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مخالفت دادگاه اسپانیا با بازداشت 
رهبر جبهه پولیساریو

دادگاه عالی اســپانیا در حکمی با درخواست 
بازداشت رهبر استقالل طلبان جبهه پولیساریو 
که پذیرش وی در ماه گذشــته میــالدی بعد از 
ورود گروه مهاجران به منطقه سئوتا باعث خشم 
مراکش شد مخالفت کرد. به گزارش رویترز، یک 
ســخنگوی دادگاه گفت، ابراهیم غالی، دبیرکل 
جبهه پولیســاریو که از ســوی گروه های حقوق 
بشری متهم به جرایم جنگی است، باید همچنین 
با یک دادرسی مقدماتی مواجه شود؛ اقدامی که در 
راستای یک مناقشه دیپلماتیک کلی تر بر سر جبهه 
پولیساریو، جنبش جدایی طلب خواها استقالل 
منطقه صحرای غربی از مراکش، صورت می گیرد. 
منطقه صحرای غربی یک منطقه مورد مناقشــه 
اســت که از زمان اواســط دهه ۱۹۷۰ در کنترل 
مراکش قرار داشته است. جبهه پولیساریو که مورد 
حمایت الجزایر است از آن زمان برای استقالل پیدا 
کردن این منطقه مبارزه کرده است. قبل از آن این 
منطقه تحت کنترل اسپانیا بود. پیشتر درخواست 
بازداشــت غالی از سوی گروه موســوم به انجمن 
صحراوی دفــاع از حقوق بشــر و همچنین فادل 
بریکا، شهروند اسپانیایی دارای اصالت صحراوی 
مطرح شده بود. او غالی را متهم به اعمال شکنجه 
در کمپ های متعلق به جبهه پولیساریو در الجزایر 
کرده اســت. معموال قاضی تحقیقــات با چنین 
درخواست هایی در زمانی که دادگاه اعتقاد به وجود 
ریســک فرار یا از بین رفتن اسناد و مدارک داشته 
باشد موافقت می کند. با این حال غالی همچنین 
برای ایراد شهادت در اول ژوئن فراخوانده خواهد 
شد. غالی و دیگر رهبران گروه پولیساریو از سوی 
گروه های حقوق بشــری متهم به شکنجه، نسل 
کشی، تروریسم، شکنجه و آدم ربایی شده اند. این 
پرونده در اسپانیا نخستین گام در تحقیقاتی است 
که می تواند منجر به محاکمــه بالقوه رهبر جبهه 
پولیساریو شده و بعد از آن مطرح می شود که هزاران 
مهاجر چند روز پیش از مراکش وارد منطقه سئوتای 
اسپانیا شدند. با این حال غالی که با نام مستعار در 
بیمارستان بستری اســت، از امضای احضاریه ها 
سرباز زده و یک منبع نزدیک به تحقیقات قضایی 
اظهار کرد، او ممکن است در دادرسی حضور نیابد 
چون دارای پاسپورت دیپلماتیک الجزایری بوده و 

این به طور بالقوه به او مصونیت می دهد.
    

تظاهرات پلیس فرانسه در پاریس

هزاران افســر پلیس معترض فرانســوی در 
تظاهرات در شهر پاریس به خطرناک تر شدن هر 
چه بیشتر کارشان به دلیل کوتاهی دولت در رفع 
مشکالت اجتماعی اساســی اعتراض کرده و یک 
نمایش قدرت که سیاستمداران را به تکاپو واداشت 
اجرا کردند. به گــزارش نیویورک تایمز، رهبرانی 
اتحادیه صنفی پلیس فرانسه خواستار وضع قوانین 
سخت تر در قبال خشــونت علیه افسران و احکام 
مجازات شــدیدتر علیه مجرمان محکوم شده از 
بابت این جرم شدند در حالی که هزاران تن از این 
معترضان زیر باران در مقابل مجلس ملی فرانسه 
تجمع کرده و به سیاستمداران حاضر در آنجا که از 
آنها برای صحبت دعوت نشد، هشدار دادند. فابین 
وانهملریک، دبیرکل اتحادیه صنفی مســووم به 
ائتالف پلیس که تعداد اعضایش در این تظاهرات 
غالب بود اظهار کرد: حضور شــما یک نشانه مهم 
است. این را نباید نشانه انتخابات آینده بلکه باید 
یک فرمان بیدارباش، یک حس مسئولیت و تغییر 
و بازگشت به امنیت تلقی کرد. این اعتراضات که از 
سوی ۱۴ اتحادیه پلیس سازماندهی شده بود، بعد 
از آن به اجرا در آمد که فرانسه شاهد حوادث قتل 
یک افسر و یک کارمند پلیس این کشور بود. این 
در حالی است که فشــارها در فرانسه برای اصالح 
نیرویی که اغلب از بابت به کار گیری تاکتیک های 
بی رحمانه و رفتارهای نژادپرستانه مورد انتقاد قرار 
گرفته، افزایش یافته اســت. در حالی که موضوع 
جرایم بر بحث سیاســی در فرانسه یک سال قبل 
از انتخابات ریاســت جمهوری غالب شده است، 
این اعتراضات رهبران تقریبا همه احزاب سیاسی 

