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88498444سرويس بين الملل

 احسان شیخون
از س��ال 2018 تاکنون، رژیم صهیونیس��تی با 
بحران الینحل تش��کیل کابینه مواج��ه بوده  
اس��ت، به نحوی که در انتخابات هی��چ یک از 
احزاب موفق به کس��ب اکثریت کرس��ی های 
پارلمان نش��ده اند. در آخرین انتخابات که ماه 
قبل برگزار ش��د، نتانیاه��و و همپیمانانش در 
تشکیالت راست گرای صهیونیستی تنها موفق 
به کسب 30 کرس��ی ش��دند و از آنجا که نیاز 
به 61 کرس��ی برای تش��کیل کابینه است، باز 
هم قادر نبودند اکثری��ت الزم پارلمانی را برای 
تش��کیل دولت به دس��ت آورند. به این ترتیب 
بحران و بن بست سیاسی دو ساله تل آویو بدون 
پایان ادامه یافته اس��ت، اما دلیل چپ شدگی 
راستگرایان اس��رائیل چه بوده و در نهایت این 
بحران تا کجا پیش خواهد رفت؟ برای پاس��خ، 
ابتدا الزم است نگاهی به جامعه اسرائیل داشته 
باشیم و سپس تالش های صورت گرفته برای 
تش��کیل کابینه در آن. رژیم  صهیونیستی در 
سال 1۹1۷ طی بیانیه بالفور تالش خود را برای 
تأس��یس  آغاز کرد. رژیمی که بر پایه جنبش 
صهیونیس��م، تاکنون فراز و فرود های بسیاری 
را از س��رگذرانیده اس��ت. جنبش صهیونیسم 
با هدف تش��کیل میهنی برای یهودیان شکل 
گرفت که آغازگر موج دوم مهاجرت بیش از ۴0 
هزار یهودی با ملیت های مختلف به خاورمیانه 
ش��د. جامعه ای که بر پایه مذهب بنیان نهاده 
شده، ساکنان آن از ملیت های مختلفی دورهم 
جمع شده اند و سرانجام در سال 1۹۴8 با اشغال 
بخش بزرگی از فلسطین اعالم موجودیت کرد.

 ناکامی چندباره
از آن زمان تاکنون، منازعات بسیاری در عرصه 
داخلی و بین المللی برای آن رخ داده است. در 
امور داخلی همواره مرزبندی  ها و درگیری های 
سیاسی شدیدی جریان داشته که سیر عملکرد 
کابینه های آن را تضعیف و در مواردی س��بب 
انحالل آنها شده اس��ت. این مسئله طی سال 
گذش��ته تبدیل به چالش و بن بس��ت سیاسی 
مهمی ش��د که در نهای��ت ط��ی ائتالفی بین 
نتانیاهو و بن��ی گانتس کابینه جدید ش��کل 
گرفت، اما پس از مدت کوتاهی اخباری مبنی بر 
اختالف جدی بر سر بودجه 2020 میان گانتس 
و نتانیاهو و تصمیم بر انح��الل کابینه ائتالفی 
شنیده شد و در نهایت کنست یا همان پارلمان 
روز سوم دی ماه س��ال قبل بعد از اتمام مهلت 
تعیین شده برای تصویب بودجه، منحل و کار به 
برگزاری یک انتخابات دیگر کشیده شد. در این 

میان شیوع ویروس کرونا و پیامد های اقتصادی 
آن، با وجود آغاز واکسیناس��یون سراس��ری و 
بازگشایی کس��ب و کارها، در کنار فساد مالی 
نتانیاهو و سوء مدیریت وی که خشم عمومی را 
به همراه داشته و خواستار استعفای وی شده اند، 
در از هم گسیختگی سیاس��ی در تل آویو تأثیر 
بسیار داشته است. نکته قابل توجه در این میان 
محاکمه نتانیاهو در عین تالش برای تش��کیل 
کابینه ائتالفی بود. این مه��م برای اولین بار در 
تاریخ رژیم صهیونیس��تی رخ می دهد که یک 
نخس��ت وزیر در زمان صدارت خ��ود به دلیل 
اخذ رش��وه، فریبکاری و سوء استفاده از قدرت 
محاکمه شود. س��رانجام با ناکامی نتانیاهو در 
تش��کیل ائتالف، این بار رقیب سرسخت وی، 
یائیر الپید، رئیس حزب راست میانه رو » یش 
عتید « که در انتخابات اخیر 1۷ کرسی را از آن 
خود نمود، به دس��تور » رئوون ریولین « رئیس  
رژیم صهیونیستی، مأمور تشکیل کابینه جدید 
شده است. او اکنون 28 روز فرصت دارد تا کابینه 
تشکیل دهد. ناگفته نماند نتانیاهو پس از ناتوانی 
در تشکیل کابینه ائتالفی اعالم کرد آماده است 
برای یک س��ال از سمت نخس��ت وزیری کنار 
برود و آن را به » نفتالی بنت « از حزب » یامینا « 
که در جرگه راس��ت گرایان افراطی قرار دارد، 
در قالب کابینه ای با نخس��ت وزیری چرخشی 

