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پلیس با معترضان درگیر شد
تظاهرات در رام اهلل با درخواست 

برکناری محمود عباس
در ســومین روز اعتراضات در رام اهلل علیه ترور 
نزار بنات، فعال سیاسی توسط دستگاه های امنیتی 
تشکیالت خودگردان، هزاران تن در شهرهای کرانه 

باختری به ویژه رام اهلل و الخلیل تظاهرات کردند. 
به گزارش ایسنا، در این تظاهرات معترضان دست 
نوشته ها و پالکاردهایی را علیه محمود عباس، رئیس 
تشکیالت خودگردان فلسطین و درخواست برای 

برکناری وی حمل می کردند.
شاهدان عینی گفتند به دنبال مداخله نیروهای 
امنیتی  تشکیالت خودگردان فلسطین برای متفرق 
کردن معترضان  درگیری هایی میان دو طرف رخ داد 
که در پی آن شماری از فعاالن و معترضان زخمی و 

بازداشت شدند.
شــبکه روســیا الیوم هم گزارش داد نیروهای 
امنیتی با باتوم و پرتاب گاز اشک آور تالش کردند 
تا تظاهرات کنندگان را متفرق کنند. معترضان هم 
متقابال با پرتاب سنگ به سمت نیروهای امنیتی به 

این حمالت پاسخ دادند.
»عیسی عمرو«، یک فعال اجتماعی فلسطینی 
در واکنش به کشته شدن بنات گفت: افراد مخالف 
تشکیالت خودگردان احســاس می کنند که در 

معرض ترور و قتل قرار دارند.
وی گفت: همه ما تهدیداتی از سوی دستگاه های 
امنیتی وابسته به تشکیالت خودگردان دریافت می 
کنیم، ما احساس می کنیم هیچ قانون یا دستگاهی 
نیســت که ما را از اقدامات طرف های قانون شکن 
حفظ کند، قتل بنات به معنای قتل دموکراسی و 

آزادی بیان در فلسطین است.
ایاد الشوربجی، رئیس پژوهش های راهبردی 
فلسطین درخصوص رویکرد ترور مخالفان سیاسی 
نیز تاکید کرد: این رفتار زشــتی که تشــکیالت 
خودگردان در تعامل با مخالفان در پیش گرفته، به 
وضوح نشانگر ذهنیت امنیتی است که تشیکالت 
برای سرکوب هر گونه صدای مخالف بکار می گیرد.

الشوربجی اظهار داشت جنایت قتل نزار بنات 
حاوی این پیام تشــکیالت خودگــردان به همه 
مخالفان و منتقدان است که تشکیالت با منتقدان 
برخوردی شدید خواهد داشت به خصوص پس از 
رسوایی واکسن های تاریخ گذشته که با موجی از 

خشم مردمی علیه این تشکیالت همراه شد.

واکنش ها
 از ســوی دیگر گروه های فلسطینی سرکوب 
تظاهــرات فلســطینیان در رام اهلل و الخلیــل در 
محکومیت ترور نزار بنات را به شدت محکوم کردند.

جنبش حماس تاکید کرد که سرکوب وحشیانه 
تظاهرات های کرانه باختری توسط سرویس های 
امنیتی تشکیالت خودگردان یک اقدام جنایتکارانه 

و به دور از ارزش های اخالقی و ملی است.
حازم قاسم سخنگوی حماس تصریح کرد که 
اینگونه اقدامات پیامدهای خطرناکی به دنبال دارد.

