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جهان نما

حماس در واکنش به بیانیه مشترک الپید و بایدن:
 »اعالمیه قدس«، 

یعنی تشدید تجاوز علیه ملت 
فلسطین و حقوق مشروع آن 

جنبش مقاومت اســامی حمــاس در واکنش به 
امضای بیانیه مشــترک بین رئیس جمهوری آمریکا و 
نخست وزیر رژیم صهیونیستی تحت عنوان »اعامیه 
قدس« بیانیه ای صادر کرد. به گزارش مرکز اطاع رسانی 
فلسطین، در این بیانیه آمده است: »اعامیه قدس« بین 
دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی، یعنی تشدید تجاوزات 
علیه ملت فلسطین و حقوق مشروع آن، اما )این اعامیه( 

مشروعیتی به رژیم اشغالگر در سرزمین ما نمی بخشد.
در بخش دیگری از این بیانیه می خوانیم: ما در حماس 
قاطعانه مخالفت خود را با بیانیه امضا شده تحت عنوان 
»اعامیه قدس« بین دولت آمریکا و رژیم صهیونیستی 
اعام می داریم؛ اعامیه ای که با هدف تحکیم و تثبیت 
جانبداری واشنگتن از رژیم اشغالگر و جنایات آن علیه 
ملت فلسطین و سرزمین و مقدسات اسامی و مسیحی 
آن و تداوم تاش های مشــکوک برای نابودی مســاله 
فلســطین از طریق ادغام این رژیم بیگانه در بدنه امت 
اسامی و عربی عرضه شده و این بیانگر شکست این رژیم 
در مقابله با مبارزات بی وقفه ملت فلسطین و جریان های 
پویای آن در راســتای دفاع از اصول ملی و حق آزادی و 

تعیین سرنوشت خویش است.

ما در جنبش حماس، در مقابــل جانبداری صریح 
و غیرقابل قبول دولت آمریکا از رژیم صهیونیســتی و 
برنامه های اشغالگرانه آن و بی مباالتی نسبت به آرمان 
ملی فلســطین در زمینه آزادی و تعیین سرنوشت که 
دولت آمریکا را شریک جنایات این رژیم علیه سرزمین، 
ملت و مقدسات فلسطین می گرداند، این موارد را مورد 

تاکید قرار می دهیم:
نخست: سند موســوم به »اعامیه قدس« همانند 
دیگر پیمان ها و معاهدات باطلی که ملت فلسطین در 
طول تاریخ مبارزاتی خویش دیده و توانسته با پایداری 
و مقاومت آن را خنثی کرده و به شکست بکشاند، فصل 
تازه ای از تثبیت اشغالگری و تقویت تروریسم مشترک 
آمریکایی صهیونیستی علیه سرزمین، ملت و مقدسات 

فلسطین است.
دوم: نسبت به خطرات مفاد این اعامیه بر حال، آینده، 
امنیت و ثبات امت اسامی و عربی و ملت های آن از طریق 
ادغام رژیم اشغالگِر بیگانه در بدنه امت، هشدار می دهیم 
و خواستار بسیج تمامی جریان های امت برای مخالفت 
و مقابله با این اعامیه و تسلیم نشدن در برابر دیکته ها و 
زورگویی های آمریکا هستیم که صرفا به دنبال منافع 
دشمن صهیونیستی در مقابل منافع ملت های عربی و 

اسامی و قضیه امت یعنی فلسطین است.
سوم: از عموم ملت فلسطین و گروه ها و جریان های 
ملی آن دعــوت می کنیم ضمن اعــام مخالفت با این 
اعامیه، در مســیر مبارزه و مقاومــت فراگیر تا تحقق 

خواسته  ملت اعم از آزادی و بازگشت قدم بردارند.
    

هشدار WHO نسبت به عدم 
واکسیناسیون عمومی کودکان

در جهان

ســازمان های جهانی بهداشت هشــدار داده است 
تعداد کودکانی که در سراسر جهان بایستی واکسن های 
عادی خود را دریافت کنند تا از آنها در برابر بیماری های 
تهدیدکننده محافظت کند، به شدت کاهش یافته است.