بسپارد، اما » بنت « در پاسخ اعالم کرد نتانیاهو 
تالش دارد گناه ناکامی خود را به گردن احزاب 

راست بیندازد.
 جامعه چندپاره

نکته مهم در مورد جامعه اسرائیل، » چندپاره 
بودن « آن است. به عبارتی اس��رائیل ماهیتاً از 
داخل، جامعه ای است چند ملیتی )چندپاره( که 
حول مذهب به گونه ای شکننده گردهم آمده اند، 
وجود بیش از ۴0 حزب گوناگون همچون لیکود، 
یش عتید، شاس، آبی و سفید، یامینا، حزب کار، 

آگودات، دگل، اس��رائیل خانه ما، متحد عرب، 
میرتس، دزدان دریایی، قلب یهود، تسومت، ام 
شالم، شاما و از این دست، نشان از چند دستگی 
سیاسی گس��ترده ای در آن اس��ت. از ابتدای 
تاریخ تش��کیل این رژیم، چنین گسست  هایی 
که عمدتاً منش��أ داخلی دارند، وجود داشته و 
سیاستمداران ، سعی در مدیریت آن با استفاده 
از شرایط بین المللی داش��ته اند. به این ترتیب 
صهیونیست  ها همواره با دشمن سازی بیرونی، 
چندپارگی های داخلی را برای مدتی مسکوت 
کرده اند. نمونه دشمن سازی اعراب، حکومت 
بعث عراق و اکنون نیز جمهوری اسالمی ایران 
در قالب این خط مش��ی قابل تعریف است. به 
سخن دیگر، حیات و ممات اسرائیلی  ها منوط به 
دشمن سازی بیرونی است. رژیم صهیونیستی 
همواره نیازمند مطرح شدن در رأس رخداد های 
بین المللی است تا از این طریق ضمن نشان دادن 
خود به عنوان موجودیتی مهم و تأثیرگذار، افکار 
عمومی داخلی را منحرف و اتحاد الزم را میان 
جامعه ای چندپاره ایجاد نماید. به این ترتیب، 
ناکامی در دشمن سازی بیرونی طی سال های 
اخیر و نارضایتی های داخلی گس��ترده نسبت 
به کابینه از یک س��و و از سوی دیگر اختالفات 
دامن��ه دار و رو به فزونی در س��طح اجتماع که 
می توان آنها را در قالب دو دسته بنیادگراهای 

صهیونیستی )سیاه و سفیدها( و اصالح طلبان 
یا س��کوالر ها )چندرنگ ها( جای داد، اسرائیل 
را از بعد سیاسی و در ادامه اجتماعی، به تشنج 

