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الجبیر:
هرگز شهروندانمان را به ترکیه 

تحویل نمی دهیم
وزیر خارجه عربستان تاکید کرد، ریاض هرگز 
هیچ یک از شــهروندان خود را به ترکیه تحویل 
نخواهد داد و آنکارا باید به تعهــدات خود در ارائه 
تمامی اطالعاتی که عربســتان خواســته است 

پایبند باشد.
عادل الجبیر، وزیر خارجه عربستان در پاسخ 
به ســؤال یکی از خبرنگاران درباره درخواســت 
ترکیه از این کشور برای تحویل متهم پرونده قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی گفت: ما 
هیچ یک از شهروندان مان را تحویل نمی دهیم و 
فکر می کنم قانون اساسی ترکیه نیز اجازه نمی دهد 
شهروندان ترکیه ای به طرف های خارجی تحویل 
داده شوند. طبق گزارش شبکه خبری روسیا الیوم، 
وزیر خارجه عربستان اظهار کرد: تعجب می کنیم 
کشوری که هیچگونه اطالعاتی را از راه های قانونی 
به ما ارائه نکرده، از ما میخواهد شهروندان مان را به 
آنها تحویل دهیم. شایسته است آنکارا اطالعاتی 
را که ما خواسته ایم به شکل قانونی و رسمی به ما 
بدهد. الجبیر افزود: عربستان از زمان وقوع فاجعه 
قتل جمال خاشقجی برای کشف حقایق و جزئیات 
این اتفاق و نیز شناســایی عامالن آن تالش کرده 
است، بار دیگر تاکید می کنیم ما هرگز چیزی را در 
این پرونده مخفی نخواهیم کرد و هر اطالعاتی که 

به دست می آوریم، منتشر می کنیم.
دادســتانی کل ترکیه چهارشــنبه گذشته 
)چهارده آذر مــاه( برای ژنرال احمد العســیری 
معاون سابق سازمان اطالعات و همچنین سعود 
القحطانی از مشــاوران نزدیک محمد بن سلمان 
ولیعهد سعودی حکم بازداشت صادر کرد. این دو 
مقام سابق عربســتانی متهم به مشارکت در قتل 
جمال خاشقجی، روزنامه نگار عربستانی و سردبیر 
سابق روزنامه الوطن و ستون نویس واشنگتن پست 
هستند. رئیس دســتگاه دیپلماسی عربستان در 
کنفرانس مطبوعاتی مشترکی که با عبد اللطیف 
الزیانی، دبیرکل شورای همکاری کشورهای خلیج 
فارس پس از اتمام ســی و نهمین نشست شورای 
عالی سران کشورهای عضو شورا در کاخ الدرعیه 
داشت، مدعی شد، عربســتان مخالف این مساله 
است که ایران یا تشــکیالت تروریستی حزب اهلل 
هر گونه ارتباط یا نقشی در دولتی که قرار است در 
لبنان تشکیل شود، داشته باشند به این دلیل که ما 
اطمینان داریم این امر تنها ویرانی و خرابی را برای 

لبنان رقم خواهد زد.

الجبیر در ادامه گفت: عربســتان بهترین ها را 
برای لبنان و همین طور سایر کشورهای دوست 
آرزو می کند و در ایــن راه به آن ها کمک می کند. 
عربستان امیدوار است لبنان به سوی دوره جدیدی 
پیش برود که آینده آن امنیت و شکوفایی باشد و 
عربستان نیز از آن حمایت مالی و معنوی می کند. 
این مقام عربستانی در پاسخ به سؤال خبرنگاری 
درباره اتحاد کشــورهای عضو شورای همکاری 
خلیج فارس با اشاره به بحران قطر و این که ریاض 
امیدوار است دوحه با پذیرش شروط منطقی و قابل 
اجرای تعیین شده از سوی چهار کشور پایان یابد 
گفت: هر گونه اختالفی که میان اعضای شورا به 
وجود می آید، مسئله ای عادی است که داخل هر 
خانواده ای نیز احتمــال دارد، به وجود بیاید واین 
مسئله ای ساده بوده و حل آن نیز به ویژه در سایه 
اعتبار و میزان ارتباطات و مشــترکات کشورها 
هرگز دشوار نخواهد بود، به همین دلیل ما همواره 
با همین مقــدار از توجه و جدیــت، به دنبال حل 

