشته )شنبه( پایگاه  البسمایه در جنوب بغداد را به ارتش عراق تحویل داد. این هفتمین پایگاهی 
است که طی کمتر از 6 ماه تحویل عراق شده است. به گزارش شفق نیوز، به گفته منابع نیروهای ائتالف آمریکا عملیات تخلیه 
هفتمین پایگاه نظامی در این کشور را روز گذشته )شنبه( آغاز کردند و پایگاه بسمایه را تحویل نیروهای عراقی دادند. در این پایگاه 
که در ۳۰ کیلومتری جنوب پایتخت واقع است نیروهای اسپانیایی و پرتغالی حضور داشتند. 
نیروهای آمریکایی نیز برای حمایت لجستیکی و مداخله سریع در این پایگاه بودند. به گفته 
منابع نیروهای آمریکایی که از این پایگاه خارج می شوند هرگز عراق را ترک نخواهند کرد 
بلکه به پایگاه های الحریر و عین االسد منتقل خواهند شد. یک ژنرال عراقی در فرماندهی 
عملیات نظامی مشترک اعالم کرد عقب نشینی از پایگاه بسمایه اولین گام از مرحله دوم 

عملیات استقرار مجدد نیروهای خارجی در عراق است. 

سازمان خبرنگاران بدون مرز خواهان انجام تحقیقات بین المللی و مستقل با نظارت سازمان ملل جهت مشخص شدن مسئولیت 
مقامات عربستانی در پرونده مرگ صالح الشیحی، روزنامه نگار این کشور شد. به گزارش الجزیره، این سازمان در بیانیه ای اعالم کرد: 
پس از آزادی ناگهانی الشیحی از زندان در تاریخ ۱۹ مه گذشته، وضعیت جسمانی او وخیم شد و او را به بخش مراقبت های ویژه منتقل 
کردند. این سازمان با اشاره به اینکه برخی رسانه های عربستانی اعالم کردند که الشیحی 
از پیامدهای ابتال به ویروس کرونا رنج می برده، انجام تحقیق بین المللی و مستقل با نظارت 
سازمان ملل را برای مشخص کردن مسؤولیت مقامات عربستان در مرگ او را خواستار شد. 
عفو بین الملل نیز پیشتر ضمن ابراز تاسف نسبت به مرگ الشیحی، خواستار آزادی زندانیان 
سیاسی شد. مسؤوالن عربستانی الشیحی را دسامبر ۲۰۱۷ پس از سخنانی درباره بازداشت 

و او را به پنج سال حبس محکوم کردند.

درخواست تحقیق خبرنگاران بدون مرز درباره مرگ روزنامه نگار سعودیپایگاه البسمایه عراق تخلیه شد 

بالگردهای ارتش رژیم صهیونیســتی ســحرگاه روز 
گذشته )شــنبه( پایگاه های ارتش سوریه در جنوب این 
کشور را هدف قرار دادند. به گزارش المیادین، این حمله 
در پاسخ به اقدام روز جمعه ارتش سوریه در رهگیری یک 
پهپاد جاسوسی اسرائیل صورت گرفت که قصد داشت به 
سمت جنوب شهرک حضر پیشروی کند اما پدافند سوریه 
آن را مجبور به عقب نشــینی کرده و متعاقب آن چندین 
گلوله از خاک سوریه در بلندی های جوالن اشغالی فرود 
آمد. سخنگوی ارتش اســرائیل اعالم کرد این حمله در 
پاسخ به این اقدام ارتش ســوریه صورت گرفته است. وی 
گفت که در این حمالت شماری از پایگاه های دیده بانی و 
ابزار اطالعاتی ارتش سوریه مورد هدف قرار گرفت. سانا، 
خبرگزاری رسمی سوریه با تایید این حمله گزارش داد: 
بالگردهای اسرائیلی سه پاســگاه را در منطقه قنیطره در 
جنوب غربی سوریه با موشــک های هدایت شونده ضد 

تانک هدف قرار داده و باعث مصدوم شدن دو تن و  آتش 
سوزی در این منطقه شــدند. روز جمعه منابع محلی در 
قنیطره ســوریه اعالم کردند، ارتش این کشور یک پهپاد 
جاسوسی اسرائیل را رهگیری کردند. به گفته این منابع، 
سامانه های پدافندی ارتش ســوریه به سوی یک پهپاد 
جاسوسی  اسرائیل شلیک کردند و مانع ورود آن به خاک 

سوریه شدند.

بر اساس گزارش نشریه هوســتون کرونیکل آمریکا، 
مقام های این کشور دقایقی بعد از فرارسیدن ضرب االجل 
داده شده به کنســولگری چین در شهر هیوستون برای 
تعطیلی و تخلیه آن، ساختمان این کنسولگری را تصرف 
کردند. به گزارش اســپوتنیک، طبق گزارش این نشریه، 
گروهی از مقام ها شامل یک مسئول وزارت امور خارجه 
آمریکا بعد از آنکه نتوانســتند از ســه ورودی دیگر وارد 
ساختمان این کنســولگری شوند قفل در پشتی کوچک 
این ســاختمان را شکسته و وارد آن شــدند. این نشریه 
نوشت چند عامل امنیتی با لباس هایی که رویشان عبارت 
وزارت امور خارجه درج شده بود نیز در آنجا بودند. پیش 
از آن عوامل پلیس در حین اســتقرار موانعی در اطراف 
کنسولگری، مشاهده شــدند. روز چهارشــنبه وزارت 
خارجه آمریکا تایید کرد، از چین خواســته کنسولگری 
خود در هیوستون را در عرض دو روز از بابت اتهام دست 

داشتن این محل در جاسوســی های غیرقانونی گسترده 
و عملیات های اعمال نفــوذ در آمریکا تعطیل کند. چین 
این اتهامات را رد کرده و از آمریکا به خاطر موارد متعدد 
نقض قوانین بین المللی انتقاد کــرد. چین در عین حال 
آمریکا را به تحریک به نفرت علیه اتباع چینی که منجر به 
تهدیدهای متعدد علیه سفارتخانه آن در واشنگتن شده 

است، متهم کرد. 

حمله تالفی جویانه رژیم صهیونیستی به جنوب سوریهآمریکا کنسولگری چین در شهر هیوستون را تصرف کرد!

خبرخبر


