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همزمان با روز قدس رخ داد؛
 حرکت ده ها هزار فلسطینی 

به سمت مسجداالقصی
همزمان با روز جهانی قدس ده ها هزار فلسطینی 
در سایه تدابیر شــدید امنیتی در اطراف مسجد 

االقصی تجمع کردند.
علی رغم حضــور گســترده مأمــوران رژیم 
صهیونیستی در بخش قدیمی شهر قدس و اطراف 
مسجد االقصی ده ها هزار نفر از فلسطینیان برای ادای 
نماز آخرین جمعه ماه رمضان در اطراف این مکان 

مقدس حضور یافتند.
به نوشــته خبرگزاری فلسطینی معاً، مأموران 
صهیونیستی بسیاری از درهای مسجداالقصی از 
جمله المجلس، الحدید و سلسله القطانین را بستند. 
صبح جمعه تمامی درهای بخش قدیمی قدس و 
مسجداالقصی را بسته و مانع ورود زائران به این مکان 

شدند و پس از ساعاتی برخی از درها را باز کرده اند. 
هزاران نفر از نمازگزاران که نتوانســته اند وارد 
صحن مسجداالقصی شوند، در خیابان های شهر 
بیت المقــدس حضور داشــتند و همزمان صدها 
نیروی امنیتی صهیونیستی در خیابان ها مستقر 
شدند. منطقه باب العمود نیز که صبح جمعه )دهم 
خرداد ماه( شاهد عملیات استشهادی یک جوان 
فلسطینی بود، به طور کامل بسته و موانع نظامی در 

اطراف آن ایجاد شد.
در همین حال ده ها ایستگاه ایست و بازرسی در 
اطراف شهر بیت المقدس دایر شد. برخی مسیرها از 
جمله جاده بیت اللحم به بیت المقدس نیز بسته شد 
به طوری که یک نوجوان 15 ساله فلسطینی به نام 
عبداهلل غیث که قصد عبور از این جاده را داشت به 
ضرب گلوله صهیونیست ها به شهادت رسید و یک 

نوجوان دیگر زخمی شد. 
در منطقه غزه نیز هیأت عالی راهپیمایی بازگشت 
در بیانیه ای راهپیمایی ایــن هفته را تظاهرات روز 
جهانی قدس نام نهاد و از همه ساکنان غزه خواست 
تا حضور گسترده ای در شصتمین هفته راهپیمایی 
بازگشت داشته باشند. در این بیانیه همچنین ابراز 
امیدواری شده بود که در این جمعه تمامی ملت های 
عربی و اسالمی به خاطر قدس و مقدسات اسالمی 

دست به راهپیمایی بزنند. 
این بیانیه به طرح موســوم بــه معامله قرن 
نیز اشــاره و تأکید کرد: هیچ کســی نمی تواند 
راه حل های بی ارزش برای مردم ما دیکته کند و 
تنها راه حل موضوع فلسطین خروج اشغالگران از 

این سرزمین است.

 حضور شیوخ عشایر و مسئوالن عراقی 
در راهپیمایی روز قدس

راهپیمایی روز قدس جمعــه در بغداد برگزار 
شد و شــیوخ عشــایر، نیروهای الحشد الشعبی، 
اعضای پارلمان و مســئوالن عراقی در آن حضور 
داشتند. شبکه خبری السومریه گزارش داد که این 
راهپیمایی از منطقه خیابان فلسطین در شرق بغداد 

آغاز شد و صدها نفر در آن مشارکت داشتند.
در این راهپیمایی، شــیوخ عشــایر، نیروهای 
سازمان الحشد الشــعبی )بسیج مردمی(، اعضای 

پارلمان و مسئوالن عراقی حضور داشتند.
شرکت کنندگان در این راهپیمایی، پرچم رژیم 
صهیونیستی را روی زمین ترسیم و مخالفت خود را با 
حمالت مداوم صهیونیست به مردم فلسطین اعالم 
کردند. نیروهای امنیتی عراق نیز از صبح روز جمعه 
و همزمان با آغاز راهپیمایی، مسیرهای منتهی به 

خیابان فلسطین را بستند.
تظاهرکنندگان با ســر دادن شعارهای مرگ 
بر اســرائیل، مرگ بر آمریکا، درود بر االقصی و ای 
قدس، ما می آییم انزجار خود را از رژیم صهیونیستی 

نشان دادند.
تظاهرات سحرگاهی مردم بحرین در 

حمایت از فلسطین
مردم بحرین صبح جمعه پس از ادای نماز صبح 
با دست داشــتن پالکاردها و دست نوشته هایی به 