اختالفات مان هستیم.
وی تاکید کرد: حقیقــت ثابت و غیرقابل انکار 
این اســت که اگر همه کشــورهای عضو شورا به 
سرنوشت مشــترک باور داشته باشــند و بدانند 
وحدت آن هــا قدرتی ایجاد می کنــد، زمانی که 
موضع گیری های اقتصادی، سیاســی و امنیتی 
آنها در تمامی محافل منطقه ای و بین المللی یکی 

باشد، این وحدت همواره کارساز و مؤثر است.
الجبیر افزود: اختالف با برادران قطری آن گونه 
که برخی تصور می کنند، نیست، رهبران اعضای 
شورا بر فعال سازی نقش این شــورا و جایگاه آن 
تاکید دارند و بحــران قطر نبایــد تأثیر منفی بر 
فعالیت شــورا بگذارد، برخی سیاست های قطر 
به طور کلی به شورای همکاری ضربه زد و این امر با 
راه کار مشترکی که کشورهای عربی در زمینه های 
فرهنگی، اقتصادی، امنیتی و سیاســی داشتند، 

تعارض دارد.

4
جریده عالم

رئیــس تشــکیالت خودگردان 
فلسطین تأکید کرد، تصمیماتی که 
در مــورد روابط با جنبــش حماس، 
اسرائیل و واشنگتن گرفته شدند، باید 

اجرایی شوند.
محمود عباس، رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین در سخنرانی که 
در افتتاحیه نشست شورای مشورتی 
جنبش فتح با عنــوان قدس پایتخت 
ماســت در دفتر ریاست تشکیالت در 
شهر رام اهلل داشت، گفت: تالش های 
سیاسی و دیپلماتیک فلسطین برای 
توقف تجاوزات اشــغال گران در حق 
مردم و ســرزمین مان به ویژه در شهر 

قدس اشغالی ادامه دارند.
محمود عباس در ادامه از دستاوردی 
که فلسطین به تازگی در نشست مجمع 
عمومی سازمان ملل داشت، تقدیر کرد 
و گفت: این امر عادالنه بودن مســئله 
فلســطین و اهمیــت هماهنگی در 
فعالیت های دیپلماتیک و سیاســی 
و نیز جــذب پتانســیل های عربی و 
بین المللــی برای حمایــت از حقوق 

مشروع فلسطینی ها را ثابت کرد.
رئیــس تشــکیالت خودگردان 
فلســطین بــر اهمیــت اســتمرار 
فعالیت های سیاســی و دیپلماتیک 
مقاومــت مســالمت آمیز مردمــی 

ایستادگی برای وطن و حفظ اصول تا 
تحقق آزادی و استقالل تأکید کرد.

این در حالی  است که محمود عباس 
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین 
در سخنرانی که در افتتاحیه کنفرانس 
بین المللی تقویــت بخش خصوصی 
در حکومت داری و مبارزه با فســاد در 
روز یکشنبه )هجده آذر ماه( داشت با 
شعار حکومت داری، شفافیت، توسعه 
اقتصادی که در دفتر ریاست تشکالت 
خودگردان در شــهر رام اهلل داشــت 
این گونه گفت: ما درباره مسئله وطن 
و قدس صحبت می کنیــم و هرگز از 
تصمیم خود عقب نشــینی نکرده و از 
حقوق خود و مردم فلســطین دست 