وی خواستار توقف فوری حمالت سرویس های 
امنیتی رام اهلل علیه فلسطینیان شد و مسئولیت این 
تجاوزات را متوجه مسئوالن تشکیالت خودگردان 
دانست. جبهه خلق برای آزادی فلسطین هم ضمن 
محکوم کردن سرکوب تظاهرات فلسطینیان، تاکید 
کرد که سرویس های امنیتی تشکیالت خودگردان 
از جنایت ترور شهید نزار بنات درس نگرفته اند و بر 
ادامه تجاوزات خود اصرار دارند. جبهه دمکراتیک 
برای آزادی فلسطین هم خواســتار عذرخواهی 
رسمی تشکیالت خودگردان شد و تاکید کرد که 
ســرویس های امنیتی عباس به جای ســرکوب 
فلسطینیان، باید به فکر حمایت از ملت فلسطین و 
عزت و کرامت آنان باشند. نزار بنات ، فعال ۴۳ ساله 
فلسطینی ، یکی از شدیدترین منتقدان تشکیالت 
خودگردان فلســطین و محمود عبــاس بود که 
ساعاتی پس از دستگیری در روز پنجشنبه توسط 
اعضای سرویس های امنیتی تشکیالت خودگردان 
در گذشت. پس از انتشار خبر مرگ بنات در شهر رام 
اهلل تظاهراتی برگزار شد و تظاهرکنندگان خواستار 
افشای حقیقت مرگ وی شدند. همزمان آمریکا، 
اتحادیه اروپا و ســازمان ملل متحد مرگ بنات را 
محکوم کرده و خواستار »فوری تحقیقات کامل ، 

مستقل و شفاف« شدند.
محمد آشتیه نخست وزیر فلسطین پس از آن 
از آغاز تحقیقات در مورد این پرونده خبر داد و اعالم 
کرد کمیته ای در این خصوص تشکیل شده است اما 
حماس و خانواده نزار بنات اعالم کردند به این کمیته 

اعتمادی ندارند.
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نشست سه جانبه سران عراق، اردن 
و مصر، دیروز یکشنبه در بغداد، پایتخت 
عراق برگزار شد. در این نشست مصطفی 
الکاظمی، نخســت وزیر عراق، عبداهلل 
دوم پادشــاه اردن و عبدالفتاح السیسی 
رئیس جمهوری مصر حضور داشــتند. 
نشســت بغداد در راســتای دو نشست 
قبلی در قاهره و بحرالمیت و برای اجرای 
توافقات حاصلــه در چارچــوب پروژه 
موسوم به »شام جدید« برگزار و هدف از 
آن فعال کردن توافق نامه های اقتصادی 
و سرمایه گذاری های مشــترک اعالم 
شد. اگرچه برخی منابع از همکاری ها و 
هماهنگی های امنیتی بین سه کشور در 
این نشست نیز خبر داده اند. این نشست 
پیش از این دوبار به تعویــق افتاده بود؛ 
یک بار از سوی مصر برای حادثه برخورد 
دو قطار و یک بار از طــرف اردن به دلیل 
ناامنی ناشــی از تالش بــرای کودتا در 
این کشــور. اتحادیه عرب پیش تر با این 
سخنان حسام زکی، دستیار دبیر کل آن 
به استقبال نشست بغداد رفت: »نشست 
سه جانبه بغداد، مصالح ملت های عربی و 
کیفیت انسجام، همراهی و هماهنگی در 
منافع اقتصادی و سیاسی عربی را ارتقا 
خواهد داد.« در همین راستا،  سخنگوی 
وزارت برنامه ریزی عراق به رســانه های 
عراقی گفت: این نشست سه جانبه فقط 
برای عــراق اهمیت نــدارد، بلکه برای 
اردن و مصر نیز حائز اهمیت است. عبد 

الزهرة الهنداوی تصریح کرد: پرونده های 
گوناگونی روی میــر خواهد بود از جمله 
مسائل اقتصادی، موضوع اتصال برق بین 
سه کشور عراق، اردن و مصر که اهمیت 
زیادی برای عــراق در زمینه انرژی دارد 
یکی از این موضوعات مورد یحث خواهد 
بود. وی ادامه داد: موضوع خط لوله نفت 
از بندر بصره به بندر عقبــه اردن یکی از 
مســائل مهم مورد رایزنی و تبادل نظر 
اســت. ســخنگوی وزارت برنامه ریزی 
عراق درخصــوص طرح ایجاد مســیر 
مواصالتی زمینی بین عراق، اردن و مصر 
و اعالم نام شــرکت های مجری طرح در 
آینده نیز سخن گفت؛ طرحی که به گفته 
او »جابه جایی شهروندان بین سه کشور را 
با هزینه های پایین میسر می کند«.  مقام 
عراقی از احتمال همــکاری بین مصر و 
عراق در زمینه های کشاورزی و بازسازی 
کارخانه های عراقی و نیز استفاده از تجربه 
مصری ها در ساخت مسکن هم خبر داد. 
به گفته الهنداوی، »کشورهای دیگری 
منتظر نتایج نشست ســه جانبه عراق، 
اردن و مصر هستند و حتی برخی کشورها 

