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 اسرائیل این روزها در عرصه داخلی 
و خارجی به سرتیتر اخبار رسانه های 
جهان تبدیل شده و به نوعی این روند 
نشــان از یک ســری فعل و انفعاالت 
مشخص در عرصه سیاسی دارد. باید 
دانســت که ریشــه و مبدأ این فعل و 
انفعاالت مربوط بــه وضعیت کنونی 
نیســت بلکه از زمان نخســت وزیری 
بنیامین نتانیاهو ما شــاهد درگیری ، 
زد و خورد سیاســی و همچنین تغییر 
تاکتیک  در رژیم صهیونیستی بودیم که 
همه امید داشتند با کنار رفتن وی این 
مسائل حل و فصل شود. توجه داشته 
باشــید که نتانیاهو رکورد بیشترین 
دوران نخست وزیری در اراضی اشغالی 
را به خود اختصاص داد و دقیقاً در زمان 
او بود که چندیــن دور انتخابات برای 

تشــکیل کابینه رژیم صهیونیستی 
برگزار شد و هر سری شاهد یک مشکل 
یا خلــل جدید در این بیــن بودیم. به 
عنوان مثال در دور آخر اوضاع به حدی 
بحرانی شد که بســیاری از مخالفان 
حزب راست گرای لیکود اعالم کردند 
وجود نتانیاهو نه تنها برای ساختار کالن 
سیاسی اسرائیل مشکل آفرین است، 
بلکه در مقیاس ُخرد )ســطوح زیرین 
سیاست که به جامعه متصل است( هم 
هزینه هایی را برای شهروندان و حتی 
هم حزبی های نتانیاهو به وجود خواهد 
آورد. این پیش بینی درست از آب درآمد 
و به گونه ای اوضاع پیش رفت که همه 
شــاهد بودند انتقادهای تندی علیه 
نتانیاهو و لیکود صورت گرفت و در این 
میان بود که نتانیاهو برای انحراف افکار 
عمومی جنگ 12 روزه غزه را کلید زد 
که همین مساله باعث شد تا او از دایره 
قدرت کنار گذاشته شــود. در همان 

هنگام نفتالی بنت، رهبر حزب یمینا 
توانست با همکاری یائیر الپید دولت 
ائتالفی تشکیل دهد و نتانیاهو را پس 
از 12 سال از قدرت کنار بزند. بسیاری 
آن زمــان معتقد بودند کــه این اقدام 
می تواند اسرائیل را  در حوزه داخلی و 
خارجی به یک آرامش نسبی برساند اما 
مستندات نشان می دهد که این تحلیل 
چندان درســت از آب درنیامده است. 
واقعیت این است که دولت ائتالفی بنت 
– الپید همان سناریوی عادی سازی 
با اعــراب که نتانیاهــو در قالب توافق 
ابراهیم بنا کرده بــود را پی گرفتند و 
این موضوع به یک رسم الخط سیاسی 
برای کابینه ائتالفی تبدیل شــد اما به 
مــوازات آن افراط گرایی بنت در مورد 
بحث شهرک ســازی و همچنین عدم 
توفیق او در برخی از طرح های داخلی 
باعث شد تا او با انتقادهای زیادی روبرو 
شود. حاال این انتقادها به حدی تشدید 

شــدند که او از کناره گیــری اش خبر 
داده است. روزنامه یدیعوت آحارانوت 
گزارش داد که توافق بین بنت و الپید 
پس از تالش ها برای پایدار کردن اتحاد 
در طول دو ماه آشفتگی بر سر انحالل 
کنســت حاصل شده اســت. شامگاه 
دوشنبه و پس از توافق نخست وزیر و 
وزیر خارجه رژیم صهیونیستی بر سر 

ارائه الیحه انحالل پارلمان و برگزاری 
انتخابات زودهنــگام، نتانیاهو، رهبر 
اپوزیسیون رژیم صهیونیستی، نفتالی 
بنت، نخســت وزیر فعلی این رژیم را 
به شکست متهم کرد و متعهد شد که 
دوباره قدرت را به دست بگیرد. این در 
حالیست که سایر رســانه های عبری 
زبان اعــالم کرده اند یائیــر الپید که 
پیش تر به عنــوان وزیرخارجه رژیم 
صهیونیستی در کابینه ائتالفی با بنت 
ایفای نقش می کرد، حاال قرار اســت 
تا 25 اکتبر که انتخابــات زودهنگام 
برگزار می شــود، بر صندلی نخست 