خیابان  آمدند و در حمایت از فلسطین شعار دادند.
در حالی که شرایط امنیتی حکومت منامه در 
سرتاسر بحرین مانع آزادی عمل مردم در تظاهرات 
در حمایت از فلسطین است، پس از نماز صبح جمعه 
تعدادی از مردم با حضور در خیابان ها و کوچه ها در 

حمایت از مردم فلسطین شعار دادند.
به گزارش شبکه المنار، آن ها در دست نوشته ها 
و اعالمیه ها مخالفت خود را با طرح موسوم به معامله 
قرن اعالم کردند. تظاهرکنندگان تصاویر شــیخ 
عیسی قاسم رهبر معنوی انقالب بحرین را نیز در 

دست داشتند.

جهاننما
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روز پنج شــنبه )نهم خرداد ماه(، 
جرد کوشــنر، داماد و مشــاور دونالد 
ترامپ برای جلب حمایت کشورهای 
خاورمیانه بــرای طرح بــه اصطالح 
صلح خود به ســرزمین اشغالی سفر 
کرد؛ ســفر وی با بحران سیاسی رژیم 
صهیونیســتی همراه شد؛ بحرانی که 
می تواند طرح صلح بــه تعویق افتاده 
کوشــنر موســوم به معامله قرن را به 
بن بستی بی بازگشت بکشاند. کشیده 
شدن انتخابات مجلس صهیونیست ها 
به دور دوم، مرثیه ای برای طرح کوشنر 

است.
واشنگتن پست، روزنامه آمریکایی، 
در مطلبی در تشریح این رویداد نوشت: 
در بهــت و حیــرت مــردم، بنیامین 
نتانیاهو، نخست وزیر تازه منتخب شده 
رژیم صهیونیستی، در تشکیل دولت 
تا ضرب االجل تعیین شــده برای روز 
چهارشنبه )هشتم خرداد ماه( شکست 
خورد و به جای آنکه میدان را به رقیب 
خود بدهد تا فرصت تشــکیل دولت 
پیدا کند، حــزب وی الیحه ای را برای 
انحالل مجلس کنست، پارلمان رژیم 
صهیونیســتی، تقدیم کرد. این اقدام 
بدان معنا است که رژیم صهیونیستی 
بایــد در تاریــخ هفدهم ســپتامبر 
)سه شنبه 26 شهریور(، کمتر از شش 
ماه پس از انتخابات نهم آوریل )بیستم 
فروردین ماه(، انتخاباتی دوباره برگزار 

کند.
نتانیاهــو در جریان دیــدارش با 
کوشنر به این آشــفتگی سیاسی در 

بیت المقدس، پایتخت رژیم، اشــاره 
کرد.

نخست وزیر رژیم اشغالگر به کوشنر 
گفــت: از موضوع کوچکی که شــب 
گذشــته اتفاق افتاد، باخبر هستید. 
این مسئله منجر به توقف ما نمی شود، 

همکاری ما با یکدیگر ادامه دارد.
ثانیه های حیاتی برای کاخ سفید

زمان کاخ سفید برای معرفی طرح 
صلح خود کــه در ظاهر بــرای پایان 
دادن به منازعه چند دهه ای بین رژیم 
صهیونیستی و فلسطین طراحی شده، 
بســیار تنگ اســت و آن ها باید این 
موضــوع را پیش از آنکــه کارزارهای 
انتخاباتی آمریکا برای ســال 2020 
میالدی به اوج خود برســد، به پایان 
برسانند. تحلیلگران عنوان می کنند که 
بعید است نتانیاهو در حین کارزارهای 
انتخاباتی پیش رو بخواهد به مســائل 
سیاســی و احتمال اعطــای هرگونه 

امتیازی به فلسطینی ها بپردازد.
دان شــاپیرو، ســفیر ســابق 
ایاالت متحــده آمریکا در ســرزمین 
اشــغالی در زمان دولت باراک اوباما 
گفت: فکــر می کنم که طــرح صلح 
ترامپ اکنــون روی هواســت. آن ها 
می دانســتند کــه نمی توانند چنین 
طــرح صلحــی را در دوران انتخابات 
رژیم صهیونیستی و یا تشکیل دولت 
معرفی کنند و همین منطق باز تکرار 
می شــود. هر چیزی در این طرح که 
حتی اشــاره کوچک به امتیازی برای 
فلسطین داشته باشد، یا یک خواسته 
ســخت از رژیم صهیونیستی داشته 
باشــد، می تواند به زلزله ای در جریان 