ارقام منتشر شده توســط موسسه خیریه کودکان 
یونیسف و سازمان بهداشت جهانی نشان می دهد که در 
سال گذشته، ۲۵ میلیون کودک علیه دیفتری، کزاز و فلج 
اطفال واکسن تزریق نکرده اند که این ۶ میلیون بیشتر از 

سال ۲۰۱۹ است.
براســاس این آمار تعداد کودکان واکســن نزده به 

پایین ترین سطح خود از سال ۲۰۰۸ رسیده است.
کارشناســان ترکیبــی از عوامــل را در کاهــش 
واکسیناســیون کودکان مقصر می دانند که از جمله 
آنها اختال ناشی از شیوع ویروس کرونا، تعداد بیشتر 
کودکانی که در مناطق جنگی زندگی می کنند و تأثیر 

اطاعات نادرست درباره واکسن ها بوده است.

ظاهرا قرار اســت سفر جو بایدن، 
رئیس جمهور آمریکا به اســرائیل؛ 
تحوالت گســترده ای را بــا رویکرد 
عادی سازی روابط اعراب با تل آویو در 
منطقه رقم بزند. در تازه ترین تحوالت 
از این دســت دیروز عربستان حریم 
هوایی خود را بــه روی هواپیماهای 
اسرائیلی گشــود و اسرائیل با کلیات 
طرحی در خصوص واگذاری دو جزیره 
مصری در تنگه تیران به عربســتان 

سعودی موافقت کرد. 
طی روزهای گذشــته و همزمان 
با ســفر جو بایدن، رئیس جمهوری 
آمریکا به اسرائیل، حرف و حدیث های 
زیادی در مورد عادی ســازی روابط 
رژیــم صهیونیســتی و عربســتان 
ســعودی به میان آمد و هــر کدام از 
رســانه های عربی، عبری و غربی بر 
اساس رسم الخط و دستورالعمل خود 
این موضوع را تحلیل کردند. به عنوان 
مثال رسانه های اســرائیل به دنبال 
القای این موضوع بودند که در ســفر 
بایدن به تل آویــو و جده، او به صورت 
علنی عادی سازی روابط هر دو طرف 
را به سمع و نظر جهان خواهد رساند. 
در مقابل، رسانه های آمریکایی هم به 
دنبال آن بودند تا به این موضوع اشاره 
کنند که بایدن همانند اساف خود به 
دنبال جلب رضایت و نظر اسرائیلی ها 
است و آنها را همانند گذشته متحد 
استراتژیک خود در منطقه می داند. از 

سوی دیگر همین رسانه های مستقر 
در خاک ایاالت متحــده به دنبال آن 
هستند تا به هر نحوی که شده مساله 
رویارویی ولیعهد عربستان با بایدن که 
به دلیل قتل جمال خاشقجی مورد 
انتقاد شــدید قرار دارد را به حاشیه 
ببرند و همانند قبل این موضع را مطرح 
کنند که روابط عربستان و آمریکا یک 
روابط مبتنی بر منافع دو جانبه است و 
واشنگتن و ساختار باالدستی ایاالت 
متحده چندان به دنبال آن نیست که 
روابط خود با ریاض را به دلیل پرونده 
خاشقجی تیره و تار کند اما همچنان 
اهرم فشار با پرونده خاشقجی را باالی 
سر ولیعهد جوان سعودی نگه خواهد 
داشــت. در این میان اما بیشــترین 
محافظه کاری را رسانه های عربستان 
سعودی به خرج داده اند. آنها به دلیل 
وجاهتشان در دنیای اسام و جهان 
عرب نمی خواهند به ایــن عریانی و 
به این زودی به دنیــا بفهمانند که به 

دنبال عادی سازی روابط با اسرائیل 
هســتند. این محافظه کاری ریشه 
داخلی هم دارد؛ چراکه هنوز برخی از 
مذهبیون افراطی در ساختار سیاسی 
و اقتصادی عربســتان حــرف برای 
گفتن دارند که اصطاحــاً باید آنها 
را »آل شیخ« دانســت که از نوادگان 
عبدالوهاب هســتند و در مقابل آنها 
»آل سعود« حضور دارند. رسانه های 
سعودی به دنبال آن هستند تا موضوع 
روابط با اســرائیل و سایر محورهای 
آن را به حاشــیه ببرنــد و در امتداد 
این روند می خواهند صرفاً نشســت 
بایدن با سران کشورهای عضو شورای 
همکاری خلیج فارس را برجســته 
کنند که سعودی ها میزبان آن هستند 
و قرار است سران مصر، اردن و عراق 
هم در این نشســت حضور داشــته 
باشند. با این تفاسیر اما باید دانست 
که اخیراً اســنادی منتشر شده که 
علیرغم تاش سعودی ها برای پنهان 
کردن روابطشــان با اسرائیل، نشان 
می دهد که سال های بسیار دور این دو 
با یکدیگر رابطه داشته اند. در این رابطه 
روزنامه هاآرتص در روز چهارشــنبه 
گذشته در گزارشی از نقش بندر بن 
سلطان، سفیر پیشــین عربستان و 
آمریکا در تقویت روابط عربســتان و 
اســرائیل و تبدیل طرح های وی به 
فعالیت های تجاری میان دو طرف به 
عنوان اصلی ترین معمــار این روابط 
پرده برداشت. این روزنامه اسرائیلی 
اعام کرده که بندر بن سلطان، رئیس 
شــورای امنیت ملی و رئیس سابق 
سرویس اطاعاتی عربستان در طول 

