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پس از مصاحبه در مورد پیدایش داعش:
وزیر خارجه لبنان استعفا داد! 

 وزیــر خارجه لبنــان امروز چهارشــنبه 
اســتعفایش را به میشــل عــون تقدیم کرد. 
شــربل وهبه، وزیر خارجه لبنان روز گذشته 
)چهارشنبه( در پی مصاحبه اخیرش با سایت 
الحره از سمتش اســتعفا کرد. وی استعفایش 
را به میشــل عون، رئیس جمهــوری لبنان 
تقدیم کرد. سه شنبه سایت لبنان ۲۴ به نقل 
از برخی منابع که آنها را موثــق خواند، اعالم 
کرد: وهبه در ساختمان دولت با حسان دیاب، 
نخست وزیر موقت برای اعالم کناره گیری خود 
دیدار خواهد کرد. اظهارات وزیر خارجه لبنان 
در شبکه الحره درباره برخی کشورها که گروه 
تروریستی داعش را ایجاد کرده و از آن حمایت 
مالی کردند، با اینکه نامــی از آنها نبرد، باعث 
آغاز انتقادهای شــدیدی از او و تهدید به قطع 
روابط میان آن کشــورها و لبنان شــد. درپی 
این اظهارات کویت، امارات، مصر، عربستان و 
بحرین سفرای خود را از لبنان فراخوانده و در 
اعتراض به اظهارات وهبه یادداشت های رسمی 
منتشر کردند. شورای همکاری خلیج فارس نیز 
شدیدا اظهارات وزیر خارجه لبنان را محکوم 
کرده و از بیروت خواســت بابت این اظهارات، 
رسما از عربستان و کشــورهای حوزه خلیج 
فارس عذرخواهی کند. در شرایطی که در مورد 
وزیری که مسؤولیت وزارت خارجه را به صورت 
موقت برعهده خواهد گرفت، هنوز تردیدهایی 
وجود دارد، سایت لبنان ۲۴ اعالم کرد، به نظر 
می رســد رویکردی برای اقدام بر اساس حکم 
شــماره ۶۱۷۲ ویژه تعیین جانشینان وزرا در 
صورت غیاب وزرای اصلی وجود داشته و طبق 
آن دمیانوس قطار مســؤولیت این وزارتخانه 
را به صورت موقــت بر عهده می گیــرد، تنها 
مساله این اســت که قطار مدتی است از انجام 
مسؤولیت وزارتخانه اصلی خود امتناع ورزیده 
است. طبق گزارش ســایت لبنان ۲۴، وهبه 
بعدازظهر سه شنبه به معاونان خود اعالم کرده 
بود که روز پنج شــنبه به سه کشــور اروپایی 

جهت دیدار با مقامات آنها سفر خواهد کرد.

بــه دنبال اظهــارات وزیــر خارجه دولت 
پیشــبرد امور لبنان درباره پیدایش داعش و 
حمایت برخی کشورهای همســایه لبنان از 
آن، وزارت خارجه امارات سفیر بیروت در این 
کشــور را احضار کــرد. وزارت خارجه امارات 
ضمن ابراز خشم خود نسبت به اظهارات شربل 
وهبه نامه اعتراضی را به ســفیر این کشور در 
ابوظبی داد. مصر، بحرین و کویت نیز در اقدام 
مشابه با احضار سفرای لبنان در این کشورها 
اعتراض خود را به اظهارات شربل وهبه اعالم 
کردند. وزارت خارجه بحرین با احضار ســفیر 
لبنان به وی اعالم کــرد که اظهارات وزیر امور 
خارجه لبنان با »هنجارهــای دیپلماتیک« 
و »روابــط برادرانه« دو کشــور مغایرت دارد. 
وزارت خارجه کویت هم اظهارات شربل وهبه را 
»توهین آمیز« دانسته و با احضار کاردار سفارت 
لبنان به این سخنان اعتراض کرده است. وزارت 
خارجه مصر نیز با احضار سفیر لبنان در قاهره 
اعتراض خود را به وی اعالم و خواستار توضیح 
درباره اظهارات جنجالی شــربل وهبه شــد. 
اظهارات وزیر خارجه لبنان اعتراض شــورای 
همکاری خلیج فارس را نیز به همراه داشــت. 
شــورای همکاری خلیج فارس در بیانیه ای از 
وزیر خارجه لبنان خواســت که به دلیل این 
اظهارات از اعضای این شورا عذرخواهی کند. 
پیش از این نیز عربستان سفیر لبنان را احضار 
و اعتراض رســمی ریاض به اظهارات شــربل 
وهبه را به وی اعالم کرده بود. احمد ابوالغیط، 
دبیرکل اتحادیه عرب نیز در سخنانی نسبت به 
اظهارات وزیر خارجه لبنان ابراز تاســف کرد. 
وی اظهارات وهبــه را دور از عرف دیپلماتیک 
خواند و گفت که زبان گفت وگوی مورد استفاده 
توسط مقامات ارشد کشورهای عربی همیشه 
باید منعکس کننده احساسات برادری و احترام 
متقابل میان عرب ها باشد. ابوالغیط همچنین 
ابراز تاسف کرد که این اظهارات در زمانی مطرح 
شد که لبنان در شرایط حساسی به سر می برد 
و نیازمند کمک دوستان و برادران عرب خود 
اســت و این صحبت ها به جای تصحیح مسیر 
روابط بیروت و کشــورهای عرب حوزه خلیج 

فارس آن را متشنج کرد.