وزیری بنشیند.
 تشدید اختالف
 و سقوط کابینه

در نمــای کلــی اینگونه بــه نظر 
می رســد که حاال قرار اســت بیست 
و چهارمین دوره کنســت اســرائیل 
منحل شــود، اما واقعیت این اســت 
که هنوز هیچ چیز به صورت شــفاف 
در مورد منحل شــدن پارلمان رژیم 
صهیونیســتی معلوم نیســت. اینکه 
الپید و بنت توافق کرده اند که پارلمان 
را منحل کنند به معنای پایان کار این 
دوره از کنست نیســت، بلکه آنها باید 
در ابتــدا مصوبه و طرح خــود را برای 
انحالل مطرح کنند ولی اگر این طرح 
رای نیــاورد و کابینه ائتالفی رای عدم 
اعتماد دریافت کرد، آن هنگام اســت 
که کنست باقی می ماند ولی نتانیاهو 
به عنوان رئیس اپوزیســیون، اقدام به 
تشــکیل کابینه جدید می کند. توجه 
داشته باشــید که نتانیاهو در واکنش 
به تصمیم انحالل کنست و برگزاری 
انتخابات زودهنگام در سرزمین های 
اشغالی اعالم کرد که حزب لیکود در 
حال آماده سازی خود برای انتخابات 
اســت و تشــکیل دولت جایگزین در 
پارلمان فعلی را دور از ذهن نمی داند. 
در این میان اما او اعالم کرده که ائتالف  
احتمالی خود را با منصور عباس، رهبر 
حزب »فهرست متحد عربی« تشکیل 
نخواهد داد و بــه همین دلیل دو نکته 
کلی در این میان مطرح می شود. نکته 
نخست این اســت که شکست کابینه 
بنــت در تصویب پیش نویــس قانون 

مرتبط با شهرک نشینان صهیونیست 
کرانه باختــری، احتمــال برگزاری 
انتخابات برای پنجمین بار طی ســه 
ســال را تقویت کرده، اما مســاله این 
اســت که کابینه بنت - الپید در مورد 
تصویب پیش نویس قانــون مرتبط با 
شهرک نشــینان صهیونیست کرانه 
باختری تحت فشــار بــوده و هدف از 
کناره گیری بنت هم باقی ماندن قانون 
قدیم به همان روال گذشته است. این 
بدان معناســت که اوالً راستگراهای 
افراطی )به خصوص احزاب مذهبی( 
به حد زیادی همچنان روی ســاختار 
سیاسی رژیم صهیونیستی نفوذ دارند، 
و ثانیا رونــد فعلی نشــان دهنده آن 
اســت که دولت ائتالفی بنت – الپید 
از اساس با یک شــکنندگی عجیب و 
غریب روبرو بوده که حاال هم خروجی 
آن فروپاشــی است. بر اســاس اسناد 
موجود احزاب دروِن دولت ائتالفی به 
گونه ای رفتار کرده اند که بنت معتقد 
اســت آنها در حال باج گیــری از او و 
کابینه برآمده اند و حاال هم برای آنکه 
به مقاصد خود دست پیدا کنند، یک به 
یک از کابینه ائتالفی خارج شده اند. اما 
مساله دوم بحث احتمال روی کار آمدن 
نتانیاهو پس از حدود یکســال و چند 
ماه اســت. او از زمانی که کنار گذاشته 
شــد تا به امروز، بارهــا و بارها اعالم 
کرده بود که برای بازگشــت به قدرت 
لحظه شماری می کند و به هر ترتیب که 
شده می خواهد کابینه بنت را سرنگون 
کند. او حاال به این آرزوی خود رسیده 
است و در هر صورت به نظر می رسد که 
)چه در صورت انحالل کنست و چه در 
صورت عدم انحــالل آن( میدان داری 
سیاســی را به عهده بگیرد، اما بحث 
اینجاست که او شاید نتواند چندان در 
این ساختار سیاسی دوام بیاورد. شایان 
توجه است که اگر نتانیاهو هم کابینه 
جدید را تشــکیل دهــد، تکثرگرایی 
حزبی و باج خواهی های متعدد اجازه 
نمی دهد کــه کابینه او هــم بیش از 
یکســال دوام بیاورد و بر همین اساس 
باید دید که او به دنبال اجرای چه مدلی 
در ساختار سیاسی است تا به سرنوشت 

بنت دچار نشود. 

