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محمود عباس:
اسرائیل مانع توسعه خاورمیانه 

می شود

محمود عباس، رئیس تشــکیالت خودگردان 
فلســطین در مراسمی که در ســازمان ملل برای 
واگذاری ریاست گروه ۷۷ + چین از مصر به فلسطین 
برگزار شد، اظهار کرد: ادامه شهرک سازی ها و اشغال 
فلسطین روند توسعه اراضی فلسطینی ها و توان آن ها 
برای همکاری و هماهنگی را تضعیف می کند و آینده 
توسعه تمامی ملت های منطقه را به تعویق می اندازد.

عبــاس در این مراســم گفت که بــه راه حلی 
مسالمت آمیز که به اشغالگری پایان داده و استقالل 
کشور فلسطین را به پایتختی قدس شرقی محقق 
کند و درعین حال به زندگی مسالمت آمیز و در صلح 

و امنیت در کنار کشور اسرائیل پایبند است.
رئیس تشــکیالت خودگردان فلســطین روز 
سه شنبه )25 دی ماه( طی مراســمی که در مقر 
مجمع عمومی ســازمان ملل متحد برگزار شــد  
ریاست گروه ۱+۷۷ در سال 2۰۱۹ را تحویل گرفت.

به گزارش مرکز اطالع رسانی فلسطین به نقل از 
خبرگزاری رسمی فلسطین وفا، محمود عباس در 
این مراسم تصریح کرد که دولت فلسطین از هیچ 
تالشی برای تضمین فعالیت دست جمعی به منظور 
استفاده از دستاوردهای گروه ۱+ ۷۷ طی 55 سال 

گذشته فروگذار نخواهد کرد.
وی افزود: بی شک، تحویل گرفتن ریاست این 
گروه مسئولیت بزرگی است که دولت فلسطین با 
نهایت تواضع، اخالص و ازخودگذشــتگی آن را بر 
دوش خواهد کشید و عزم خود برای دفاع از منافع 
این گروه و تقویت مواضع کشورهای عضو سازمان 

ملل را جزم خواهد کرد.
عباس با تأکید کرد؛ فلسطین در دوره ریاست 
گروه ۱+۷۷ تالش خواهد کرد زمینه تحکیم روابط 
میان این گروه و تمامی اعضای سازمان ملل را فراهم 
کند، خاطرنشان ساخت که برگزاری دومین اجالس 
سازمان ملل در سطح مقامات عالی رتبه در راستای 
همکاری میان کشــورهای جنوب که به میزبانی 
بوئنوس آیرس در مارس )اسفند ماه( آینده برگزار 

خواهد شد، از اهمیت زیادی برخوردار است.
 عباس با اشاره به این که تقویت صلح و امنیت در 
منطقه خاورمیانه، عرصه های وسیعی برای تحقق 
توســعه پایدار و ثابت تمامی کشورهای منطقه بر 
اســاس توافقنامه ها و معاهدات بین المللی فراهم 
خواهد کرد، اعالم کرد که تداوم شهرک ســازی و 
اشغالگری رژیم صهیونیستی در سرزمین فلسطین 
مانع از اجرای برنامه توســعه و همکاری و ارتباط 

منطقه ای تمامی ملت ها می شود.
عباس بر پایبندی فلسطین به قوانین بین المللی 
و نهادهای بین المللی و نیز حل مسالمت آمیز منازعه 
بر اساس پایان اشغالگری رژیم صهیونیستی و تحقق 
استقالل کشور فلسطین به پایتختی قدس شرقی 
که بتواند در کمال صلح و امنیت در مرزهای سال 
۱۹۶۷ و در کنار کشور اسرائیل به حیات خود ادامه 
دهد، تأکید کرد. وی همچنین خواستار حل تمامی 
مسائل مشمول حل نهایی و به ویژه مسئله آوارگان و 
اسرا بر اساس قطعنامه های سازمان ملل و طرح صلح 