کارزارهای انتخاباتی رژیم تبدیل شود.
شــاپیرو ادامه داد: همین موضوع 
می تواند معرفی جزئیات سیاسی طرح 
را تا ماه نوامبر )آبان - آذر ماه( به تعویق 
اندازد؛ در آن زمان تکلیف دولت رژیم 
صهیونیستی مشخص شده است. اما 
تا آن زمان ترامپ خــود عمیقاً درگیر 
کارزار انتخاباتی بــرای دور دوم خود 

شده است.
کاخ سفید قرار اســت فاز ابتدایی 
معرفی طــرح را در اواخر مــاه ژوئن 
)اواسط تیر ماه( با برگزاری کنفرانس 
اقتصادی در بحرین آغاز کند و انتظار 
می رفت بخش های سیاســی نیز در 
ادامه معرفی شوند. مورگان اورتاگوس، 
سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا 
در مورد این نشســت اقتصادی گفت: 
ما انتظار هیچ تغییری در این نشست 
نداریم و انتظار می رود این نشســت 
طبق برنامه برگزار شود. کوشنر سفرش 
به سرزمین اشغالی را، اولین سفر خود 
پس از آن برشــمرد که ایاالت متحده 
آمریکا به صورت غیرقانونی و برخالف 
قوانین بین الملل، بلندی های جوالن را 
به عنوان جزئی از سرزمین های اشغالی 
به رسمیت شناخت. او گفت که روابط 
این دو کشــور هیچ وقت تــا این حد 

محکم نبوده است.
وی به همراه جیســون گرین بلت، 
فرســتاده ویژه آمریکا به خاورمیانه و 
برایان هوک، مشاور وزیر امور خارجه 
این کشور، به این سفر رفته است. این 
دو نفر به همراه رون درمر، سفیر رژیم 
صهیونیســتی در ایاالت متحده، در 
دیدار کوشنر و نتانیاهو حضور داشتند.

تیــم آمریکایی در دیــدار خود از 
منطقه در تالش است حمایت دولت ها 
را، پیش از نشست بحرین، جلب کنند. 
این گروه تاکنون به اردن و مراکش نیز 

سفر کرده  است.
شــپیرو در این رابطــه گفت: این 
نشســت اقتصادی اساســاً ظاهری 
اســت. احتماالً در جریان نشســت، 
حمایت های اقتصــادی صوری نیز از 
طرح خیالی صلح بشود. این طرح حتی 
فاقد ارتباط صحیح و تأثیر نیز هست 
و حاال در مواجهه با ســال انتخاباتی، 

بیشتر در بحران می رود.
کار درست، کوتاه کردن زندگی 

سیاسی نتانیاهو است 
مقامات فلسطینی به قدری از این 
طرح صلح مطرح شــده از سوی کاخ 
سفید ناراحت هستند که عنوان کردند 
این طرح بیشــتر به نفع منافع رژیم 
صهیونیستی در تاریخ آمریکا است و 
احتماالً از تأخیــر در معرفی این طرح 
خرسند می شوند. آیمن اوده، یکی از 
اعضای عرب یهودی مجلس کنست، 
کسی که شب چهارشنبه به نفع انحالل 

کنست رأی داد، عنوان کرد بخشی از 
دلیل وی برای رأی دادن به این طرح، 
جلوگیــری از اجرای طــرح معامله 

قرن بود.
او گفت که دادن اجازه به نتانیاهو 
برای تداوم ترغیب بــرای اجرای این 

توافق کار درستی نیست.
اوده افزود: کار درست، کوتاه کردن 
زندگی سیاسی بنیامین نتانیاهو است.

از طرفی برخی تحلیلگران سیاسی 
رژیم صهیونیســتی عنوان می کنند 
که نتانیاهو خــود خواهان معرفی این 
طرح نیست. اگر فلسطینی ها به محض 
معرفی این طرح را رد کنند، مســائل 
سختی پیش پای رژیم قرار می گیرد. از 
جمله آنکه آیا با وجود تضارب آرا در بین 
صهیونیســت ها می تواند بخش های 
اشغال شده ســرزمین فلسطین را به 

ضمیمه مناطق اشغالی در آورد؟
گیل هافمن، ستون نویس سیاسی 
روزنامه جورسلیم پســت با اشاره به 
شکست نتانیاهو در تشــکیل دولت 
جدید و برگزاری انتخابات دوباره گفت: 

این اتفاق مرگ طرح صلح بود.
جمی بن آمی رئیس گروه وکالت 
لیبرال جی استریت گفت: تعیین زمان 
انتخابات دوباره در رژیم صهیونیستی، 
نشست اقتصادی ماه آینده در بحرین و 
نیز نشست احتمالی سیاسی بعد از آن 