روزنامه صبح 
 سياسي، اجتماعي، اقتصادي

اگر نتانیاهو هم کابینه جدید 
را تشکیل دهد، تکثرگرایی 

حزبی و باج خواهی های متعدد 
اجازه نمی دهد که کابینه او هم 

بیش از یکسال دوام بیاورد و 
بر همین اساس باید دید که 
او به دنبال اجرای چه مدلی 

در ساختار سیاسی است تا به 
سرنوشت بنت دچار نشود
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اوکراین با کمک آمریکا 
گنبد آهنین می سازد

بر اساس گزارش رســانه های آمریکایی، یک 
شــرکت حوزه فن آوری در این کشــور در حال 
همکاری با اوکراین و کمک به این کشور به منظور 
ساخت یک سامانه دفاع موشکی الگوبرداری شده 
از روی سامانه اســرائیلی گنبد آهنین به منظور 
سرنگون ساختن موشــک های روسی است. به 
گزارش خبرگزاری اســپوتنیک، چندی پیش 
سفیر اوکراین در سرزمین های اشغالی صحبت از 
عالقه کی یف برای خرید سامانه دفاع هوایی گنبد 
آهنین اسرائیل کرد. ماه فوریه رسانه های اسرائیلی 
گزارش کردنــد تل آویو در ســال 2۰21 از ترس 
واکنش روسیه جلوی فروش این سامانه به کی یف 
را گرفته است. شــرکت جاست اَنِسر یک شرکت 
حوزه فن آوری مســتقر در ســان فرانسیسکوی 
آمریکا مشغول همکاری با اوکراین با هدف کمک 
به این کشــور برای ساخت مشابه ســامانه دفاع 
هوایی »گنبد آهنین« توسط خودش است. اندی 
کورتزیگ، مدیر عامل شــرکت جاست انسر به 
فاکس نیوز گفت: تکنولوژی فعلی اوکراین قدیمی 
و کند است. زمانی که موشکی در مسیر قرار گرفته، 
داشتن یک کامپیوتر کم سرعت چندان کمکی 
نخواهد کرد. کورتزیگ عنوان کــرد: اگر بتوانیم 
آسمان اوکراین را ببندیم، شانس بیشتری برای 
اوکراینی ها برای پیروزی در این جنگ و همچنین 
شانس بیشتری برای پیروزی دموکراسی وجود 
خواهد داشــت. بر اســاس این گزارش، شرکت 
کورتزیگ با چند شــرکت و نهاد محلی اوکراین 
شامل  لویو آی تی کالســتر، اداره نظامی لووف و 
فرماندهی پدافند هوایی غرب  اوکراین در زمینه 
پیشبرد این پروژه موسوم به پروژه آسمان یا همان 
ملقب به گنبد آهنین اوکراین، یک سامانه دفاع 
هوایی متحرک و مختص به تمامی شرایط  آب و 

هوایی، همکاری می کند.