نخواهم کشید.
محمود عباس اظهــار کرد: آن چه 
ما از آمریکا می خواهیم این اســت که 
از تصمیم خود برای انتقال ســفارت 
به قدس صرف نظر کند زیرا این اقدام 
اشتباه است، همچنین ما از واشنگتن 
می خواهیم توقف کمک ها به آنروا را لغو 
کند زیرا این نیز اشتباه است و واشنگتن 
اعالم کند که راه حل تشکیل دو کشور 
بر اساس مرزهای ۱۹۶۷ میالدی تنها 

راه حل است.
محمد مصطفی، مشــاور عباس 
در امور اقتصادی در گفت وگو با رادیو 

صدای فلسطین تأکید کرد: در صورتی 
که تل آویو تغییر در توافقنامه پاریس 
را که در ســال ۱۹۹۴ میان اسرائیل و 
ســازمان آزادی بخش فلسطین امضا 
شــده را نپذیرد، رهبری فلســطین 
اقداماتی یک جانبه را علیه اسرائیل در 

پیش خواهد گرفت.
این نخســتین موافقتنامه رو در 
روی حکومت اســرائیل و ســازمان 
آزادی بخش فلسطین ســاف بود که 
در ســال ۱۹۹۴ به امضــای دو طرف 
رسید. پیمان اسلو تالشی برای تعیین 
یک چارچوب مشــخص بــود که به 
حل وفصل کامل منازعه اســرائیل و 

فلسطین بینجامد.
این پیمــان تشــکیل حکومت 
خودگردان فلسطین را به عنوان یک 
نهاد اداری موقت مقرر کــرد. قرار بر 
این بود که پیمان اسلو فقط برای یک 
دوره پنج ســاله اعتبار داشته باشد و 
سپس جای خود را به یک توافق دائمی 
بدهد. مسائلی چون وضعیت اورشلیم 
بیت المقدس، آوارگان فلســطینی 
شهرک های اسرائیلی، مسائل امنیتی 
و تعیین مرزها بایستی در توافق دائمی 

حل وفصل می شدند.
محمد مصطفی در ادامه مصاحبه 
افزود: بر توافقنامه پاریس زمان گذشت 

و اقدامات یک جانبه ای از سوی اسرائیل 
انجام شد به همین دلیل این توافقنامه 
باید تغییر کند و این تغییر نیز نیازمند 
تالش بزرگی اســت و رایزنی با طرف 
فرانسوی در این راستا، به منزله گامی 

در مسیری طوالنی است.
مشــاور اقتصادی عباس در ادامه 
گفت که نسبت به موضع گیری اسرائیل 
و توافق آن بــا تغییر کامــل، جامع و 
متعادل ایــن توافقنامــه خوش بین 

نیست.
وی تأکید کرد: اسرائیل تنها زبان 
اقدامات یک جانبه را می فهمد زیرا با 
اعمال بندهایی که هرگز در توافقنامه 

وجود نداشتند، آن را تغییر داد.

مصطفی افزود: از جمله اقداماتی 
کــه در مــورد کاالهــای وارداتی از 
اراضی اشــغالی اجرا می شوند، اعمال 
مالیات هــای گمرکی تعیین شــده 
اســت، به این ترتیب همان گونه که 
در توافقنامه آمده اســت، بازار به روی 
این کاالها بســته می شود و مجموعه 
اقداماتی در راستای منافع اقتصادی 

فلسطین در پیش گرفته می شود.
فرانســه ناظر اصلی توافقنامه ای 
است که در آوریل )فروردین ماه( سال 
۱۹۹۴ میالدی در پاریس میان سازمان 
آزادی بخش فلسطین و اسرائیل با هدف 
ساماندهی به روابط اقتصادی دو طرف 
فلسطینی و اســرائیلی به امضا رسید 
اما این توافق به دلیــل ناتمام ماندن 