را به مخاطره انداخت.
وی گفت: این مرضی است که تمام 
روســای جمهور آمریکا از کلینتون 
و بوش گرفته تا اوبامــا و حاال ترامپ 
به آن دچار شــده اند. شانس معرفی 
طرح تنها یکبــار در خانــه آن ها را 
می زند و اگــر اتفاقی در ایــن دوره 
 بیافتد، احتمــاالً شــما فرصتتان را 

از دست می دهید.
از منظر جی استریت، برای گروهی 
طرفدار رژیم صهیونیستی که از راهکار 
دو دولــت دفاع می کنــد، این تأخیر 

می تواند اتفاق خوبی باشد.
بن آمــی گفــت: از نظر مــا، این 
طرح نه تنها مجالــی برای ایجاد صلح 
نداشــت، بلکه می توانســت عاملی 
برای عقب نشــینی از هرگونه رویکرد 

دیپلماتیک در آینده باشد.
روزهای سخت در انتظار بی بی

حزب نتانیاهــو در انتخابات قبل 
توانســت با برتری یک کرسی بیشتر، 
اکثریــت را در مجلس این کشــور به 
دست آورد و در واقع تنها حزبی بود که 
می توانست دولت اکثریت را تشکیل 
دهد. البته آنچنان که نتانیاهو امیدوار 
بود، تشکیل دولت آســان نبود و وی 
نتوانســت تفاوت های بیــن احزاب 
مذهبــی ارتودوکس هــای افراطی و 
آویگدور لیبرمن، وزیر دفاع پیشــین 

سکوالر افراطی خود را تطبیق دهد.

او در جریان ســخنرانی صبح روز 
پنج شــنبه خود، اظهاراتی متناقض 
با ســخنرانی مغرورانه خود در شــب 
انتخابات در ساختمان فرماندهی کارزار 
انتخاباتی اش، ارائه کرد. شکست وی در 
تشکیل دولت ائتالفی با شرکای سنتی 
خود، اعتبار و شــهرت وی را به عنوان 

یک کهنه کار سیاسی زیر سوال برد.
اما حواشی دیگری نیز در این زمینه 
مطرح اســت؛ حزب وی در حال ارائه 
قانونی است که اعضای پارلمان کشور 
شــامل خود نتانیاهو را از فرآیندهای 
قضایی محافظت می کند.  قرار اســت 
در ماه اکتبر  )مهر 98( وکالی نتانیاهو 
دفاع وی در جلسه دادرسی قبل از اتهام، 
برای جرائمی از جمله ارتشاء، تقلب و 

نقض اعتماد را ارائه کنند.
نتانیاهو مستقیماً لیبرمن را مسئول 
کشاندن رژیم صهیونیســتی به دور 
دوم انتخابــات دانســت و او را یکی از 
چپی هــا خواند. لیبرمــن از ائتالف با 
نتانیاهو بــدون وعده بــرای تصویب 
الیحه ای برای پیش نویس پیوســتن 
صهیونیســت های یهودی ارتدوکس 
افراطی به ارتش کشــور امتناع کرد. 
نتانیاهو مجبور بود بین خواسته احزاب 
از جمله ارتدوکس هــای افراطی در 

ائتالف بالقوه خود تعادل ایجاد کند.
لیبرمن نیــز در مقابــل اظهارات 
نتانیاهو وی را مالمــت کرد و متهم به 
بیشتر چپ گرا بودن کرد. وی گفت که 
منافع شخصی در مورد نتانیاهو جای 

مباحث اصلی را گرفته است.
وی با اشاره به حزب نتانیاهو گفت: 
حزب لیکود یک حزب ملی نیست بلکه 

حزبی برای منافع شخصی است.
در حالــی کــه احزاب سیاســی 
رژیم صهیونیســتی، خود را برای دور 
جدیدی از انتخابــات آماده می کنند، 
در میان همه احــزاب، خبر انتخابات 
دوباره، احتماالً به مــذاق نفتلی بنت 
و آیلت شــاکد، وزرای سابق آموزش و 
دادگستری رژیم خوش بیاید؛ چراکه 
آن ها نتوانستند در انتخابات پیشین 
آرای الزم برای اخذ کرسی در پارلمان 

رژیم را به دست بیاورند.