چندین سال با رهبران یهود و رؤسای 
موســاد و همچنین ایهــود المرت و 
بنیامین نتانیاهو، نخســت وزیران 
پیشین اسرائیل نشست و برخاست 

داشته است. 

توافق های حاشیه ای
 برای ورود به متن!

نکتــه جالبی کــه در گــزارش 
هاآرتص باید موردنظــر قرار بگیرد 
این است که بن سلطان در سال ۱۹۸۳ 
به عنوان سفیر عربستان در واشنگتن 
تعیین شد و در آنجا به صورت تدریجی 
برقراری روابط با اســرائیل را شروع 
کرده بود. در جای دیگر این گزارش نیز 
آمده است که اولین دیدار بن سلطان 
با شبتای شــاویت، رئیس موساد در 
نیمه اول دهه  ۹۰ رخ داد و از آن زمان 
تا به امروز به مدت ۳۰ سال با رؤسای 
موساد و نخست وزیران اسرائیل دیدار 
کرده اســت. این آمارها و ارقامی که 
از نظرتان می گذرد به خوبی نشــان 
می دهد که روابط اسرائیل و عربستان 
مربوط به امروز یا دیروز نبوده اســت 
بلکه این دو حدود 4۰ سال است که 
به صورت پنهانی و در باالترین سطح 
با یکدیگر روابط دارند و به همین دلیل 
نمی توان گفت که اتفاق جدیدی رخ 
خواهد داد. آنچــه در این میان مهم 
و حیاتی به نظر می رســد، انتشــار و 
افشای این آمار و اســنادی است که 
در مورد بن ســلطان و روابط ریاض و 
تل آویو توسط رســانه های اسرائیل 
در آســتانه ورود بایدن به عربستان 
ذهن افکار عمومی را به خود مشغول 

کرده است. بدون شک اسرائیل از عمد 
این اطاعات را روی خط رسانه های 
خود قرار داده اســت تا بتواند در گام 
اول عربستان را در یک اتفاق از پیش 
تعیین نشــده قرار دهد و در گام دوم 
نفوذ و ســطح روابطش با عربستان 
را به رخ همگان بکشــد! در این میان 
اما منابع آمریکایی  هم از این فرصت 
اســتفاده و اخباری را منتشر کردند 
که نشــان می دهد یــک هماهنگی 
کامــًا از پیش تعریف شــده میان 
واشنگتن و تل آویو در محور سیاسی 
و رسانه ای وجود داشته است. در این 
راستا وب ســایت خبری-تحلیلی 
»آکسیوس« نوشت انتظار می رود در 
پی دیدار آتی رئیس جمهوری آمریکا 
با پادشاه و ولیعهد عربستان سعودی، 
گام های عملی برای عادی سازی روابط 
میان تل آویو و ریاض، به طور عمومی 
برداشته شــود. این رسانه آمریکایی 
اعام کرده که اقداماتی برای انتقال 
مالکیت دو جزیره تیران و صنافیر از 
مصر به عربستان سعودی  آغاز شده که 