رهنمون خواهد ساخت.
 به سوی انتخابات پنجم؟

حال به این پرس��ش بازمی گردی��م که آینده 
بحران سیاس��ی در تل آویو چه خواهد شد؟ آیا 
» الپید « ط��ی روزهای آینده قادر به تش��کیل 
تش��کیل کابینه خواهد بود؟ تش��کیل کابینه 
برای الپید، همچون نتانیاهو کاری بس دشوار 
است. او نیازمند است که حزب لیکود و یامینا 
را همراه خود س��ازد. با وجود آنکه ش��ایعاتی 
مبنی بر به دس��ت آوردن حمایت 56 نماینده 
پارلمان توس��ط الپید وج��ود دارد، اما باز هم 
نمی توان برگ��زاری انتخابات پنج��م را نادیده 
انگاشت. اگر این شایعه را درست بدانیم، اکنون 
حمایت احزاب عرب، سرنوشت کابینه بعدی را 
رقم خواهد زد. ناخشنودی نتانیاهو از تشکیل 
ائتالف با حزب عربی » الموحده « که عامل آن 
را تالش حزب » صهیونیس��م مذهبی « در این 
ناکامی می داند، اکنون برگ برنده ای در دستان 
الپید خواهد بود. از س��وی دیگ��ر الپید برای 
به دست آوردن حمایت حزب یامینا پیشنهاد 
نخست وزیری نفتالی بنت را برای دو سال اول 
کابینه ائتالفی ارائه داده است. این در حالی است 
که نتانیاهو تالش بی امان خود را برای شکست 
الپید در تشکیل دولت ائتالفی آغاز نموده و در 
گام اول الپید را چپ گرا معرفی کرده است که 
خطرات زیادی برای آینده اسرائیل رقم خواهد 
زد، زیرا الپید، مخالف س��ربازی اجباری برای 
یهودیان ارتدکس است، مقابله با نابرابری های 
اقتصادی اش منجر به شکاف بیشتر در اسرائیل 
خواهد شد، حامی مذاکرات صلح با فلسطینیان 
بر اس��اس راه حل دو کش��وری اس��ت، مخالف 
توسعه ش��هرک های یهودی نش��ین بیشتر به 
دلیل جلوگیری از مشروعیت زدایی اسرائیل در 
جامعه بین الملل است، به دموکرات ها و شخص 
جو بای��دن نزدیک اس��ت و همچنین مخالف 
خط مشی های نتانیاهو نسبت به اقدامات دولت 

بایدن در قبال ایران بوده است.
در مجموع اینکه، چند دستگی های پیش گفته 
در جامعه اسرائیل، نارضایتی ها از دولتمردان و 
در رأس آنها فس��اد نتانیاهو، در کنار توقعات و 
خواست باالی س��ایر احزاب جهت شرکت در 
دولت ائتالفی و تالش های توأمان نتانیاهو در 
ضدیت با الپید، نشان از بحرانی تر شدن شرایط 

تل آویو و برگزاری انتخاباتی دیگر خواهد بود.

 سید نعمت اهلل عبدالرحیم زاده
قرار اس��ت انتخابات ریاس��ت جمهوری فرانسه 
بی��ن روزهای 10 ت��ا 2۴ آوری��ل 2022 برگزار 
شود. بنابر این، کمتر از یک سال دیگر به آن زمان 
باقی است و هنوز هم بسیار زود است درباره آن 
گمانه زنی کرد، اما نظرس��نجی  های اخیر نشان 
داده که احتمال تکرار دور دوم از انتخابات 201۷ 
بسیار جدی اس��ت و همین موضوع باعث شده 
تا بازار تحلیل  ها از هم اکنون جدی ش��ود. رهبر 
حزب راس��ت  افراطی جبهه مل��ی مارین لوپن 
توانست س��ال 201۷ و برای نخستین بار به دور 
دوم انتخابات راه بیاب��د و رقیب امانوئل ماکرون 
ش��ود و هر چند که فاصله اش با ماکرون در دور 
اول بسیار کم و در حد 3 درصد بود، اما به دلیل 
حمایت راس��ت میانه و چپ از ماک��رون در دور 
دوم، شکس��ت س��ختی از او در این دور خورد. 
نظرسنجی  ها نشان می دهد که لوپن در انتخابات 
آینده نیز رقیب اصلی ماک��رون خواهد بود و به 
احتمال زیاد انتخابات به دور دوم و با حضور این 
دو کشیده خواهد شد، اما نکته اصلی اینجاست 
که ماکرون دیگر همانن��د 201۷ چهره ای تازه 
نیست که بتواند جبهه ای قوی علیه لوپن به راه 
بیندازد، ج��دای از اینکه لوپن با تعدیل بیش��تر 
نظریاتش به دنبال رأی بیش��تر اس��ت و در این 
میان، وضعیت جریان چپ وخیم تر از آن است که 

بتواند در مقابل او عرض اندام کند.
 جریان چپ بی رمق

به طور خالصه، می توان گفت ک��ه جریان چپ 
فرانسه بی رمق تر از آن است که بتواند در انتخابات 
آینده نقش جدی در رقابت  ها داش��ته باشد، هر 
چند که نام کسانی همانند ژان لوک مالنشون، 
رهبر حزب چ��پ افراطی فرانس��ه نافرمان و آن 
ایدالگو، ش��هردار سوسیالیس��ت پاریس، برای 
ش��رکت در انتخابات آینده برده می شود، اما به 
نظر نمی رس��د که رقبای چندان ج��دی برای 
ماکرون و لوپن باشند. سابقه انتخاباتی مالنشن 
نش��ان می دهد که او از 2012 به این سو یکی از 
شرکت کنندگان در انتخابات ریاست جمهوری 
فرانسه است، اما نتوانس��ته حتی به دور دوم راه 
بیابد و تغییر حزب از سوسیالیست به حزب چپ 
و بعد خروج از این حزب و تش��کیل حزبی به نام 
فرانسه تس��لیم ناپذیر در 201۷ نیز کمکی به او 
نکرده و در آن سال نتوانس��ت حتی 20 درصد 