ورود معامله قرن به بن بست انتخاباتی صهیونیست ها

کوشنر،نتانیاهوومعاملهایکهسرنمیگیرد

برخی تحلیلگران سیاسی 
رژیم صهیونیستی عنوان 
می کنند که نتانیاهو خود 

خواهان معرفی طرح صلح 
نیست. اگر فلسطینی ها به 

محض معرفی این طرح را رد 
کنند، مسائل سختی پیش 

پای رژیم قرار می گیرد

نتانیاهو در تشکیل دولت 
تا ضرب االجل تعیین شده 

شکست خورد و به جای 
آنکه میدان را به رقیب خود 
بدهد، حزب وی الیحه ای را 
برای انحالل پارلمان تقدیم 

کرد. این اقدام بدان معنا 
است که رژیم صهیونیستی 

باید در کمتر از شش ماه 
انتخاباتی دوباره برگزار کند

گزارش

خدیجه عالمه زاده

شــهر مکه  از روز پنج شــنبه )نهــم خرداد 
ماه( میزبان رهبران عرب و نیز مســلمان برای 
برگزاری سه نشســت به دنبال تالش عربستان 
ســعودی به منظور جلب حمایــت علیه رقیب 
قدر خود، ایران، با اتهام حمله به تأسیسات نفتی 

عربستان بود.
به گزارش خبرگزاری فرانس 24، در آغاز این 
نشست، ریاض آنچه را که مداخله ایران در منطقه 
نامید، محکوم کرد و خواستار قاطعیت در مورد 
حمالتی شد که به نفتکش های خلیج )فارس( 

و خطوط لوله نفت این کشور صورت گرفته بود.
این درخواست سعودی ها چند ساعت پس از 
آن صورت گرفت که جان بولتون، مشاور امنیت 
ملی جنگ طلب آمریکا، ایــران را به طور قطع 
عامل عملیات خرابکاری چهار نفتکش شامل دو 

نفتکش عربستانی در ساحل کشور امارات عربی 
دانست.

در همین حال حوثی هایی که ســعودی ها  
آن ها را متحد ایران می خوانند، حمالت پهپادی 
علیه سلطنت سعودی را تشدید کردند که یکی 
از این حمالت جریان نفــت را به طور موقت در 
یکی از خطوط اصلی شــریان نفت این کشــور 

متوقف کرد.
بر خالف انتظــارات، یک هیــأت ایرانی به 
رهبری رضا نجفی، دبیرکل امور صلح و امنیت 
بین الملل در وزارت امور خارجه ایران، در نشست 
سازمان همکاری های اســالمی در جده حاضر 
شد. با این حال ابراهیم العساف، وزیر امور خارجه 
عربستان در این نشست ضمن محکومیت ایران 
گفت: حمایت تهران از شورشیان حوثی در یمن 
شاهدی بر مداخله ایران در روابط دیگر کشورها 
است و این موضوعی است که کشورهای اسالمی 

باید با آن مقابله کننــد. وی همچنین گفت که 
حمله به تأسیســات باید بــا قاطعیت و جدیت 

پاسخ داده شود.
حمله به چهار کشتی در ساحل کشور امارات 
به واسطه مین های دریایی انجام شد که بولتون 
ادعا کرد تقریبا مطمئن اســت متعلق به ایران 
هستند؛ عباس موسوی، سخنگوی وزارت امور 
خارجه ایران همواره این ادعا را رد کرده و گفته 
اســت: مطرح کردن این ادعای خنده دار چیز 

عجیبی نیست.
حضور قطر در مکه پس از تنش های دوجانبه

شــیخ عبدهلل بن ناصر الثانی، نخســت وزیر 
قطر، عالی ترین مقام این کشــور بود که پس از 
تنش های دو سال گذشته بین قطر و عربستان، 

در این کشور حاضر شد.
عربستان ســعودی، امارات، بحران و مصر از 
سال 2017 ضمن محاصره اقتصادی قطر، روابط 

دیپلماتیک خود را با این کشور قطع کرده اند.
آن ها قطــر را حامی جنبش اســالمی و نیز 
حمایت از ایــران می دانند که دوحــه آن را رد 

کرده است.
این نشست ها در روزهای پایانی ماه مبارک 
رمضان و در زمانی برگزار می شود که مکه پذیرای 

صدها هزار زائر خانه خدا است.
پس از برگزاری دو نشست )نشست سازمان 

همکاری های اسالمی و نشست اول اضطراری 
کشــورهای عرب( نشست ســوم امروز شنبه 

)یازدهم خرداد ماه( برگزار می شود.
عراق که در تنش بین ایــران و آمریکا دچار 
چالش شــده اســت، با بیانیه پایانی نشســت 
اضطراری پنج شــنبه شــب مخالفت کرد؛ این 
بیانیه ایــران را به دلیل رفتارهــای منطقه ای 

محکوم می کرد.

مکه، نشستی که بی نتیجه تمام شد؛

تالش نافرجام آل سعود برای تقابل با ایران