عربی ارائه شده در سال 2۰۰2 شد.
رئیس تشکیالت خودگردان فلسطین همچنین 
از اعضای گروه ۱+۷۷ و به ویژه گروه آسیا پاسفیک 
به خاطــر اعتماد به وی تقدیر و تشــکر کــرد و از 
کشورهای عضو سازمان ملل نیز به خاطر تصویب 
قطعنامه برخورداری دولت فلسطین از اختیارات 
خود به موجب ریاست گروه ۱+۷۷ قدردانی نمود. 
ریاست فلسطین بر گروه مذکور به آن اجازه می دهد 
که نشســت های مجمع عمومی ســازمان ملل و 
کنفرانس های بین المللی کــه زیر نظر این مجمع 
یا سازمان ملل برگزار می شــود، شرکت کند و در 
کنار صدور بیانیه ها، پیشنهاد ها و اصالحاتی را به 

نمایندگی از گروه ۱+۷۷ ارائه دهد.
فلسطین به عنوان یک کشور ناظر و غیر عضو در 
سازمان ملل حضور دارد، این امر امتیازاتی از جمله 
پیوستن به قراردادهای بین المللی را به فلسطین 
می دهد اما این کشــور حــق رأی دهی در مجمع 

عمومی این سازمان را ندارد.
فلسطینی ها به شدت نسبت به تصمیم دونالد 
ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در دسامبر)آذر ماه( 
برای به رسمیت شناختن قدس به عنوان پایتخت 
اسرائیل واکنش نشان دادند، عباس نیز روابط خود با 
دولت ترامپ را قطع کرده و مخالفت خود را با هرگونه 
طرح صلح پیشنهادی آمریکا ابراز داشته و گفتند 

آمریکا حامی اسرائیل است.
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قرار بــود نشســت نمایندگان 
طالبان، نماینده ویژه وزارت خارجه 
آمریکا در امور صلح افغانســتان و 
مقامات قطری در دوحه برگزار شود 

که به دالیلی این دیدار لغو شد.
یک پایــگاه خبــری متعلق به 
طیفــی از طالبان طــی مطلبی به 
موضوع لغو نشســت قطر پرداخته 
اســت. این نشســت قرار بود بین 
نمایندگان طالبان، زلمی خلیل زاد 
نماینده ویژه وزارت خارجه آمریکا 
در امور صلح افغانســتان و مقامات 

قطری در دوحه برگزار شود.
در این گزارش آمده اســت: پس 
از گذشت ده روز از نشست ابوظبی 
قرار شــد با میانجی گــری دولت 
قطر، بین نماینــدگان قطر، اعضای 
دفتر سیاســی طالبــان در دوحه و 
زلمی خلیل زاد در هشتم و نهم ماه 
)هجدهم و نوزدهم دی ماه( جاری 

میالدی نشستی برگزار شود.
طالبان و خلیــل زاد در خصوص 
این نشســت توافق کردند اما بعداً 
توســط تیم خلیــل زاد، تاریخ های 
نشست به دالیل نامشخصی، یک روز 
به عقب برگردانده شد. نمایندگان 
طالبان با این پیشنهاد خلیل زاد نیز 

توافق کردند.

اعضای دفتر طالبان در قطر، برای 
حضور در این نشست آماده شدند. 
رهبر طالبــان به تعــداد دیگری از 
سران این گروه دستور داد به جمع 
اعضای دفتر بپیوندند و در نشست 

شرکت کنند.
دولت قطر، مسئولیت تدارکات 
این نشست را بر عهده گرفت و برای 
انتقال سران طالبان از افغانستان و 
پاکستان به قطر، اعالم آمادگی کرد. 
ظاهراً پاکستان با قطر در خصوص 
انتقال ســران طالبان از این کشور 