آراء را به دست بیاورد. ایدالگو نیز وضعیتی بهتر 
از مالنشن ندارد، زیرا با وجود پیروزی مجددش 
در انتخابات سال گذشته شهرداری پاریس، باید 
توجه داشت پیروزی او بیش��تر مدیون رسوایی 
اخالق��ی بنژامن گری��وو، نامزد م��ورد حمایت 
ماکرون، بود وگرنه ناتوان��ی اش در اداره پاریس 
و به خصوص مش��کل ترافیک این شهر چندان 
محبوبیتی برای او ایجاد نکرده بود. به این ترتیب، 
پیداس��ت که جریان چپ فرانس��ه چه از طیف 
افراطی تا سوسیالیس��ت  ها برخ��وردار از چنان 
رهبری نیس��تند که بتواند نه تنها هواداران این 
جبهه را در پشت سر خود متحد کند، بلکه آرای 
دیگر جبهه های سیاس��ی و دس��ت کم بخشی 
از راست میانه را به دس��ت بیاورد. این وضعیت 
می تواند خبری خوب هم برای ماکرون و هم لوپن 
باشد و برخی تحلیل  ها گویای این است که لوپن با 
توجه به این وضعیت در اردوگاه جریان چپ است 
که وعده همه پرسی زیست محیطی می دهد تا 

بخشی از آرای این اردوگاه را نصیب خود کند.
 تعدیل موضع

جبهه ملی حزبی اس��ت که توس��ط پدر مارین 
لوپن، ژان ماری لوپن، در 1۹۷2 تأس��یس  شد و 
ملی گرایی، مخالفت با هم گرایی اروپایی، مخالفت 
با مهاجرت، ضدیت با جهانی سازی و رویکردی 
س��خت در قبال نظم و قانون از ویژگی های آن 
بود که باعث شده بود این حزب در طیف احزاب 
راس��ت گرای افراطی و پوپولیست قرار بگیرد. از 
زمانی ک��ه مارین لوپن رهبری ای��ن حزب را در 
ژانویه 2011 به دس��ت بگی��رد، اصالح حزب و 
دوری از شعار ها تند و تیز در دستور کار او بود و 
همین نیز فرصتی را برای او فراهم کرد تا بتواند 
به دور دوم انتخابات 201۷ راه یابد. او این روند 
را بعد از آن انتخابات ادامه داده و به قول ناظران 
امور سیاسی فرانسه، تالش او باعث شده جبهه 
ملی فرانس��ه به صورت یک حزب »طبیعی« به 
نظر بیاید. تالش او برای طبیعی جلوه دادن حزب 
تا آنجا پیش رفت که پ��در خود را به دلیل اظهار 
سخنان تند و افراطی در آگوست 2015 از حزب 
اخراج کرد و به دنبال آن، دست به یک پاکسازی 
گسترده در حزب زد. نتیجه این روند خود را در 
انتخابات 201۹ پارلمان اروپا نشان داد که جبهه 
ملی فرانس��ه توانس��ت حزب ماکرون به نام »به 
پیش « را پشت سر بگذارد و بیش��ترین آرا را در 

فرانسه به دست بیاورد. باید گفت که لوپن همین 
برنامه تعدیل سیاست حزب و طبیعی نشان دادن 
آن را برای انتخابات آینده ریاست جمهوری در 
نظر دارد تا اینک��ه بتواند بخش��ی از آرای دیگر 
جریان های سیاس��ی را به دست بیاورد. موضوع 
زیست محیطی یکی از محورهای اساسی حزب 
سبزهای فرانسه و حتی سوسیالیست های این 
کشور بوده؛ چنان که ایدالگو شهرداری پاریس را 
بر مبنای شعارهای زیست محیطی به دست آورد. 
شکی نیست که وعده همه پرسی زیست محیطی 
از سوی لوپن نه تنها برای تعدیل بیشتر حزبش، 
بلکه برای جلب آرای هواداران زیست محیطی در 
جریان چپ است و به قول روزنامه لیبراسیون او 
با پرداختن به مش��کالت این حوزه به دنبال این 
است که برنامه انتخاباتی خود را »قابل قبول تر« 
بکند و روزنامه چپ لوموند نیز می گوید که لوپن 
با چنین ابتکار عملی می تواند »در مورد تغییرات 