مذاکرات نهایی دو طرف، محقق نشد.
ماه گذشته میالدی دیداری میان 
مســئوالن تشــکیالت خودگردان 
فلسطین و آویگدور لیبرمن، وزیر جنگ 
رژیم صهیونیســتی در تل آویو برای 
بررســی شــرایط در اراضی اشغالی و 
توافقنامه های امضا شده میان دو طرف 

برگزار شد.
در پی صحبت های محمود عباس 
در روزهای گذشته روزنامه فرامنطقه ای 
الشرق اال وســط این گونه نوشت که 
صائب عریقــات، مدیر کمیته اجرایی 
سازمان آزادی بخش فلسطین ساف به 
مناسبت سی و یکمین سال روز انتفاضه 
اول یعنی انتفاضه سنگ گفت: رهبری 
فلسطین به ریاست محمود عباس از 
طریق به شکست کشاندن پیش نویس 
قطعنامه آمریکا در محکومیت حماس 
منافع ملی را بر سایر مسائل ترجیح داد.

 ناکام ماندن این پیش نویس و رأی 
اکثریت اعضا به پیش نویس قطعنامه 
ایرلند درباره پایان اشغال گری اسرائیل 
پیامی برای جنبش حماس است. این 
پیام مبنی بر این که جهان حامی مسئله 
فلسطین است اما در عین حال با کودتا 
مخالف اســت. محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین انتظار 
نداشــت که حماس از او تشــکر کند 
امــا از این جنبــش می خواهد توافق 
۲۰۱۷ درباره تحقق وحــدت ملی را 
به صورت دقیق اجرا کنــد. ما امیدوار 
هستیم که جنبش حماس در مواضع 
خود بازنگری کرده و وقایع را درســت 

ارزیابی کند.

جنبش فتــح نیــز در بیانیه ای به 
این مناسبت گفت: مردم فلسطین به 
مبارزه خود تا پایان اشغال گری اسرائیل 
و بازگشــت آوارگان و تشکیل کشور 
فلســطین به پایتختی قدس شرقی 

ادامه می دهند.
این جنبش حمایتش را از محمود 
عباس و موضع وی دربــاره مخالفت 
با معامله قرن اعالم کــرد و از حماس 
خواست به وحدت و مشروعیت ملی 

بازگردد.
حماس نیــز در پاســخ از محمود 
عباس خواست تدابیر نامناسب علیه 

نوار غزه را متوقف کند.
این جنبش اعالم کــرد: وحدت و 
ملی در رأس اولویت های این جنبش 
اســت و مقابله با اشــغال گری تنها از 
طریق شراکت کامل با تمامی گروه ها در 
سطوح سیاسی، نظامی و دیپلماتیک 

ممکن است.
این جنبــش مخالفت خــود را با 
معامله قرن و تمامــی طرح هایی که 
هدفشان از بین بردن مسئله فلسطین 
است، اعالم و از تمامی کشورهایی که 
 قطعنامه آمریکا را به شکست کشاندند 

قدردانی کرد.
بیانیه های فتح و حماس نشــان 
می دهد که هر کدام از این جنبش ها 
همچنان به مواضع خــود که موجب 
ناکام ماندن مذاکــرات اخیر در قاهره 
شــد، پایبندند. مذاکرات آشــتی در 
قاهره اخیراً بعد از پافشــاری حماس 
برای تشکیل دولت وحدت ملی و رفع 
تحریم ها علیه غزه و اجرای توافق ۲۰۱۱ 
درباره نیروهای امنیتی به پایان رسید. 
فتح نیز بر لزوم ازســرگیری فعالیت 
دولت کنونی تأکید و با تشکیل دولت 
وحدت ملی در این شــرایط مخالفت 

کرد.