جهاننما
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فرشاد گلزاری

همزمــان با ادامه تجــاوزات رژیم 
صهیونیستی به نوار غزه برای دهمین 
روز پیاپی، گردان های عزالدین قسام 
فرودگاه رامــون در جنــوب اراضی 
اشغالی و پایگاه های هوایی این رژیم را 
هدف حمله گسترده راکتی قرار دادند. 
همچنین اخبار ضــد و نقیضی درباره 
توقف حمالت به غزه منتشر شده است. 
در این راستا الجزیره گزارش داده که 
جنگنده های ارتش رژیم صهیونیستی 
از نیمه شب گذشــته بار دیگر نواحی 
مختلف نوار غزه به ویــژه رفح و خان 
یونس را بمباران کردند. در این حمالت 
که همچنان ادامه دارد، مشابه روزهای 
اخیر مراکز مســکونی و غیرنظامی، 
بیمارستان ها و زیرساخت ها در مرکز، 
شــمال، جنوب و غرب غزه هدف قرار 
گرفت.  خبرنگار الجزیره صبح دیروز 
در گزارش تلویزیونی خود اعالم کرد 
که هواپیماهای جنگی اسرائیل طی 

روز گذشــته با ۵۲ جنگنــده بیش از 
۱۲۲ بمب پرتاب و ۵۰ موشک به نوار 
غزه شلیک کرده اســت. او همچنین 
گفت که جنگنده های اسرائیلی یک 
ســاختمان مســکونی در مرکز غزه 
را هدف گرفتند که به شــهادت ۴ تن 
و زخمی شــدن شــماری منجر شد. 
مناطقی در شــرق رفح و شــرق خان 
یونس در جنــوب غــزه از جمله مقر 
موسســات خیریه رفح نیــز بمباران 

شدند. 
عالوه بــر این یک منــزل دیگر در 
شهرک بیت حانون در شــمال غزه، 
یک خانه در محله الرمال در مرکز این 
باریکه، منزلــی در منطقه النزار محله 
الشجاعیه در شــرق  و یک مجتمع در 
محلــه الرمل خان یونــس هدف قرار 
گرفته و تخریب شــدند. چهار حمله 
نیز به یک خانــه در غرب نوار غزه و نیز 
حمالتی به یک منزل در محله الزیتون 
در جنوب شــهر غزه صــورت گرفت. 
جنگنده های اسرائیلی امروز همچنین 
منزل »عطــا اهلل ابو الســبح« یکی از 
رهبران حمــاس در محلــه الجنینه 

در مرکز شــهر رفح را بمباران کردند. 
رادیو االقصی فلسطین نیز اعالم کرد 
که جنگنده های اسرائیلی بامداد روز 
گذشته )چهارشنبه( منزل یوسف ابو 
حسین خبرنگار فلسطینی در محله 
شیخ رضوان در شهر غزه را بمباران و او 
را به شهادت رساندند. گفته می شود که 
عکاس آژانس خبری آناتولی ترکیه نیز 
در منطقه تل الحوا در غرب غزه زخمی 

شده است. 
در همین راستا دفتر هماهنگی امور 
بشردوستانه سازمان ملل متحد اعالم 
کرد که حدود ۴۵۰ ساختمان در نوار 
غزه، از جمله شش بیمارستان و ۹ مرکز 
مراقبت های اولیــه، از آغاز درگیری 
تخریب شــده یا به شدت آسیب دیده 
اســت. عالوه بر این حــدود ۴۸۰۰۰ 
نفر از ۵۲،۰۰۰ آواره به ۵۸ مدرســه 
که توسط سازمان ملل اداره می شود، 
پناهنده شده اند. آژانس امدادرسانی 
و کاریابی ســازمان ملل برای آوارگان 
فلسطینی )آنروا( نیز اعالم کرد که رژیم 
صهیونیســتی اجازه ورود کمک های 
بشردوســتانه به غزه از طریق گذرگاه 

کرم ابوسالم را نداده اســت. در کرانه 
باختری و قدس هم اوضــاع طی روز 
گذشته به شدت ملتهب گزارش شد. 
رویتــرز به نقل از مقامات بهداشــتی 
فلســطین اعالم کرد که درگیری ها و 
رخدادهای سه شنبه و چهارشنبه در 
کرانه باختری و بیت المقدس منجر به 
کشته شدن ۴ فلسطینی و زخمی شدن 
بیــش از ۱۴۰۰ تن دیگر شــد. هالل 
احمر فلســطین نیز اعالم کرد که به 
طور کلی ۱۴۳۴ مورد جراحت در بین 
فلسطینیان ثبت شده است که شامل 

۱۸۲ مورد جراحت با گلوله، ۱۹۵ مورد 
جراحت با گلوله مشــقی، ۹۳۱ مورد 
خفگی با گاز اشک آور و ۱۲۰ مورد در 
اثر ضرب و شتم و ۶ مورد نتیجه لگدمال 

شدن توسط پلیس اسرائیل بود. 
نتانیاهو علیه همه! 