توافق کرده بود.
در هفتــم ژانویــه )هفدهم دی 
ماه( طالبان تصمیم گرفتند هیأت 
سه یا چهار نفره خود را از پاکستان 
به قطر بفرســتند. دولــت قطر نیز 
اعالم کرد برای انتقــال این هیأت 
هواپیما به پاکستان فرستاده است. 
در این میان، مقامات پاکســتانی به 
هیأت طالبان گفتند قرار نیســت 
آمریکایی ها در نشست قطر شرکت 
کنند و به رفتن شــما هــم نیازی 

نیست.
لحظاتی بعد، تیــم خلیل زاد نیز 
با دولت قطر تماس گرفت و از عدم 
آمادگی خلیل زاد در این نشســت 
خبر داد. بااین وجود، طالبان و دولت 

قطر بازهــم منتظر برگــزاری این 
 نشســت ماندند تا به کارشــکنی 

متهم نشوند.
در ادامه این ماجــرا، دولت قطر 
شب هنگام هشتم ژانویه )هجدهم 
دی مــاه( هواپیمــای ویــژه را به 
پاکستان فرســتاد تا هیأت طالبان 
را بــه قطر منتقــل کند. قــرار بود 
هیأت طالبان از فــرودگاه کراچی 
یــا اســالم آباد ســوار هواپیمای 
قطری شــوند اما هواپیمــا تا دهم 
ژانویه )بیســتم دی مــاه( به خاطر 
بهانه تراشی های مقامات پاکستانی 
در این کشــور معطل ماند و هیأت 

طالبان نتوانست به قطر بیاید.
چرا نشست قطر لغو شد؟

برای لغو شدن نشست قطر چهار 
دلیل اصلی را می توان ذکر کرد.

از نشســت ابوظبــی چنیــن 
آشــکار شــد که خلیــل زاد مایل 
است از طریق کشــورهای اسالمی 
طالبان را تحت فشــار قــرار دهد و 
توسط شــرکای خود پروسه صلح 
افغانستان را به پیش ببرد. خلیل زاد 
تصــور می کــرد از ایــن طریق یا 
موفق می شــود و یا هــم طالبان را 
 در برابــر شــرکای آمریکایی قرار 

خواهد داد.

بنابرایــن، زلمــی خلیــل زاد 
به ســفارش همین شــریکان خود 
عربســتان، امارات، پاکستان خلف 
وعده کرد و از نشست قطر سر باز زد.

گفته می شــود پاکســتان قصد 
داشت پس از نشست ابوظبی میزبان 
نشست صلح افغانســتان باشد. این 
احتمال نیز می رفت که پاکســتان 
دولت افغانستان را نیز در این نشست 
ســهیم کند موضوع آتش بس را نیز 

در برنامه های نشست بگنجاند.
این نیــز محتمل اســت که لغو 
نشســت قطر، واکنشــی در برابر 
تصمیم طالبــان درباره نشســت 
جده باشــد. پس از نشست ابوظبی 
گزارشی منتشر شــد که گویا قرار 
است نشستی نیز در جده عربستان 

برگزار شود اما طالبان اعالم کرد که 
برگزار این نشســت، در برنامه آنان 

نبوده و نیست.
در خصوص لغو نشست قطر نیز 
همین بازی تکرار شد و سفیر آمریکا 
در کابل اعالم کرد که نشســت قطر 

در برنامه آنان نبوده است.
چهارمین علت لغو نشست قطر 
به دشمنی عربستان و امارات با قطر 
برمی گــردد. این دو کشــور تالش 
می کنند قطــر را از پروســه صلح 
افغانستان به حاشیه برانند. طالبان 
از زمان گذشــته به این نکته توجه 

دارند.
نشست جده

دقیقاً مشــخص نیســت آیا در 
نشست ابوظبی، درباره نشست جده 
توافقی صورت گرفته بــود یا خیر. 
فقط به نقل از منابــع طالبان گفته 
شده که خلیل زاد در نشست ابوظبی 
خطاب به نمایندگان طالبان گفته 
اســت که اگر به راستی می خواهید 
مذاکــرات صلح موفق شــود، باید 
قبل از خــروج نظامیــان خارجی 
از افغانســتان، با دولت این کشــور 