این کارآفرین حوزه فنــاوری توضیح داد: ما 
به آنها کمک می کنیم تا سیســتم های رایانه ای 
و سیســتم های شــبکه و نرم افزاری خود را ارتقا 
دهند. او اظهار اطمینان کرد که اوکراین می تواند 
در زمینه سرنگون ســاختن موشک های شلیک 
شده از سوی روسیه با به روزرسانی سیستم هایش 
خیلی ســریع تر و خیلی دقیق تر عمــل کند. بر 
اســاس گزارش مارکت واچ، گفته می شــود این 
طرح شامل بازسازی یک مرکز فرماندهی اوکراین 
و ۴5 ایســتگاه نظارت متحرک بــا هدف بهبود 
چشــمگیر قابلیت دفاع هوایی اوکراین است، در 
حالی که دفاع هوایی اوکراین هم اکنون تنها یک 
پنجم موشک های شلیک شده از سوی روسیه را از 
بین برده است. یوگن کورنیچوک، سفیر اوکراین 
در سرزمین های اشغالی، اوایل ماه جاری میالدی 
از این رژیم درخواست کرد تا سیستم دفاع هوایی 
گنبد آهنین خود را به کی یف بفروشد. او گفت که 
اوکراین به دنبال کمک اهدایی نیست و آماده است 
آن را بخرد که احتماالً بــرای این منظور از برخی 
از میلیاردها دالر پولی که در حال حاضر از سوی 
آمریکا و ناتو به این کشور منتقل می شود، استفاده 
کند. کورنیچوک گفت: ما به کمک اسرائیل نیاز 
داریم... منظورم این است که ما به حمایت فنی- 
نظامی نیاز داریم. ما به ســامانه گنبد آهنین نیاز 
داریم که به ما امکان می دهد زنان و کودکان خود را 
از موشک باران های روسیه علیه قلمرو خود نجات 
دهیم. پایگاه روزنامــه یدیعوت آحارونوت فوریه 
گزارش داد که اسرائیل تالش آمریکا برای انتقال 
چندین آتشبار ســامانه گنبد آهنین به اوکراین 
را در بهار 2۰21 از ترس واکنش روســیه متوقف 
کرده است. در همین راستا دیمیتری پولیانسکی، 
معاون نماینده دائم روسیه در سازمان ملل فاش 
کرد سالح های غربی فروخته شده توسط مقامات 
اوکراینی در ادلب سوریه ظاهر می شود. وی گفت: 
در ادلب، ســالح های غربی فروخته شده توسط 
مقامات فاســد اوکراینی به افراد تندرو بیشتر و 

بیشتر ظاهر می شوند.

جهاننما

جهان

احتمال انحالل کنست اسرائیل و برگزاری انتخابات زودهنگام قوت گرفت؛ 

سودای نتانیاهو برای بازگشت به قدرت 

به دنبال تالش های دیپلماتیــک وزارت امور خارجه 
انگلیس، پنج تبعه انگلیسی که از دسامبر سال 
گذشته تحت بازداشت طالبان بودند از جمله 
پیتر جوونال، فیلمبردار سابق شبکه بی بی سی 
و کارشناس مسائل افغانستان روز دوشنبه آزاد 
شدند. به گزارش گاردین، مشخص شده که این 
پنج تن به صورت جداگانه بازداشت شده بودند 
و منابع انگلیسی خبر دادند که هیچ چیز در ازای 

آزادی این افراد بجز یک عذرخواهی نشده است. با این حال 

دولت لندن روز یکشنبه در بیانیه ای ضمن انکار خشونت در 
افغانستان گفت، هیچ جایگزینی برای مشارکت 
عملی با دولت کنونی افغانســتان وجود ندارد. 
پیتر جوونال، فیلمبردار سابق شبکه بی بی سی و 
کارشناس مسائل افغانستان شش ماه پیش پس 
از سفر به این کشور جنگ زده برای مذاکره درباره 
سرمایه گذاری ها در بخش معدن و گفت وگو با 
دوســتان قدیمی که وی در آنجا دارد، توسط 

طالبان در کابل بازداشت شد.

دبیرکل ســازمان ملل از شــورای امنیت این سازمان 
خواســت تا قطعنامه مربوط به مکانیسم ارسال 
کمک های فرامرزی به شــمال غرب ســوریه را 
یک سال دیگر تمدید کند؛ قطعنامه ای که نقض 
حاکمیت سوریه به بهانه کمک رسانی به سوری ها 
محسوب می شود. به گزارش خبرگزاری فرانسه، 
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل دوشنبه در 
جلسه ماهانه شورای امنیت گفت:  اگرچه افزایش 

کمک ها در خطوط مقدم یک دستاورد مهم بوده است، اما در 

شرایط کنونی، این کمک ها در مقیاسی نیست که جایگزین 
یک واکنش فرامرزی بزرگ شــود. وی افزود: 
من فورا از اعضای شورای امنیت می خواهم که 
اجماع موجود در مورد اجازه عملیات فرامرزی 
را با تمدید قطعنامه 25۸5 برای 12 ماه دیگر 
حفظ کنند. گوترش عنوان داشت: پاسخ به رنج 
و آسیب پذیری ۴.1 میلیون نفر در منطقه که 
نیاز به کمک و حفاظت دارند و هر روز جان آنها 

تهدید می شود، یک امر اخالقی ضروری است.