فرانسه را به سمت خود کشاند.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

پــس از ۱۱ روز درگیری نفس گیر 
و شدید میان جریان های فلسطینی 
و رژیم صهیونیستی، باالخره از بامداد 
روز گذشــته )جمعه( صدای شلیک 
موشک ها و راکت ها خاموش شد. منابع 
خبری قاهره اعالم کردند که آتش بس 
در غزه از ساعت ۲ بامداد دیروز )جمعه( 
به وقت محلی پس از ۱۱ روز درگیری 
در این باریکه آغاز شد. پنجشنبه شب، 
رژیم صهیونیستی و گروه های مقاومت 
فســلطین پس از تالش های مصر در 
ترغیب طرفین به آرامش، توافق کردند 

که آتش بس برقرار شود. 
در بیانیــه مصر دربــاره آتش بس 
آمده که درگیری بین دو طرف به طور 
همزمان متوقف شد. روسیاالیوم به نقل 
از مقامات مصر اعالم کرده که به زودی 
گذرگاه کرم ابوســالم برای تســهیل 
ورود کامیون های سوخت رســانی و 
کمک های بشردوســتانه بازگشایی 
خواهد شد. همچنین بعدازظهر گذشته 
به وقت تهران، دو هیئت امنیتی مصر 
وارد تل آویــو و مناطق فلســطینی 
شــدند تا از نزدیک پیگیر اجرای این 

توافق باشند. مقاومت فلسطین نیز از 
پایبندی به آتش بس اعالم شده که با 
تالش های میانجیگرانــه مصر برقرار 
شــد، خبر داد. ابوحمزه، ســخنگوی 
گردان های قدس، وابسته به جنبش 
جهاد اسالمی فلسطین نیز اعالم کرد 
مقاومت به تصمیم آتــش بِس اعالم 
شده، پایبند خواهد بود. از سوی دیگر، 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل با 
استقبال از توافق آتش بس میان رژیم 
صهیونیستی و غزه، از همه طرف های 
مربوطه خواست که بدان پایبند باشند. 
این درحالی اســت کــه گردان های 
القسام و حماس اعالم کردند تحرکات 
دشمن اســرائیلی را رصد می کنند و 
دستشان همچنان روی ماشه است و 
اگر خطایی از ســوی تل آویو سر بزند، 

بدون تردید پاسخ خواهند داد. 
در این میــان باید توجه داشــت 
که ۱۱ روز جنگ خســارات شدید به 
زیرساخت های مســکونی و تجاری، 
موسســات دولتی، اراضی کشاورزی 
و دیگر تاسیســات در غــزه و اراضی 
اشــغالی وارد کرد و درنتیجة آن ۲۳۲ 
فلســطینی از جمله ۶۵ کودک و ۳۹ 
زن کشــته و ۱۹۰۰ تن زخمی شدند 
و همین موضــوع میانجیگری قاهره 
برای برقــراری آتش بــس را زیر تیِغ 

انتقاد فعاالن حوزه حقوق بشــر و به 
خصــوص کنشــگران فعالیت های 
مدنی قرار داده اســت. آنها با استناد 
به اینکه در ایــن درگیری ها ۷۵ هزار 
فلسطینی از منازلشان آواره و ۱۴۴۷ 
منزل مسکونی در غزه تخریب شده، 
معتقدند که مصر کاماًل بــا تل آویو و 
کشــورهایی مانند عربستان و امارات 
هماهنگ بوده و هر وقت آنها چراغ سبز 
نشان داده اند، این کشور وارد معادالت 