محمود عباس تأکید کرد؛

لزوم اجرای تصمیمات درباره حماس

خبر

شبکه بلومبرگ با اشــاره به استعفاهای 
بی پایــان در دولت ترامــپ از جیمز متیس 
ملقب به ســگ دیوانه به عنوان آخرین فرد 

عاقل دولت آمریکا نام برد.
شــبکه خبری بلومبرگ در گزارشــی با 
اشاره به رفت و آمدها و استعفاهای بی پایان 
مقامات دولت آمریکا در دوره ترامپ نوشت 

اینک تنها یک نفر مانده است.
این گــزارش افزود: از دو ســال پیش که 
دونالد ترامپ قــدرت را در آمریکا در اختیار 
گرفته است بسیاری از متحدان واشنگتن در 
اروپا و آسیا و جاهای دیگر تعداد افراد عاقل و 
بالغ که می توانند ترامپ غیرقابل پیش بینی را 
محدود کنند را شمارش می کردند. با جدایی 
قریب الوقوع جان کلی رئیس ستاد کارکنان 
کاخ سفید، اآلن فقط جیمز متیس وزیر دفاع 

از این حلقه باقی مانده است.
بلومبرگ نوشت: زمانی که ترامپ اولین 
کابینه خود را بست، متحدان آمریکا خیالشان 
راحت شــد که گروهی نظیر بازنشسته ها و 
ژنرال های به درد بخور کمــک می کنند تا 
اصول بنیادین سیاست خارجی و اقتصادی 
این کشــور که برای دهه ها دوام آورده است 

حفظ شود.
این گزارش با اشــاره به این که ریزش ها 
در دولت باال بوده اســت اضافه کرد: رکس 
تیلرســون وزیر خارجه با یک توئیت ترامپ 

در ماه مارس )اســفند ماه( برکنار شد. گری 
کوهن رئیس مشاوران اقتصادی کاخ سفید 
در همــان ماه اســتعفا کــرد و هربرت مک 
مســتر ژنرال نیروی دریایی ارتش نیز از کار 
کنار گذاشــته شــد؛ و اآلن هم ترامپ اعالم 
کرده اســت که جان کلی ژنرال بازنشسته 
تفنگ داران دریایی آخر همین ماه )آذر ماه( 

از کاخ سفید خواهد رفت.
بلومبرگ در ادامه نوشــت؛ جیمز متیس 
مرد نظامی اما روشنفکر رئیس پنتاگون در 
این مدت تالش کرده که دوســتان آمریکا 
در ســازمان پیمان آتالنتیک شــمالی و یا 
متحدانــش در اقیانوســیه را متوجــه کند 
که آن هــا باید اقدامات آمریــکا را ببینند نه 

توئیت ها را.
وی در واقع اشاره می کند به توئیت های 
بی پایان و حساس ترامپ که در بیشتر مواقع 
دردسرهای زیادی برای مقامات آمریکایی و 

دولت به وجود آورده است.
مطبوعات آمریکا به او لقب ســگ دیوانه 
داده اند. ماتیس معروف به مخالفت با ایران و 
طرفدار سخت گیری نظامیان آمریکایی در 

افغانستان است.
چرا که ماتیــس در یکی از جنجالی ترین 
اظهارتش گفته بود قتل افغان ها ســرگرمی 
جالبی اســت. این اظهارات بــا اعتراضات 
ضدآمریکایی گســترده در کابل و چند شهر 

دیگر افغانســتان روبرو شد و ماتیس مجبور 
شد ســخنان خود را پس بگیرد و لقب سگ 
 دیوانه بــه او پس از این اظهــارات جنجالی 

داده شد.
انتخاب ماتیس برای پســت وزارت دفاع 
نشان دیگری از این است که ترامپ قصد دارد 
در سیاست خارجی راهی خالف اوباما را در 

پیش گیرد.
این لقب وزیردفاع جدیــد آمریکا حتی 
در ســخنان ترامپ نیز بازگو شــد و دونالد 
ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نخســتین 
دیدار خود با مردم در قالب تور تشــکر پس 
از برگــزاری انتخابات ریاســت جمهوری 
امریکا در شهر سینســیناتی در ایالت اوهایو 
گفت: قــرار اســت ماتیس ســگ دیوانه را 
به عنوان وزیر دفــاع منصوب کنیــم؛ اما تا 
 این موضوع را اعــالم نکرده ایــم، بنابراین 