مذاکره کنید.
خلیل زاد افزود: اگر برای مذاکره 
با دولت افغانســتان آمادگی دارید 
نشست بعدی را در عربستان برگزار 
می کنیــم زیــرا این کشــور آماده 
برگزاری نشســت صلح افغانستان 

است.
منابــع طالبــان می گویند که 
نمایندگان طالبان بدون رد یا تائید 
پیشــنهاد خلیل زاد، گفتــه بودند 
مذاکره با طرف های افغان، موضوع 
داخلی ما اســت اما نخســت باید با 
طرف های خارجی، موضوع خروج 
نظامیان خارجی را از افغانســتان 

حل کنیم.
نشست اسالم آباد

پاکســتان به بهانه این که گویا 
از ناحیــه آمریکا تحت فشــار قرار 
دارد مصرانه از طالبان می خواهد با 
آمریکا در پاکستان گفت وگو کنند 
 و برخــی از خواســته های آمریکا 

را بپذیرند.
از اظهارات منابع طالبان، چنین 
برداشت می شود که این گروه برای 
پایان اشــغال، حاضرنــد هرکجا با 

آمریکا مذاکره کنند.
به نقل از یک منبع معتبر طالبان 
گفته شده که اکنون طالبان درباره 
قصــد و نیــت خلیــل زاد مظنون 

شده اند.
طالبــان می گوینــد: خلیل زاد 
به جای این که بــا آنان درباره خروج 
نظامیــان خارجی از افغانســتان 
مذاکره کند، به بازی جدیدی دست 
زده تا کشورهای همسایه و اسالمی 

را تطمیع به صلح افغانستان کند.
خلیل زاد می خواهــد از طریق 
کشورهای اسالمی، بر طالبان فشار 
وارد کرده تا پایگاه دائمی آمریکا را 
در افغانستان بپذیرند و یا این گروه 
را در برابر کشــورهای اسالمی قرار 
دهد. همچنین خلیل زاد متهم است 
که در نظر دارد دوســتان خود را در 
نظام آینده افغانستان، سهیم کند. 
بااین وجــود، به نظر نمی رســد که 
طالبان از اساس نشست اسالم آباد 
را رد کند اما اگر برنامه این نشست، 
به غیراز مســائل صلح تبدیل شود، 
نه تنها طالبان با نشست اسالم آباد 
موافقت نمی کند بلکه روند مذاکره 
با خلیل زاد نیز تا مــدت طوالنی با 

مشکل روبرو خواهد شد.
نکتــه ای که در ایــن میان حائز 
اهمیت اســت، این است که طالبان 
اکنون برای پیشــبرد اهداف خود، 
باکی از فشــارها نــدارد؛ بنابراین 
احتمال دارد که طالبان در واکنش 
به خلف وعده خلیــل زاد، واکنش 
نشــان دهد و به ایــن زودی برای 
مذاکره حاضر نشود؛ چراکه پیش تر 
اعالم کرد که نســبت به خلیل زاد و 

تصمیماتش مظنون است.

چرایی لغو نشست قطر؛

آنچه بر مذاکرات آمریکا با طالبان گذشت

خبر

روزنامه اســرائیل الیوم گــزارش داد، به 
مناسبت انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش 
صهیونیستی، مراســمی در منطقه کریاه در 
تل آویو با حضور بنیامین نتانیاهو نخست وزیر 