شده است. 
مخالفان این مواضع در مقابل اعالم 
می کنند که نیروهای فلسطینی نیز در 
۱۱ روز درگیری بیش از ۴۰۰۰ موشک 
و راکت به اراضی اشغالی شلیک کرده 
و بارها فرودگاه ها و پایگاه های هوایی 
دشــمن را هدف گرفتند و میلیون ها 
نفر را به پناهگاه ها فرستادند و به همین 
دلیل، پاسخ شدید به غزه را حِق تل آویو 
می دانند. به هر ترتیــب گفت وگوی 
روز گذشــته عبدالفتاح السیســی، 
رئیس جمهور مصر با جو بایدن، همتای 
آمریکایی اش نشان می دهد که همه 
تحرکات تحت نظارت ایاالت متحده 
قرار داشته و واشنگتن علیرغم نمایشی 
که در انتقاد از تل آویــو کلید زده، به 
دنبال آن بوده تا بتواند اوضاع را صرفاً 
به نحوی مدیریت کند که دو طرف از 

کاخ سفید ناراحت نشوند! واشنگتن از 
یک طرف اعالم می کند که در بازسازی 
غزه با همکاری ســازمان ملل متحد 
حضور فعال خواهد داشــت و آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه دولت بایدن هم 
خواهان پایان حمالت به غزه می شود 
و از سوی دیگر رئیس جمهوری ایاالت 
متحده دفاع اســرائیل از خود در برابر 
موشــک ها و راکت هــای حماس را 

مشروع و قانونی می داند. 
بر این اســاس دوگانــه ای که در 
این میان شــکل گرفته حاال با تایید 

آتش بس و اســتقبال جامعه جهانی 
به نوعی به حاشــیه رفته است، اما در 
تل آویــو اوضاع آنگونه کــه نتانیاهو و 
 هم قطارانش در لیکود فکر می کردند 

پیش نمی رود. 
بنیامین زیر تیغ! 

طی ۱۱ روز گذشته بارها در اخبار 
دیدیم که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر 
رژیم صهیونیســتی بر ادامه جنگ تا 
حصول نتیجه تاکید کــرد و هر وقت 
کســی از آتش بس با او سخن گفت، 
شوریده حال بر او تاخت و گفت که هیچ 
خبری از آتش بس نیست. نتانیاهو از 
واژه »تا حصول نتیجه« استفاده کرد 
و به نوعی خواســت تا به دنیا بفهماند، 
اســرائیل در غزه منافعی دارد که این 
منافع همان ترورهای هدفمند رهبران 
حماس و سایر جریان های فلسطینی 

بوده است. 
بدون شــک در پشــت پرده این 
جنگ ۱۱ روزه، سه سرویس اطالعاتی 
موساد، سی.آی.اِی )CIA( و سرویس 
اطالعاتی مصر به صورت ۲۴ ساعته با 
یکدیگر تبادل اطالعات داشته اند و در 
این میان باید توجه کرد که به احتمال 
بسیار زیاد سرویس اطالعاتی روسیه 
هم به تل آویو داده هــای موثری داده 
است. داده هایی که به گمان بسیاری 
از مفسران و تحلیلگران حوزه امنیت 
بین الملل و امنیت منطقه ای، این اجازه 
را به نتانیاهو داده بود تا میلیون ها دالر 
برای ترور یک عضــو حماس از طریق 
پهپاد یا پرتاب موشک های نقطه زن، 

خرج کند. 
بدون تردید تمام احزاب سیاســی 
واقع در کنســت و ســاختار سیاسی 
اسرائیل از ترور این رهبران خوشحال 
هســتند و اگر هم مخالفتــی در این 
امر دیده می شــود، صرفــاً یک بازی 
رسانه ای اســت. اما آنچه در این میان 
باید مــورد توجه قرار گیــرد، کلیات 
هزینه و فایده هایی اســت که تل آویو 
طی ۱۱ روز پیش تجربه کرده اســت. 
به عنــوان مثال محو کــردن برج ۱۱ 
طبقه رســانه ای در غزه این فرصت را 
به اسرائیل می دهد که هفته ها یا ماه ها 
از شر خبرهای منفی خالص شود اما 
مساله مهم این است که حیثیت دفاعی 
اسرائیل بر سر ســامانه گنبد آهنین 