خواستار پیوستن به این محور شده اند.«
ورود سیسی به عراق پس از ۳۰ سال

»برهم صالح« رئیس جمهور عراق، در 
فرودگاه بغداد به استقبال همتای مصری 
خود رفت. همزمان بــا ورود هواپیمای 
السیسی به آســمان بغداد، یک فروند 
جنگنده عراقــی در آســمان بغداد به 

استقبال این هواپیما رفت و آن را تا فرود در 
فرودگاه بغداد اسکورت کرد. سخنگوی 
نهاد ریاســت جمهوری مصر در بیانیه 
رسمی اعالم کرد، سفر تاریخی عبدالفتاح 
سیســی، رئیس جمهوری این کشور به 
بغداد نخستین سفر وی در ۳۰ سال اخیر 
است. به گزارش روسیا الیوم، بسام راضی 
با اشــاره به اینکه این سفر در چارچوب 
چهارمین دور از مکانیزم همکاری ســه 
جانبه میان کشورهای مذکور قرار دارد 
که مــارس ۲۰۱۹ در قاهره کلید خورد؛ 
گفت: این سفر بیانگر قدرت روابط تاریخی 
میان مصر و عراق اســت و تمایل مصر را 
در حمایت از این روابط و توســعه آن در 
راستای اتحاد سرنوشــت و چالش ها و 
برآورده کردن منافع مشترک دو کشور 

نشان می دهد. وی افزود: انتظار می رود 
در این ســفر رئیس جمهوری با نخست 
وزیر عراق روابط دوجانبه، راه های تقویت 
روابط اقتصادی و تجــاری میان آن دو و 
مسائل و پرونده های منطقه ای را بررسی 
کند. به گفته راضی، سیسی همچنین 
در این سفر با پادشــاه اردن جهت ادامه 
رایزنی ها پیرامون مسائل مهم مشترک، 
بررســی راه های تقویت روابط دوجانبه 
میان مصر و اردن در سطوح مختلف نیز 

دیدار می کند.
 تاکید صالح بر نقش محوری 
مصر در جهان عرب و منطقه

برهم صالح در دیدار با رئیس جمهور 
مصر بر تقویت همکاری  سه جانبه میان 
عراق، مصر و اردن و اهمیت باال بردن سطح 
هماهنگی های و اســتفاده از ارتباطات 
جغرافیایی در زمینه توســعه افق های 
همــکاری گســترده تر در زمینه های 
اقتصــاد، تجــارت، توســعه و اجرای 
پروژه های زیرســاختی، انتقال انرژی و 
احداث خطوط نفتی تاکید کرد. وی تاکید 
کرد که بازگشت نقش و جایگاه عربی و 
منطقه ای عراق، عنصر مهمی در تثبیت 
امنیت و توســعه منطقه است. بر اساس 
بیانیه دفتر ریاست جمهوری عراق، صالح 
در این دیدار بر نقش محوری جمهوری 
مصر در جهان عرب و منطقه و ضرورت 
هماهنگی سه جانبه مشترک برای کاهش 
تنش ها و تقویت ثبات منطقه ای و ایجاد 
راهکارهایی درباره بحران های سوریه، 
یمن و لیبی نیز تاکید کــرد. عبدالفتاح 
السیسی نیز در این دیدار گفت که مصر 
از توســعه همکاری دوجانبه با عراق در 
چارچوب همیشــکی تکامل اقتصادی 
و همــکاری راهبردی به ویژه در ســایه 
چالش های بزرگ موجــود در منطقه و 
بحران های اقتصادی و اجتماعی ایجاد 
شده به دلیل همه گیری ویروس کرونا، 

استقبال می کند. 
 دیدار السیسی با الکاظمی در

 مقر نخست وزیری عراق
رئیس جمهور مصر پــس از دیدار با 
همتای عراقی، به مقر دولت عراق در بغداد 
رفت و با استقبال »مصطفی الکاظمی« 

نخست وزیر عراق مواجه شد. 
به نوشــته خبرگزاری رسمی عراق، 
السیسی در این دیدار، تالش های عراق 
در تثبیت امنیت، ثبات، مبارزه با تروریسم 