و مقامات اسرائیلی برگزار شد.
نتانیاهــو و کوخاوی ســپس از چندین 
مکان از جمله دیوار براق در قدس اشــغالی 
بازدید کرده و به منظور انجام مراسمی کوتاه 
و مختصر راهــی مقر اقامــت روون ریولین 
رئیس رژیم صهیونیســتی شدند. کوخاوی 
بیست و دومین رئیس ستاد مشترک ارتش 
رژیم صهیونیستی است که جانشین گادی 
آیزنکوت شد. روزنامه صهیونیستی، هاآرتص 
روز سه شــنبه  )25 دی ماه( به تشریح ابعاد 
مختلف اخالقی و شــخصیتی رئیس ستاد 
مشترک ارتش صهیونیستی و صاحب نظریه 
کشتار هدفمند و تفکر ویران گر پرداخت که 
باید به شدت رفتار و اهداف و  اخالق وی تحت 

نظر قرار گیرد.
به گزارش مرکز اطالع رســانی فلسطین 
ایگیل لیوی در مقاله ای در روزنامه هاآرتص 
خاطرنشــان کرد که انتصاب روسای ستاد 
مشترک ارتش صهیونیســتی بدون بررسی 
عمیق ســابقه و پیشــینه این افراد صورت 
می گیرد و در این انتخابات هرگز توجهی به 
گذشته روشن و ســابقه کاری و فعالیت های 
مثبت در زمینه کاری اشخاص توجه خاصی 

نمی شود تا بر اســاس شایستگی در پیشینه 
فعالیتی موردبررســی و انتخاب قرار گیرند 
و انتصاب آویــو کوخاوی هــم از این قاعده 
مستثنی نیســت اما می توان دو حادثه روی 
داده در گذشــته کوخاوی را برای شناخت 

شخصیت وی موردبررسی قرار داد.
در جریان عملیات دیوار بازدارنده در سال 
2۰۰2 در کرانه باختری، کوخاوی به عنوان 
فرمانده تیپ چتربازها فعالیت می کرد که بر 
اردوگاه آوارگان فلســطینی بالطه در نابلس 
سلطه پیدا کرد و نقطه بارز درباره این عملیات 
که فرمانده ای آن را برعهده داشته این بود که 
نظامیان صهیونیســت از طریق دیوارها جلو 
می رفتند و این بدین معناســت که نظامیان 
صهیونیست برای ورود به منازل فلسطینیان 
از طریق کوچه های خطرناک این اردوگاه وارد 
عمل نمی شدند، بلکه از طریق دیوارهایی که 
قباًل توسط بلدوزرها ویران شده بودند، وارد 

این منازل می شدند.
این پیشــینه باعث بروز ســه ویژگی در 
شخصیت کوخاوی می شود؛ نخست: تاکتیک 
خصمانه وی که صدها منــزل خانواده های 
فلســطینی را تخریب کرده و اقدام به کشتار 

گسترده فلسطینیان کرد.
در ادامه این مطلب آمده اســت که ژنرال 
کوخاوی 55 ساله بیســت و دومین رئیس 
ستاد مشترک ارتش صهیونیستی مدت زمان 

اجرای عملیات دیــوار بازدارنده را طوالنی تر 
کرد و باوجود دستاوردهای نظامی مشخص 
ارتش صهیونیســتی در جریان این عملیات 
نمی توان تبعــات و پیامدهــای آن و به ویژه 
افزایش نفرت فلســطینیان از اســرائیل را 

به درستی برآورد کرد.
امــا ویژگــی دوم عضویت کوخــاوی و 
همکارانش در پژوهشکده مطالعاتی دکترین 
جنگ است که نقش زیادی در ادبیات مبهم 
فرماندهــان ارتش صهیونیســتی در زمان 
جنگ دوم لبنان؛ یا همــان جنگ ۳۳ روزه 
سال 2۰۰۶ داشــت؛ به طوری که کوخاوی 
طراح اصلی ایده تخریب و کشتار هدفمند در 