اقلیمی، سالمت و امنیت غذایی صحبت کند.« 
از سوی دیگر، لوپن به صراحت ایده لغو بدهی  ها 
را رد کرده و در یادداشت فوریه خود در روزنامه 
لو اوپینیون تأکید کرد: »من در رابطه  با بدهی ها، 
رویکردی عملگرا دارم. بله، بدهی را باید پرداخت 
کرد.« به نظر می رس��د که لوپن ب��ا این طرح به 
طیف سیاسی دیگر فرانسه به خصوص هواداران 
راس��ت میانه نظر دارد که به قول روزنامه لز اکو 
»به ماجراجویی های اقتص��ادی عالقه چندانی 
ندارند. « به این ترتیب، لوپن در عین حفظ اصول 
حزبی ملی گرایانه و حفظ ش��عار اول فرانسه در 
برابر اتحادیه اروپا، رو به شعار هایی آورده که در 
سنت این حزب قرار نداشتند و با طرح این شعار ها 
سعی در جذب آرای دو طیف مقابل چپ و راست 

یا دست کم جناح های میانه این دو طیف دارد.
 ماکرون روی لبه تیغ

نظرسنجی اخیر مؤسس��ه هریس انتراکتیو در 
نیمه ماه آوریل نش��ان داد که انتخابات سال بعد 
فرانسه به دور دوم خواهد کشید و ماکرون خواهد 
توانست با کسب 5۴ درصد آرا در مقابل ۴6 درصد 
آرای لوپن پیروز نهایی آن انتخابات باش��د و دور 
دوم ریاس��ت جمهوری اش را به دس��ت بیاورد. 
شاید به نظر برس��د که این می تواند خبر خوبی 
برای ماکرون و تضمین یک دوره دیگر ریاس��ت 
جمهوری فرانسه برای او باشد، اما به نظر می رسد 
در مقایس��ه با نتیجه دور دوم انتخابات گذشته، 
چندان خبر امیدوار کننده ای برای رئیس جمهور 
فرانسه نیست. ماکرون در آن دور 66/06 درصد 
آراء را کسب کرد و در مقابل 33/۹۴ درصد آرای 
لوپن، یک پیروزی قاطع به دست آورده بود. پس 

با توجه به این نظرسنجی باید گفت که ماکرون 
نه تنها نمی تواند انتظار تک��رار آن پیروزی قاطع 
داشته باشد، بلکه برای رسیدن به پیروزی روی 
لبه تیغ حرکت می کند و تکرار اشتباهاتی نظیر 
حمایت بی دریغش از گریوو در انتخابات شهرداری 
پاریس، می تواند ب��رای او گران تمام ش��ود. این 
موضوع به خص��وص با توجه ب��ه جنبش جلیقه 
زرد ها اهمیت قابل توجه��ی دارد که در اعتراض 
به سیاس��ت های دولت ماکرون در زمینه قیمت 
س��وخت و مالیات  ها از نوامبر 2018 به راه افتاد 
و به س��رعت از پاریس به دیگر شهرهای فرانسه 
س��رایت کرد و ماه  ها این کش��ور را در آش��وب و 
نافرمانی مدنی فرو برد و دست کم 10 کشته و ۴3 
هزار نفر زخمی به جا گذاشت. باید توجه داشت 
که بسیاری از شرکت کنندگان در این اعتراضات 
به جریان چپ فرانس��ه ارتباط داش��تند که در 
دور دوم انتخاب��ات 201۷ به ماک��رون رأی داده 
بودند تا لوپن به پیروزی نرسد. شکی نیست که 
ماکرون دیگر نمی توان��د روی رأی جلیقه زرد ها 
حساب باز کند، اما مشکالت او تنها محدود به این 
نیست، بلکه پیش بینی می شود و او دیگر نخواهد 
توانست همانند دور قبل ائتالفی از جریان چپ و 
راست میانه علیه لوپن به راه اندازد، بلکه بر اساس 
تحقیقات پژوهشکده ژان ژورس، همگرایی بین 
هواداران راست افراطی و راس��ت میانه تا حدود 
زیادی قابل تصور است و فاصله بین این دو جریان 
راست گرا طی س��ال های اخیر به میزان زیادی 
کاسته شده است. این وضعیت به معنای تقویت 
پایگاه ری لوپن است که توانسته راست میانه را از 
ماکرون دور و به جبهه راست افراطی خود نزدیک 
کند. در واقع، ش��عارهای اسالم هراس��انه اخیر 
ماکرون و اقدامات افراطی او در این زمینه بیشتر 
با توجه به این نزدیکی بین دو جریان راست انجام 
شده و شاید ماکرون با فاصله گرفتن از موضع قبل و 
روی آوردن به اسالم هراسی و مهاجر ستیزی، مانع 
از نزدیکی بیشتر این دو جریان به یکدیگر بشود 
و آرای راس��ت میانه رو دوباره به سبد انتخاباتی 
خود برگرداند. در هر صورت، به نظر نمی رس��د 
که ماکرون چندان ثبات انتخاباتی داش��ته باشد 
و به همین دلیل است که احتمال پیروزی لوپن 
در میان تحلیلگران به صورت جدی مطرح شده و 
شاید لوپن اولین کسی باشد که فرانسه را صاحب 