و افراطی گری را ستود و گفت که مصر از 
عراق حمایت و پشتیبانی می کند. وی 
همچنین بر اهمیت تالش برای تقویت 
همکاری های سه جانبه عراقی، مصری 

و اردنی تاکید کرد.
 تحسین نقش حمایتگر اردن 

در ارتباط با عراق
همچنین ملک عبداهلل دوم، پادشاه 
اردن که برای شــرکت در نشســت سه 
جانبه به بغداد سفر کرده بود، در فرودگاه 
بین المللی بغداد مورد استقبال »برهم 
صالــح«، رئیس جمهوری عــراق قرار 
گرفت. رئیس جمهوری عراق طی دیدار 
و رایزنی با پادشــاه اردن ضمن تحسین 
نقش حامیانه اردن از عراق و اشاره به عمق 
روابط دوجانبه بین دو کشور همسایه و 
دو ملت برادر که دارای پیوند جغرافیایی 
و اجتماعی مســتحکم هستند، بر لزوم 
همکاری مشترک برای توسعه این روابط 
در زمینه های مختلف که برای دو کشور 
مهم اســت و منافع دو ملت را تضمین 
می کنــد، تاکید کرد. دو طــرف در این 
دیدار به بررســی همکاری ســه جانبه 
مشترک بین عراق، اردن و مصر و تقویت 
آن از طریق ارتباط جغرافیایی برای تحقق 
انســجام اقتصادی و تجــاری از طریق 
حمایت از ســرمایه گذاری و شهرهای 
صنعتی مشــترک و همکاری در زمینه 
انرژی و اتصال شــبکه برق و انتقال نفت 
و پروژه های زیرساختی که به نفع مردم 
سه کشــور و چشــم اندازی گسترده تر 
در خدمت کل منطقــه از طریق تقویت 
فرصت های توسعه و شــکوفایی و رونق 
اقتصادی اســت، پرداختند. هماهنگی 
مشترک برای مقابله با چالش های منطقه 
و افراط گرایی و پیامدهای بهداشــتی و 
اقتصادی ویروس کرونا، بحران تغییرات 
آب و هوایی و حفاظت از محیط زیست 
که خطر مشترک محســوب می شود، 
از دیگر محورهای گفــت وگوی رئیس 
جمهوری عراق و پادشــاه اردن بود. دو 
طرف همچنین بــر اهمیت هماهنگی 
ســه جانبه برای حل بحران ها و کاهش 
تنش های منطقه به خصوص بحران ها 
در سوریه، یمن و لیبی و حرکت به سوی 
چشم اندازهای راه حل سیاسی از طریق 
دیدار و گفت وگو تاکید کرد. صالح تاکید 
کرد که عراق به همــکاری و هماهنگی 
مشترک برای کاهش تنش ها در منطقه 

امید دارد.  پادشــاه اردن نیز ضمن ابراز 
خرسندی از سفر به بغداد بر ایستادگی 
اردن در کنــار عراق در حفــظ امنیت و 
ثباتش و همچنین اهمیت توافقنامه های 
امضا شده بین دو کشــور در زمینه های 
اقتصادی و تجاری و لزوم تقویت همکاری 
سه جانبه مشترک بین عراق، اردن و مصر 
در راستای تحقق منافع مشترک تاکید 
کــرد. رئیس جمهوری و نخســت وزیر 
عراق در دیدار با شــاه اردن بر ضرورت 
»تقویت روابط اردن با عراق در بعد عربی و 

منطقه ای« تاکید کردند.
 پیشگامی دوباره عراق 

در منطقه و جهان 
رهبر جریان حکمــت ملی عراق در 
مورد نشست عراق، مصر و اردن در بغداد 
گفت، این نشست نقش پیشگامی دوباره 
عراق در منطقه و جهان را احیا می کند. 
ســید عمار الحکیم در رشته توئیتی در 
صفحه خود نوشت: این نشست همچنین 
تمایل بغــداد را برای گشــایش روابط 
با کشــورهای برادر و دوســت براساس 
منافع نشــان می دهد طوری که ضامن 
شکوفایی ملت ها وثبات و امنیت آنها باشد.  
صالح تاکید کرد که عراق به همکاری و 
هماهنگی مشترک برای کاهش تنش ها 
در منطقه امید دارد.  پادشــاه اردن نیز 
ضمن ابراز خرسندی از سفر به بغداد بر 
ایســتادگی اردن در کنار عراق در حفظ 
امنیــت و ثباتــش و همچنین اهمیت 
توافقنامه های امضا شده بین دو کشور 
در زمینه های اقتصادی و تجاری و لزوم 
تقویت همکاری سه جانبه مشترک بین 
عراق، اردن و مصر در راستای تحقق منافع 

مشترک تاکید کرد.