این جزایر نزدیک بندر ایات اسرائیل 
قرار دارد و از اهمیت ویژه ای برخوردار 
است و اسرائیل به دنبال آن است که 
پس از انتقال این دو به عربستان بتواند 
کشــتیرانی خود را به صورت آزادانه 
در این منطقه آغاز کند. آکســیوس 
در بخــش دیگری از گــزارش خود 
نوشت اسرائیل و عربستان سعودی 
همچنین در حــال نهایــی کردن 
مجموعه ای از توافق نامه های هوایی  
هستند که به شرکت های هواپیمایی 
اسرائیل اجازه می دهد از حریم هوایی 
عربستان سعودی برای پرواز به شرق 
آسیا )مشخصا هند و چین( استفاده  
کنند. اورشلیم پست هم در این راستا 
اعام کرده که عاوه بر این مســائل، 
احتماالً تســهیات مشخص برای 
مسلمانان اســرائیل فراهم می شود 
تا آنها نیز بتوانند در مراســم ساالنه 
»حج« شــرکت کنند اما گفته شده 
که توافق هوایی میان دو طرف بیش از 
مابقی در دسترس است. این سه محور 
به صورت عمومی نشان می دهد که 
روابط اسرائیل و عربستان به هر ترتیبی 
نه تنها از گذشته وجود داشته، بلکه 
حاال این روابط در بخش های تجاری 
و توریستی در حال علنی شدن است. 
مجموع این مسائل نشان می دهد که 
گام های نهایی برای عادی سازی روابط 
دو طرف در حال برداشته شدن است 
و دیروز جمعه با گشوده شدن حریم 
هوایی عربستان  به روی هواپیما های 
اسرائیلی و موافقت اسرائیل با واگذاری 
جزایر مصری به عربستان؛ از دو گام 

اساسی در این راستا رونمایی شد.

حریم هوایی عربستان به روی اسرائیل باز و بر سر انتقال جزایر توافق شد؛

 تعمیق نفوذ تل آویو از مجرای ریاض

فرشاد گلزاری

 اسنادی که از سوی منابع 
عبری منتشر شده نشان 

می دهد که علیرغم تالش 
سعودی ها برای پنهان کردن 
روابطشان با اسرائیل، رئیس 

سابق سازمان اطالعات 
عربستان معمار این روابط 

بوده و حاال هم در حال 
مدیریت این صحنه است

گام های نهایی برای 
عادی سازی روابط 

عربستان و اسرائیل در حال 
برداشته شدن است و دیروز 

)جمعه( با گشوده شدن 
حریم هوایی عربستان  به 

روی هواپیما های اسرائیلی 
و موافقت اسرائیل با 

واگذاری جزایر مصری به 
عربستان؛ از دو گام اساسی 

در این راستا رونمایی شد

رئیس تشــکیات خودگردان فلســطین در کنفرانس 
مطبوعاتی مشترک با رئیس جمهور آمریکا در بیت اللحم بر 
اهمیت احیای اصول روند صلح خاورمیانه تأکید کرد و گفت: 

صلح با به رسمیت شناختن کشور فلسطین آغاز می شود.
به گزارش ایسنا، به نقل از شبکه خبری الجزیره، محمود 
عباس، دیروز جمعه در کنفرانس مطبوعاتی مشــترکی با 
جو بایدن، رئیس جمهور آمریــکا در بیت اللحم بر اهمیت 
احیای اصول روند صلح تأکید کرد و گفت: ما به تشــکیل 
کشور فلســطین به پایتختی قدس در مرزهای ژوئن ۶۷ 

پایبند هستیم. 

وی گفت که به موضع آمریکا برای پایان شهرک سازی 
اسرائیل چشم دوخته است. عباس گفت: ما درباره حمایت 
از روابط دوجانبه و بررسی اقداماتی که واشنگتن می تواند 
برای ایجاد فضایی مناسب و تحقق صلح عادالنه انجام دهد، 
صحبت کردیم. ما به بایدن دیدگاهمان را درباره مشروعیت 

بین المللی و راهکار تشکیل »دو کشور« گفتیم.
عباس گفت: بعد از ۷4 ســال شکست و آوارگی و اشغال 
اکنون زمان آن فرا رسیده که اشــغال به پایان برسد. کلید 
صلح در منطقه به رسمیت شناختن کشور فلسطین و کمک 
به ملت فلسطین برای احقاق حقوقشان است. صلح با پایان 

اشغالگری اسرائیل و تشــکیل کشور فلسطین به پایتختی 
قدس شرقی ممکن است. ما خواهان بازگشایی کنسولگری 
آمریکا در قدس شــرقی و حذف نام ســازمان آزادیبخش 

فلسطین»ساف« از لیست »تروریسم« هستیم.
جو بایدن نیز گفت: پایبندی من به راهکار تشکیل »دو 
کشور« تغییر نکرده اســت و »این بهترین راه برای رسیدن 

به امنیتی عادالنه برای فلسطینی ها و اسرائیلی ها است.«

وی گفت: شیرین ابوعاقله درحال انجام وظایف خود بود 
و درگذشت وی فقدانی برای فلسطینی ها و رسانه ها است. ما 
بر تحقیقات برای کشف دالیل قتل وی متمرکز خواهیم شد.