نخستین رئیس جمهور کامالً متفاوت کند.

انتخابات درمانی در جامعه چندپاره صهیونیستی

آیا فرانسه در انتخابات بعدی رئیس جمهوری متفاوت خواهد داشت؟

راهنمای چپ برای چرخاندن الیزه به راست

   رويکرد

 دکتر سید رضا میرطاهر
مسئله برگزیت یعنی خروج انگلیس از اتحادیه 
اروپ��ا بزرگ تری��ن چالش این کش��ور بعد از 
جنگ جهانی دوم است. با وجود اعالم خروج 
انگلیس از اتحادیه اروپا در 31 ژانویه 2020 ، 
مذاکرات مفصلی بین بروکسل و لندن برای 
تعیین روابط دو جانبه در دوره پس��ا برگزیت 
در طول س��ال 2020 انجام گرفت. اتحادیه 
اروپا و انگلیس سرانجام در ۴ دی 13۹۹)2۴ 
دسامبر2020( بر سر س��از و کار، جزئیات و 
روابط تجاری پسابرگزیت به توافق رسیدند. 
توافق برگزیت و امض��ای موافقتنامه تجارت 
و همکاری می��ان طرفین، چارچ��وب آینده 
همکاری های بریتانیا و اتحادیه اروپا را مشخص 
ساخته است. با توجه به اینکه بریتانیا دومین 
قدرت اقتص��ادی اتحادیه اروپ��ا و عضو دائم 
شورای امنیت سازمان ملل است و نظر به روابط 
و پیوستگی های اقتصادی و تجاری ایجاد شده 
بین انگلیس و اتحادیه اروپا طی بیش از س��ه 
دهه گذش��ته، خروج از اتحادیه اروپا برای دو 
طرف پیامد ها و تبعات سیاس��ی، اقتصادی و 
اجتماعی کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت 
خواهد داشت. به نظر می رسد حداقل در برهه 
کنونی این پیامد ها با آشکار شدن اختالفات و 
تنش های دو جانبه بیشتر جنبه منفی دارند. با 
تحقق خروج از اتحادیه اروپا ، اکنون ثمرات و 
پیامدهای این ام��ر در عرصه های مختلف از 
جمله در زمینه صیادی در دریاهای اروپایی 
در حال آشکار شدن اس��ت. با توجه به اینکه 
انگلیس قبل از این عضو اتحادی��ه اروپا بود، 
بنابراین در عرصه فعالیت های دریایی به ویژه 
ماهیگیری اختالفی وجود نداشت، اما اکنون 
وضعیت به طور اساسی تغییر پیدا کرده است.

 اختالف فرانسه و انگلیس
در پی تشدید اختالفات میان انگلیس و فرانسه 
درباره حق ماهیگی��ری در بندر اصلی جزیره 
» جرزی « یعنی بندر » سن هلیه « واقع در کانال 
مانش ، پاریس هم پس از لندن روز پنج  شنبه 
16 اردیبهشت ناوهای نظامی خود را به این 
منطقه اعزام کرد. این اقدام فرانسه در راستای 
انجام »مأموریت گشت زنی « با هدف »تضمین 
ایمنی« مردم این منطقه عنوان شده است. این 
رویداد پس از آن رخ می دهد که لندن پیشتر 
اعالم کرده بود دو ناو گش��تی نیروی دریایی 
سلطنتی را برای نظارت بر محاصره احتمالی 
این منطقه به جزیره مذکور اعزام کرده است. 
ناوهای اعزامی انگلیس تجمع اعتراضی دهها 
قایق ماهیگیری فرانسوی را رصد کردند. این 
قایق  ها در نزدیکی بندر سن هلیه در جرزی 
حضور داشتند و هدفشان نشان دادن خشم 
و اعتراض شان به محدودیت های وضع شده 
ناشی از برگزیت بر سر دسترسی به آب  ها برای 
ماهیگیری بوده اس��ت. آنها می گویند برای 
دهه  ها بدون هیچ محدودیتی در این منطقه 
ماهیگیری کرده ان��د و اکنون چنین مجوزی 
ندارند. پاریس اعالم کرده که مرعوب نیروی 