در نشست سه جانبه سران عراق، اردن و مصرتأکید شد؛

تقویتهمکاریومقابلهباافراطگرایی
رئیس جمهوری و 

نخست وزیر عراق در دیدار 
با شاه اردن بر ضرورت 

»تقویت روابط اردن با عراق 
در بعد عربی و منطقه ای« 

و همچنین هماهنگی برای 
مقابله با چالش های منطقه 
و افراط گرایی، پیامدهای 

بهداشتی و اقتصادی ویروس 
کرونا، بحران تغییرات آب و 

هوایی و ... تاکید کردند

برهم صالح در دیدار با 
رئیس جمهور مصر بر نقش 

محوری جمهوری مصر 
در جهان عرب و منطقه 

و ضرورت هماهنگی 
سه جانبه مشترک برای 
کاهش تنش ها و تقویت 
ثبات منطقه ای و ایجاد 

راهکارهایی درباره 
بحران های سوریه، یمن و 

لیبی تاکید کرد

سفیر آلمان در کی یف نسبت به وقوع درگیری مســلحانه با روســیه ابراز نگرانی کرد.  به گزارش ایلنا به نقل از 
نووستی، »آنکا فلدگوسن«، سفیر آلمان در کی یف نسبت به وقوع درگیری مسلحانه با روسیه ابراز نگرانی و تاکید 
کرد که پیوستن اوکراین به ناتو در آینده ای نزدیک رخ نخواهد داد.  وی گفت: »صحبت درباره احتمال حمله روسیه 
به اوکراین در صورت عدم عبور گاز روسیه از خاک این کشور حدس و گمان است.« سفیر آلمان افزود که این نگرانی ها 
نه تنها توسط اوکراین بلکه از سوی لهستان و کشورهای حوزه دریای بالتیک نیز 
درباره تهدید امنیت ملی ناشی از پروژه نورد استریم-۲ مطرح شده اند. وی با اشاره 
به اینکه ناتو در زمینه امکان پیوستن کشورهای درگیر جنگ مشکل دارد، افزود: 
»این یکی از مزایای ماده پنج معاهده واشنگتن است، همه از ورود به جنگ مستقیم 

با روسیه هراس دارند.«

وزیر خارجه افغانستان با بیان اینکه طالبان نیز جزئی از مردم کشور هستند، گفت که دولت می تواند با طالبان به صلح برسد. به 
گزارش ایرنا،»حنیف اتمر« در گفت وگویی تصریح کرد: »ما می گوییم که طالبان افغان هستند و دولت افغانستان می تواند با آن ها 
صلح کند؛ اما آن عده از تروریست های خارجی که اکنون با کمک طالبان در افغانستان می جنگند، افغان نیستند و برای صلح با آنان 
هیچگونه زمینه،  قانون و چارچوب سیاسی نداریم، آن ها باید از افغانستان اخراج شوند«. وی تصریح کرد کشورهای خارجی نباید  
بگویند که  امکان تامین صلح در افغانستان وجود ندارد. اتمر خاطرنشان کرد: هر زمانی که 
جلو جنگ گرفته شود، همان روز در افغانستان صلح تامین می شود. وزیر خارجه افغانستان 
درحالی این سخنان را می گوید که مذاکرات بین االفغانی در دوحه به  بن بست رسیده است 
و  هر روز شاهد سقوط سریالی شهرستان های این کشور هستیم . براساس گزارش های 

منتشر شده طالبان هم اکنون حدود 8۰ درصد از افغانستان را در اختیار دارد.