به کسی نگویید.
 ترامپ افزود: می گویند وی شــبیه ترین 
فرد به ژنرال جورج پاتن است. ترامپ در جمع 
خبرنگاران حاضر در اولین دیدار وی با مردم 
بعد از قبولی در انتخابات ریاست جمهوری 
آمریکا داشت این گونه درباره انتخاب ماتیس 
برای ریاســت وزارت دفاع اظهار نظر کرد و 
گفت: آن چه من می توانم بگویم این اســت 
که ماتیس در واقــع همانی اســت که من 

می خواهم.

ماتیس که ژنرال بازنشسته و دارای چهار 
ستاره سردوشی اســت عالوه بر لقب سگ 
دیوانه به راهب جنگجو نیز معروف است و در 
چندین عملیات نظامی مهم در تجاوز آمریکا 
به کشــورهای افغانســتان و عراق شرکت 
داشته است. وی در ســال ۲۰۰۱ در حمله 
تفنگ داران دریایی امریکا با بالگرد به والیت 
قندوز افغانســتان آن ها را فرماندهی  کرد و 
نیروهای تحت امرش در سال ۲۰۰۴ در شهر 
فلوجه عراق  جنگیدند. ماتیس در عراق نیز 
خطاب به مقامات این کشــور گفته بود، اگر 

با وی مخالفت کنند، همه شان را می کشد.
بلومبرگ می گویــد؛ هرجایی که متیس 
رفته، چــه در زمــان افزایــش تنش های 
تجاری یا اختالفــات آمریکا با شــرکایش 
از توافــق هســته ای گرفته تــا توافق آب و 
هوایــی پاریس، آن ها که اغلــب به حمایت 
 آمریــکا متکــی هســتند دچــار نگرانی 

و ترس شده اند.

آنتس النئوتس ژنرال بازنشسته نیروهای 
مسلح اســتونی می گوید؛ جدا شدن متیس 
از دولت پیــام خوبی برای مــا در اروپا و ناتو 
نخواهد بود. وی افــزود: متیس می داند که 
اینجا چــه اتفاقاتی در حال رخ دادن اســت 
و می داند که چیزی به اســم تهدید روسیه 

وجود دارد.
بلومبرگ در پایان این گزارش نوشــت: 
هنوز هیچ نشــانه ای وجود ندارد که شــغل 
ژنرال متیس در خطر باشــد، با این حال این 
ســؤال که آیا روزهای حضور او در پنتاگون 
به شماره افتاده است یا نه سؤال بزرگی پیش 
روی متحدان آمریکا در بروکســل به وجود 
آورده است. اروپایی ها متیس را آخرین مقام 
آتالنتیک گرا و هم عقیده خودشان در دولت 
ترامپ می دانند. شبکه خبری بلومبرگ در 
گزارشی با اشاره به رفت و آمدها و استعفاهای 
بی پایان مقامات دولت آمریکا در دوره ترامپ 

نوشت؛ اینک تنها یک نفر مانده است.

فروپاشی کابینه آمریکا،

سگ دیوانه، آخرین مرد عاقل دولت ترامپ

رئیس تشکیالت 
خودگردان فلسطین بر 

اهمیت استمرار فعالیت های 
سیاسی و دیپلماتیک 
مقاومت مسالمت آمیز 

مردمی، ایستادگی برای 
وطن و حفظ اصول تا تحقق 
آزادی و استقالل تأکید کرد

ناکام ماندن پیش نویس 
و رأی اکثریت اعضا به 

پیش نویس قطعنامه ایرلند 
درباره پایان اشغال گری 

اسرائیل پیامی برای جنبش 
حماس است. این پیام مبنی 

بر این که جهان حامی 
مسئله فلسطین است اما 

در عین حال با کودتا مخالف 
است
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