دریایی سلطنتی انگلیس نمی شود.
جزیره ج��رزی در کانال مانش قرار داش��ته 
و 116 کیلومت��ر مرب��ع وس��عت دارد و در 
نزدیکی س��احل نرماندی فرانس��ه قرار دارد . 
ِجرزی یک جزیره وابس��ته به انگلیس است، 
اما بخش��ی از آن نیس��ت. با این حال، دولت 
انگلیس طبق قوانین این کشور، مسئول دفاع 
از آن و نمایندگی بین المللی آن است. بوریس 
جانسون، نخست وزیر انگلیس بر حمایت از حق 
دسترسی و ماهیگیری این کشور در این جزیره 
تأکید کرده ، اما چندی پیش دولت فرانس��ه 
در واکنش به اقدامات لن��دن در زمینه ایجاد 
محدودیت برای صیادان فرانس��وی ، تهدید 
کرد که برق جزیره »جرزی « را قطع خواهد 
کرد. جرزی تمامی برق خود را از طریق کابل 
زیرآبی از فرانسه تأمین می کند که 20 کیلومتر 

با این منطقه فاصله دارد.
مقررات جدید ماهیگیری که توس��ط دولت 
محلی جرزی و براس��اس موافقتنامه تجاری 
انگلیس و اتحادیه اروپا تهیه شده، با اعتراض 
فرانس��وی  ها مواجه ش��ده اس��ت. طبق این 
مقررات، صیادهای فرانسوی برای ماهیگیری 
در آب ه��ای این منطقه باید مدارکی نش��ان 
دهند که ثابت کند آنها قباًل هم در این آب  ها 
ماهیگیری کرده اند. فرانسوی  ها می گویند این 
مقررات بیشتر از آن چیزی است که قبالً توافق 

شده بود. مقام های فرانسه هم اعالم کرده اند 
که » اقدامات فنی جدید « برای ماهیگیری در 
جزایر مانش به اتحادیه اروپا ابالغ نشده و از نظر 

آنها » ملغی و بی اعتبار « هستند.
دولت فرانسه هش��دار داده که به دنبال وضع 
قوانین جدی��د انگلیس در مورد دسترس��ی 
قایق های ماهیگیری فرانس��وی در نزدیکی 
جزایر کان��ال مانش به عن��وان آخرین تنش 
فزاینده پس��ابرگزیت میان پاری��س و لندن، 
در حال بررس��ی اقدامات تالفی جویانه است. 
»کلمنت بون « وزی��ر امور اروپایی فرانس��ه 
هشدار داده در صورت عدم تحقق وعده های 
ماهیگیری از سوی انگلیس ، پاریس » اقدامات 
تالفی جویانه ای « علی��ه لندن در بخش هایی 
مانند خدم��ات مال��ی انجام خواه��د داد. به 
گفته وی ، اتحادیه اروپا می تواند با » اقدامات 
انتقامی « در بخش خدمات مالی به اقدامات 
یکجانبه انگلیس واکنش نشان دهد. وی اعالم 
کرد: »انگلیس از ما انتظار چند مجوز در بخش 
خدمات مالی را دارد و تا زمان��ی که در مورد 
ماهیگیری و سایر موارد تضمین ندهد، هیچ 