وزیر خارجه افغانستان: دولت می تواند با طالبان به صلح برسدابراز نگرانی مقام آلمانی نسبت به احتمال وقوع درگیری مسلحانه با روسیه 

یک روز بعد از آنکه اتیوپی با میانجی گری شورای امنیت 
سازمان ملل متحد برای حل اختالفات بر سر سد النهضه 
مخالفت کرد، وزیر امور خارجه مصر آدیس آبابا را به نادیده 
گرفتن روش های دیپلماتیک متهم کرد و خواستار برخورد 
جامعه جهانی با این کشــور شــد . به گزارش خبرگزاری 
»عربی ۲۱« »سامح شکری« در گفتگو با شبکه تلویزیونی 
مصر گفت: اگر اتیوپی به قطعنامه های شورای امنیت پایبند 
نباشد نشان دهنده عدم اراده سیاســی این کشور است و 
بنابراین جامعه جهانی باید با این سازش ناپذیری برخورد 
کند. وی افزود:  هم مصر و هم سودان تمام ابزارهای موجود در 
چارچوب های سیاسی از مذاکرات سه جانبه و یا تحت نظارت 
ایاالت متحده ، اتحادیه آفریقا و یــا مذاکرات در چارچوب 
سازمان ملل متحد را  به پایان رسانده اند. وی ادامه داد: اگر 
اتیوپی همه این موارد را رد کند جامعه بین المللی عدم فقدان 
اراده سیاسی آدیس آبابا را برای حل اوضاع و در مقابل انعطاف 
پذیری طرف های مصر و سودان را آشکار خواهد کرد. این 

اظهارات در حالی است که الجزیره روز شنبه  گزارش داد که 
اتیوپی با ارسال نامه ای به شورای امنیت سازمان ملل با تالش 
مصر و سودان جهت دخالت شــورای امنیت بین الملل در 
موضوع سد النهضه اعالم مخالفت کرد. به گزارش الجزیره، 
آدیس آبابا اعالم داشت: این موضوع خارج از حوزه اختیارات 
شورای امنیت است . آدیس آبابا از شورای امنیت خواست 
تا مصر و سودان را به ادامه مذاکرات بر اساس حسن نیت به 

سرپرستی اتحادیه آفریقا تشویق نماید.

 معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه با تاکید 
بر اینکه کشورش دولت موقت وحدت ملی لیبی را به طور 
کامل به رسمیت می شناسد، گفت: طرف های خارجی 
باید به خواست مردم لیبی احترام گذاشته و شروط توافق 
آتش بس را رعایــت کنند، ما از روســیه و همه طرف ها 
می خواهیم فورا تمامی نیروهای خارجی را از لیبی خارج 
کنند.  به گزارش روزنامه فرامنطقــه ای القدس العربی، 
جویی هود، در همایشی مطبوعاتی در حاشیه کنفرانس 
برلین دو با تاکید بر اینکه کشورش دولت موقت وحدت 
ملی لیبی را به طور کامل به رسمیت می شناسد، گفت: 
آمریکا به شدت مخالف اقدامات یک جانبه نیروهای وابسته 
به خلیفه حفتر در بستن مرزهای این کشور با الجزایر است. 
هود اظهار کرد: این دســت اقدامات با توجه به نقشه راه 
همایش گفتگوی سیاسی لیبی، نتایج معکوسی برای گذار 
سیاسی خواهد داشت و قرار است شورای ریاستی مطابق 
با قوانین لیبی، وظایف فرمانده عالی ارتش لیبی را برعهده 

بگیرد. معاون وزیر خارجه آمریکا در امور خاورمیانه ضمن 
درخواست از نیروهای حفتر برای حمایت از دولت وحدت 
ملی تاکید کرد: این حمایت نباید متوقف شــود و باید از 
جمله در مورد انتخابات ملی آتی در دســامبر ادامه یابد. 
هود از لیبی خواست به محض روی کار آمدن دولتی از این 
انتخابات که به وضوح نشان دهنده خواست مردم لیبی 
است، کشورهایی را که با آنها همکاری های امنیتی خواهد 

داشت، انتخاب و تعیین کند.

آمریکا خواستار شد؛

 خروج نیروهای روسیه و دیگر کشورها از لیبی 
با افزایش سطح تنش میان دو کشور؛

مصر خواستار برخورد جامعه جهانی با اتیوپی شد

خبرخبر