بایدن گفت: »قدس باید شهری برای تمام کسانی باشد که 
در آن زندگی می کنند. قیمومیت اردن بر اماکن مقدس یک 
مسئله اساسی است. ما نمی توانیم برای برآوردن نیازهای 
ملت فلسطین منتظر امضای توافق صلح بمانیم. مسلمانان و 

یهودیان روابط عمیق و ویژه ای در قدس دارند.«
وی تأکید کرد: ما برای بهبود شرایط زندگی فلسطینی ها 
تاش می کنیم و ۲۰۰ میلیون دالر اضافی به آژانس امداد و 
کاریابی آوارگان فلسطینی»آنروا« می پردازیم. تشکیات 
خودگردان فلسطین باید نقش اساســی را ایفا کند. اکنون 
زمان بهبود نهادهای فلســطینی و تحقق شفافیت رسیده 
است. راهکار تشکیل »دو کشــور« شامل وجود یک کشور 

فلسطینی مستقل و دارای حاکمیت می شود.

تأکید عباس بر به رسمیت شناختن فلسطین در دیدار با رئیس جمهور آمریکا 

بایدن: به راهکار »دو کشوری« پایبندیم

خبر

نماز جمعه این هفته  عراق در شهرک صدر بغداد با حضور چشمگیر حامیان مقتدی 
صدر، رهبر جریان صدر و در دمای 4۳ درجه برگزار شد.

به گزارش ایسنا، به نقل از پایگاه شفق نیوز، مقتدی صدر درجریان سخنرانی خود در 
نماز جمعه این هفته خواهان انحال تمام گروه ها شد و تاکید کرد: چهره هایی که قبا 

امتحانشان را در سیاست داده اند نباید در دولت فدرال آینده مناصبی داشته باشند.
صدر تأکید کرد: نمی توانیم با وجود گروه های مسلح غیرقانونی دولت قدرتمندی 
تشــکیل دهیم برای همین باید تمام این گروه ها منحل شــوند. باید حشد شعبی 
 مجددا بازســازی و از مداخله های خارجی دور شــود و نبایــد آن را وارد جنگ های 

طایفه ای و خارجی کرد. 
وی از تمام فراکسیون های سیاسی شیعه خواست به درگاه خداوند توبه و فاسدان را در مقابل دستگاه قضایی محاکمه 
کنند. وی گفت: ما در دو راهی دشوار و ناهمواری هستیم. کسانی مشتاق تشکیل دولت هستند که ما به آن ها حسن ظن 

نداریم و قبا آن ها را تجربه کرده ایم و این ها نباید مجددا روی کار بیایند.

رانیل ویکرمسینگه، نخست وزیر سریانکا به عنوان سرپرست ریاست جمهوری 
سریانکا تا تعیین رئیس جمهوری جدید ادای سوگند کرده است. وی پیشتر توسط 
گوتابایا راجاپاکسا، رئیس جمهوری مستعفی، به عنوان کفیل ریاست جمهوری در 

غیاب او تعیین شده بود. 
طبق قانون اساسی سریانکا، در صورتی که رئیس جمهوری قادر به ایفای وظایف 
خود نباشد، نخست وزیر به عنوان کفیل موقت ریاست جمهوری رهبری کشور را در 
دست می گیرد. با شدت گرفتن تظاهرات اعتراضی و حمله معترضان به مقر ریاست 
جمهوری، گوتابایا راجاپاکسا از کشور گریخت و روز گذشته با ایمیل استعفانامه خود 

را به رئیس پارلمان ارسال کرد.
رئیس پارلمان سریانکا گفته است که روند تعیین رئیس جمهوری جدید از روز شنبه به جریان خواهد افتاد و او امیدوار 
است این روند ظرف یک هفته خاتمه یابد. با اعام استعفای گوتابایا راجاپاکسا، چندن هزار تظاهرکننده پنجشنبه شب 

گذشته در خیابان ها به شادمانی پرداختند. معترضان او را مسئول شرایط دشوار اقتصادی می دانند.

»سرپرست ریاست جمهوری« سریالنکا سوگند خوردحضور حامیان مقتدی صدر در نماز جمعه بغداد 