اردوگاه بالطه بود.
هاآرتــص همچنین تأکید کرده اســت 
کوخاوی با الهام گرفتن از یک فلسفه افراطی 
گرایانه فرانســوی موســوم بــه جغرافیای 
معکوس، تفســیر موردقبول دربــاره نظام 
شهرنشــینی را رد کرد تا ایده حرکت بر روی 

دیوارها را توجیه کند.
این روزنامه می آورد کــه ژنرال کوخاوی 
به استفاده از خشونت مشــروعیت ویژه ای 
بخشــید کــه به موجــب آن، نظامیــان 
صهیونیست تنها مناطق مسکونی را تخریب 
و افراد مســلح را نمی کشــتند، بلکه فضای 

شهرنشینی را دوباره تفسیر می کردند. 
عالوه بر این، از تاکتیــک جدید به عنوان 

ابتکاری برای نوگرایی و اصالت و عدم پذیرش 
مسلمات یاد شده است اما تفکر اصلی هنوز 
پیاده نشده است و به گفته هاآرتص، اصالت به 
معنای خویشتن داری از ضربه زدن به ساکنان 
در صورت وجود اراده اســتفاده از آن ها برای 

تأسیس نظام سیاسی جدید است.
درباره صفت ســوم هم آمده اســت که 
این ویژگی بــه تهدید کوخــاوی علیه ایال 
وایتزمن مهندس معماری ارتباط دارد؛ چرا 
که کوخاوی پس از جنگ ســال 2۰۰۶ رژیم 
صهیونیستی علیه لبنان، نســبت به انتشار 
مقاله وایتزمن که آماده انتشار در مجله نظریه 
و نقد بود، تهدید کرده بود در صورت انتشار این 
مقاله، از وی به خاطر تخریب وجهه شکایت 
خواهد کرد اما نه این مقاله منتشــر شد و نه 

کوخاوی شکایتی از وایتزمن کرد.
هاآرتص خاطرنشــان کرده است تهدید 
یک مجله آکادمیک اقدام بی ســابقه ای بود 
که نشــانگر نگاه تنگ نظرانه و غیرقابل قبول 

کوخاوی نســبت به آزادی بیــان در عرصه 
نظارت بر ارتش صهیونیستی و انتقادناپذیر 

بودن وی است.
این روزنامه صهیونیستی ابراز امیدواری 
کرده است که باگذشت بیش از یک دهه، ایده 
توسل به قدرت توسط رئیس ستاد مشترک 
ارتش صهیونیستی نظم بیشــتری به خود 
گرفته باشد و وی به این نتیجه رسیده باشد که 
نوگرایی باید در عرصه عمل صورت گیرد و نه 
در زبان و بیانات شفاهی، عالوه بر این، وی باید 
یاد گرفته باشــد که انتقادپذیر باشد و درک 
و فهمش را نســبت به اصل مســئله نظارت 

دموکراتیک بر ارتش توسعه داده باشد.
هاآرتــص در پایــان تأکید کرده اســت 
رسانه ها و ســازمان های مدنی و آکادمیک 
باید برای اطمینان از حصــول این تغییرات 
در رفتــار کوخاوی، عملکــرد رئیس جدید 
ستاد مشــترک ارتش صهیونیســتی را زیر 

نظر بگیرند.

اسرائیل الیوم گزارش کرد:

انتخاب رئیس ستاد مشترک ارتش صهیونیستی 

دولت قطر، مسئولیت 
تدارکات نشست 

افغانستان را بر عهده گرفت 
و برای انتقال سران طالبان 
از افغانستان و پاکستان به 

قطر، اعالم آمادگی کرد. 
ظاهراً پاکستان با قطر 

در خصوص انتقال سران 
طالبان از این کشور توافق 

کرده بود

طالبان می گویند: خلیل زاد 
به جای این که با آنان درباره 

خروج نظامیان خارجی از 
افغانستان مذاکره کند، به 

بازی جدیدی دست زده 
تا کشورهای همسایه و 

اسالمی را تطمیع به صلح 
افغانستان کند
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