در ایــن دور از حمالت کــه از ۲۰۱۴ 
 تاکنون بی ســابقه بوده، تا حد زیادی

از بین رفت. 
جو بایدن روز گذشته پس از اجرای 
آتش بس با بنیامیــن نتانیاهو تلفنی 
صحبت کــرد و وعده داد که ســامانه 
گنبد آهنین را به روزرسانی و تقویت 
کند. همین یک خبر بــرای نتانیاهو 
هزینه های زیادی داشــت. در همین 
راســتا روزنامه هاآرتص نوشــت، که 
بنیامین نتانیاهو و اعضــای کابینه از 
پایان عملیات نظامی در غزه در میان 
فضایی که بیانگر پیروزی حماس است، 

نگران هستند. 
از ســوی دیگر هم وزیران کابینه 
رژیم صهیونیستی سرویس اطالعات 
اســرائیل  را مورد انتقاد قــرار داده و 
آن را بی مصــرف خواندنــد؛ چراکه 
به نظر آنها این ســرویس نتوانســت 
اهدافــی را طراحی کند کــه واقعیت 
حمله رژیم صهیونیســتی به نوار غزه 
را تغییــر دهد. از همــه مهمتر اینکه 
یائیر الپیــد، رهبر حــزب یش عتید 
)آینده ای وجود دارد( و مامور تشکیل 
دولت جدیــد رژیم صهیونیســتی با 
حمله به نتانیاهو اعالم کرد که دولت 
این رژیــم در مســئولیت های خود و 
مهمترین آن حفاظت از غیرنظامیان 
و مقاوم سازی خانه ها در برابر رسانه ها 
شکست سختی خورد. او معتقد است 
که حماس پیروز این میــدان بود، نه 
اسرائیل. شــکی وجود ندارد که با فرو 
نشستن غبار جنگ و موضع گیری های 
داخلی علیه نتانیاهو، روزهای سختی 
در انتظار او خواهــد بود؛ چراکه از نظر 
مالی حدود ۲.۱۲ میلیارد دالر خسارت 

به تل آویو وارد شده است.

اجرای طرح آتش بِس مصر صدای مخالفان نتانیاهو را درآورد؛

آرامش در غزه، توفان در تل آویو! 
 جو بایدن روز گذشته پس از 

اجرای آتش بس با بنیامین 
نتانیاهو تلفنی صحبت 

کرد و وعده داد که سامانه 
گنبد آهنین را به روزرسانی 

و تقویت کند و همین 
گفت وگو برای نتانیاهو 

هزینه های سیاسی زیادی 
خواهد داشت

موضوع میانجیگری قاهره 
برای برقراری آتش بس 

زیر تیِغ انتقاد فعاالن حوزه 
حقوق بشر و به خصوص 
کنشگران فعالیت های 

مدنی قرار دارد. آنها 
معتقدند که مصر کاماًل 
با تل آویو و کشورهایی 

مانند عربستان و امارات 
هماهنگ بوده و هر وقت 

آنها چراغ سبز نشان 
داده اند، این کشور وارد 

معادالت شده است

سفیر اتحادیه اروپا در لیبی شروع به کار رسمی این سفارتخانه در طرابلس را به رئیس شورای ریاستی این کشور 
اعالم کرد. به گزارش خبرگزاری اسپوتنیک، سفارت اتحادیه اروپا در لیبی به دلیل جنگ در این کشور، از چند سال 
پیش بسته شده بود. محمد المنفی، رئیس شورای ریاستی لیبی پنجشنبه با سفیر اتحادیه اروپا در این کشور دیدار 
کرد و او المنفی را در جریان بازگشایی ســفارتخانه قرار داد. در این دیدار مسائل 
مهم مشترک از جمله مساله مهاجرت غیرقانونی بررسی شد. المنفی در این دیدار 
تاکید کرد، همکاری در حمایت از تامین امنیت مرزهای جنوبی لیبی و حمایت از 
پروژه های توسعه در مناطق جنوبی برای مبارزه با مهاجرت غیر قانونی مهم است. 
پس از حل بحران سیاسی لیبی و پایان یافتن دودستگی ها در این کشور، بسیاری 

از کشورها دنبال بازگشایی سفارت خود در لیبی هستند.