گوترش خواستار ارسال کمک های فرامرزی به سوریه شدطالبان 5 تبعه انگلیس را پس از شش ماه آزاد کرد

فرشاد گلزاری

مقام های محلی در اتیوپی اعالم کردند که در حمله یک 
گروه شبه نظامیان به قبیله آمهارا در منطقه آرومیای کشور 

اتیوپی بیش از 2۰۰ نفر کشته شدند.
 به گزارش پی.بی. اس، این اقــدام یکی از مرگبارترین 
حمالت اخیر در اتیوپی همزمان با ادامه تنش های قبیله ای 
در دومین کشور پرجمعیت آفریقا است.  عبدالسید طاهر 
یکی از ساکنان شهرستان گیمبی که از حمله شبه نظامیان 
نجات یافته است به آسوشــیتدپرس گفت: من توانستم 
اجساد حداقل 35۰ نفر را شمارش کنم. این مرگبارترین 
حمله علیه غیرنظامیان اســت. ما اجســاد را در گورهای 
دسته جمعی دفن می کنیم و همچنان در حال جمع آوری 

اجساد هستیم. 
یگان های ارتش اتیوپی وارد عمل شده اند اما ما نگرانیم 
پس از خروج ارتش از منطقه این حمالت باز هم تکرار شوند.

 اتیوپی شاهد تنش های قومی گسترده ای در چندین 
منطقه اســت که بیشــتر آن ها به خاطر نارضایتی های 

تاریخی و تنش های سیاسی اســت. مردم آمهارا دومین 
گروه قومی بزرگ در میان جمعیت بیش از 11۰ میلیونی 
اتیوپی، اغلــب در مناطقی مانند ارومیا مــورد هدف قرار 
گرفته اند. کمیسیون دولتی حقوق بشــر اتیوپی از دولت 
مرکزی این کشور خواست راه حلی پایدار برای جلوگیری 
از کشتار غیرنظامیان بیابد و از آن ها در برابر چنین حمالتی 

محافظت کند.

بیش از 350 کشته در حمله شبه نظامیان اتیوپی  به قبیله آمهارا
خبر

ولیعهد عربستان عصر دوشنبه در آغاز تور منطقه ای 
خود که شامل اردن و ترکیه نیز می شود، وارد مصر شد. به 
گزارش خبرگزاری العربیه، قاهره نخستین مقصد سفر 
منطقه ای محمد بن سلمان، ولیعهد عربستان است که 
شامل سه کشور از جمله دو کشور عربی و ترکیه می شود. 
طبق اعالم منابع مصری، عبدالفتاح السیســی، رئیس 
جمهور مصر در فرودگاه قاهره از بن سلمان استقبال کرد. 
این سفر به دستور ملک ســلمان بن عبدالعزیز، پادشاه 
عربستان و با هدف تحکیم و تقویت روابط بین عربستان 
و کشورهای منطقه در همه زمینه ها انجام می شود. دفتر 
پادشاهی عربستان هم اعالم کرد که این سفرها در پاسخ 
به دعوت سران این کشورها صورت می گیرد. بسام راضی، 
سخنگوی ریاســت جمهوری مصر نیز گفت: این سفر 
شامل گفت وگوهای دوجانبه با رئیس جمهور السیسی 
در مورد روابــط دوجانبه و راه های تقویت آن، مســائل 
سیاسی منطقه ای و بین المللی است. قرار است در این 

سفرها، ولیعهد عربستان با رهبران این کشورها دیدار و 
درباره روابط دوجانبه و راه های ارتقای آن در زمینه های 
مختلف و موضوعات مهم گفت وگو کند. همزمان با سفر 
ولیعهد عربستان به اردن هم قرار است مشاور امنیت ملی 
اسرائیل وارد اَمان، پایتخت اردن شود که این همزمانی 
شاید به معنای هماهنگی های سیاسی میان اسرائیل و 

عربستان باشد. 

آغاز تور منطقه ای بن سلمان از قاهره
خبر