چیز ارائه نمی دهیم.«
 معضل ماهیگیری

با وجود توافق بین بروکس��ل و لندن درباره 
وضعیت روابط اتحادیه اروپا و انگلیس در دوره 
پس��ا برگزیت ، اما از ابتدا مشخص بود که این 
توافق در عمل با دشواری ها و ابهامات زیادی 
مواجه است. جدای از وضعیت مرزی اتحادیه 
اروپا و انگلیس ک��ه تنها در ایرلند ش��مالی 
دارای مرز زمینی هستند و در آنجا نیز اکنون 
دشواری زیادی بروز کرده ، وضعیت مرزهای 
دریایی بین کشورهای اتحادیه اروپا و انگلیس 
و مسئله ماهیگیری از جمله چالش های بزرگ 
در اجرای توافقنامه بین بروکسل و لندن است. 
در واقع یکی از موضوعات مهم مورداختالف 
طرفین، بحث ماهیگیری کش��ورهای عضو 
اتحادیه اروپا در سواحل انگلیس و صید بیش 
 از 100 گونه ماهی بود. دو طرف پذیرفتند تا 
پنج  س��ال  و نیم آینده، اعضای اتحادیه اروپا، 
حق ماهیگیری در سواحل انگلیس را داشته 
باشند و انگلیس نیز از این حق برخوردار باشد 
که همچنان بتواند محصوالت دریایی خود را 
به کش��ورهای عضو اتحادیه اروپا صادر کند. 
در وضعی��ت کنونی ارزش صی��د قایق های 
ماهیگیری اتحادیه اروپا در آب های انگلیس 
س��االنه حدود 650 میلیون یورو است؛ این 
رقم در دوران گذار پنج  سال  و نیمه، یعنی تا 
سال 2026 تا 25درصد کاهش می یابد و این 
موجب می شود تا ماهیگیران انگلیسی بتوانند 
درآمد بیش��تری کس��ب کنند. پس از پایان 
این دوره، دسترسی به این آب  ها، بستگی به 

مذاکرات دو طرف دارد.
 جمع بندی

به نظر می رس��د یکی از چالش ه��ای اصلی 
ف��راروی روابط کش��ورهای اتحادی��ه اروپا و 
انگلیس بحث حقوق و امتی��ازات دریایی در 
دریاهای مجاور انگلی��س از جمله در دریای 
شمال و کانال مانش اس��ت. اکنون انگلیس 
با افزایش کنترل دسترس��ی به آب های خود 
به عنوان نشانه ای از حاکمیت کشورش و ایجاد 
محدودیت های جدید در زمینه حق ماهیگیری 
در آب های اطراف این کشور عماًل وارد چالش 
با اتحادیه اروپا و کش��ورهای این اتحادیه که 
قبالً در این آب ها آزادانه ماهیگیری می کردند، 
شده است. نیرو ی دریایی انگلیس از اول ژانویه 
2021 اختی��ار توقف، بررس��ی و ممانعت از 
قایق های ماهیگیری کشور های اتحادیه اروپا را 
در منطقه اقتصادی انحصاری این کشور، دارد. 
»آنیک ژیراردن «، وزیر دریانوردی فرانسه در 
این زمینه تأکید کرده است : »این اقدام کاماًل 
غیرقابل قبول است. اگر ما چنین چیزی را برای 
جرزی بپذیریم، دسترسی ما در سایر مناطق 
هم به خطر می افتد.« بدین ترتیب اولین تالش 
جدی لندن برای ایجاد محدودیت های اساسی 
در زمینه ماهیگیری و واکنش پاریس ، منجر به 
رویارویی دریایی بین فرانسه و انگلیس برای 
نخس��تین بار پس از جنگ جهانی دوم شده ، 
امری که شاید تا قبل از برگزیت اساساً تحقق 
آن غیرقاب��ل تصور بود. می ت��وان پیش بینی 
کرد که تداوم این رون��د می تواند در آینده به 
رویارویی های بیشتر بین کشورهای اتحادیه 

اروپا و انگلیس بینجامد.

اولین پیش لرزه های برگزیت 
در کانال مانش

 فرانسه و انگلیس برای اولین بار در دریا به سمت رویارویی می روند

تنش

چند دس�تگی های پیش گفته در 
جامع�ه اس�رائیل، نارضایتی ها از 
دولتم�ردان و در رأس آنها فس�اد 
نتانیاهو، در کنار توقعات و خواست 
باالی سایر احزاب جهت شرکت در 
دولت ائتالفی و تالش های توأمان 
نتانیاهو در ضدیت با الپید، نش�ان 
از بحرانی تر شدن شرایط تل آویو و 
برگزاری انتخاباتی دیگر خواهد بود

به نظر نمی رسد که ماکرون چندان 
ثبات انتخاباتی داش�ته باشد و به 
همی�ن دلی�ل اس�ت ک�ه احتمال 
پیروزی لوپن در میان تحلیلگران 
به ص�ورت ج�دی مطرح ش�ده و 
ش�اید لوپ�ن اولین کس�ی باش�د 
که فرانس�ه را صاحب نخس�تین 
رئیس جمهور کام�اًل متفاوت کند.

  دورنما