رئیس جمهور روسیه تاکید کرد، مسکو دندان های هر قدرتی که برای تصرف بخشی از خاک روسیه تالش کند را می کشد. 
به گزارش اسپوتنیک، والدیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه در اظهاراتی در یک نشست مجازی با مقامهای ارشد کشورش 
که از تلویزیون پخش شد به آنچه که اظهارات طرف های خارجی در زیر سوال بردن کنترل روسیه بر منطقه سیبری که غنی 
از منابع انرژی است، استناد کرد. در روسیه گزارشی در خصوص طرح یک اظهارنظر 
مشابه در این مورد از سوی مادلین آلبرایت، وزیر خارجه اسبق آمریکا مطرح شده هر 
چند که او طرح چنین اظهار نظری را تکذیب کرده اســت. پوتین اظهار کرد: برخی 
جرات کرده و علنا می گویند این ناعادالنه است که روسیه صاحب ثروت منطقه ای 
همچون سیبری باشد. تنها یک کشور صاحب آن است. پوتین با در پیش گرفتن لحنی 

مبارزه طلبانه گفت که مسکو به هر طرف متجاوز پاسخ صریح خواهد داد.

پوتین: دندان  متجاوزان به خاک روسیه را خرد می کنیم!آغاز به کار رسمی سفارت اتحادیه اروپا در لیبی

همزمان با آغاز اجــرای توافق آتش بس در نوار غزه 
از بامداد روز گذشــته )جمعه(، کاخ سفید اعالم کرد 
وزیر امور خارجه ایاالت متحــده در روزهای آینده به 
خاورمیانه می آید. به گزارش اسکای نیوز، ند پرایس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت که آنتونی 
بلینکن، وزیر خارجه این کشور پس از اعالم آتش  بس 
میان طرف های درگیر در غزه بــه منطقه می آید. وی 
گفت، گابی اشکنازی، وزیر خارجه رژیم صهیونیستی 
در تماس بــا بلینکن از ســفر قریب الوقــوع همتای 
آمریکایی خود به منطقه در روزهای آینده برای دیدار با 
طرف های اسرائیلی و فلسطینی استقبال کرد. پرایس 
زمان دقیق این سفر را مشخص نکرد. جو بایدن، رئیس 
جمهور آمریکا پیشتر با اســتقبال از توافق آتش بس 
گفت که این توافقنامه یک فرصت واقعی برای پیشروی 
به سوی دستیابی به صلح در خاورمیانه است. آتش بس 

در غزه از ساعت دو بامداد دیروز )جمعه( به وقت محلی 
با میانجیگری مصر و پــس از ۱۱ روز درگیری نظامی 
در این شهر که شدیدترین درگیری از سال ۲۰۱۴ بود 
آغاز شــد. از ســوی دیگر وزیر خارجه فلسطین اعالم 
کرده کــه صرفاً اجــرای آتش بس میان غــزه و رژیم 
 صهیونیســتی کافی نیســت و تنش میــان دو طرف 

ابعاد دیگری دارد. 

پارلمان لبنان روز گذشته با تشکیل جلسه، درباره 
نامه رئیس جمهــور لبنان و وضعیت ســعد حریری 
تصمیم گیری کرد. به گزارش رویتــرز، در نامه اخیر 
میشــل عون، رئیس جمهور لبنان بــه پارلمان آمده 
که ســعد حریری، قادر به تشــکیل دولتی نیست که 
بتواند لبنــان را از بحران اقتصادی خارج کند. ســعد 
حریری از آبان سال گذشته مســئول تشکیل کابینه 
شــد اما اختالفات بر سر تقسیم کرســی های وزارت 
باعث شــده که هنوز نتواند کابینه خود را تشــکیل 
دهد. در نامه میشــل عون آمده: مشخص شده است 
که نخســت وزیر تعیین شــده قادر به تشکیل دولتی 
نجاتبخش که بتواند با موسســات مالــی خارجی و 
صندوق های بین المللی و کشــورهای کمک کننده 
تماس بگیرد، نیست. پس از نه ماه، هنوز در این کشور 
توافق سیاسی برای تشکیل یک دولت صورت نگرفته 

است. از ماه اوت سال گذشــته و در پی انفجار مرگبار 
در بیروت و شــدت گرفتن اعتراضات خیابانی، دولت 
لبنان به نخست وزیری حسان دیاب استعفا داد. حسن 
دیاب در حال حاضر در ســمت نخســت وزیر موقت 
است. در همین راســتا امارات متحده عربی هم پس 
 از عربستان ســعودی خواهان اســتعفای حریری از 

تشکیل دولت شد. 

میشل عون خطاب به پارلمان لبنان:

حریری در تشکیل دولت ناتوان است
همزمان با آغاز اجرای توافق آتش بس در نوار غزه

بلینکن به خاورمیانه می آید

خبرخبر