در این میان موضوعی که بسیاری 
از اذهان عمومی و به خصوص فعاالن 
حوزه حقوق بشــر را آزار داده و حتی 
آنها به نقطه جوش می رســاند، عدم 
عملگرایی شورای امنیت سازمان ملل 
است؛ چراکه شــورای امنیت سازمان 
ملل سه شنبه شب در چهارمین نشست 
خود درباره فلسطین از آغاز درگیری ها 
در غزه، نتوانست موضع واحدی اتخاذ 
کنــد. در همین راســتا نماینده دائم 
چین در سازمان ملل در جلسه ای که 
چهارمین نشست شــورای امنیت از 
زمان آغاز این درگیری ها بود اعالم کرد 
که این شورا نتوانست موضع واحدی 
درباره مناقشه فلســطین و اسرائیل 
اتخاذ کند. وی که ریاست جلسات این 
شــورا در ماه جاری را برعهده دارد، در 
صفحه توئیتر خود نوشت هنوز زمان 
رای گیری اعضای شورای امنیت بر یک 
مصوبه واحد درباره فلسطین فرانرسیده 
است گرچه موضع اکثریت قاطع روشن 
است، ولی باید بیشــتر تالش کنیم. 
ســاعاتی پس از این اظهارات نماینده 
چین در شورای امنیت، در سازمان ملل 
اعالم کرد که ابتدا ما باید ارزیابی کنیم 
که آیا اقدام یا صدور بیانیه به پیشبرد 
چشــم انداز برای خاتمه این خشونت 

کمک می کند یا خیر. 
ارزیابی ما این است که فعاًل صدور 
اطالعیه عمومی کمکی به تنش زدایی 
نمی کند. در همین راستا کاخ الیزه در 
بیانیه ای اعالم کرد که امانوئل ماکرون، 
رئیس جمهوری فرانســه نشستی با 
عبدالفتاح سیســی، رئیس جمهوری 
مصــر و عبــداهلل دوم، پادشــاه اردن 
داشــته و همچنین با قیس ســعید، 
رئیس جمهوری تونس پیرامون اوضاع 
در خاورمیانه و به خصوص فلســطین 
گفتگو کرد و قرار شــده تا فرانســه به 
تالش های خود برای پایــان دادن به 
اقدامات خصمانــه و آتش بس  میان 
اسرائیلی ها و فلسطینی ها ادامه دهد. 
از ســوی دیگر رســانه های اسرائیلی 

اعالم کردند مصر طرحی را برای اجرای 
آتش بس از امروز )پنجشنبه( ارائه کرده 
که به نظر کارشناسان با توجه به شدت 
تبادل آتش میان دو طرف نمی تواند راه 
به جایی ببرد چراکه یک مانع بســیار 
بزرگ در این مسیر وجود دارد که نامش 

»بنیامین نتانیاهو« است. 
همه می دانند کــه نتانیاهو به هر 
طریقی طی روزهای گذشته نگذاشته 
تا آتش بس در غزه اعمال شود اما روز 
گذشته )چهارشنبه( عاموس هارئیل، 
کارشــناس مســائل نظامی روزنامه 
عبری زبــان هاآرتص یادداشــتی را 
منتشــر کرد که به نوعی همه چیز را 
علیه نتانیاهو رقــم زد و واکنش های 
زیادی به دنبال داشت. او در یادداشت 
خود نوشت: »درحالی که فرماندهان 
بلند پایه ارتش خواستار توقف تجاوز 
به نــوار غزه هســتند، امــا بنیامین 
نتانیاهو، نخســت وزیر اســرائیل به 
دنبال پیروزی اســت و با درخواست 
آنها مخالف اســت«. هارئیل در ادامه 
یادداشت خود آورده است که سطوح 
سیاسی و نظامی اســرائیل به دنبال 
خاتمه دادن به عملیات هســتند و هر 
دو ترجیح می دهند مسئولیت کامل 
آن را برعهده نگیرند. از ســوی دیگر، 
یک منبع نظامی اسرائیلی در سخنانی 
به روزنامه معاریو گفته است که رژیم 
صهیونیستی درحال بررسی این مساله 
است که آیا شرایط برقراری آتش بس 
فراهم شده است یا خیر. بر اساس این 
داده ها به خوبی می توان متوجه شــد 
آنچه کــه حتی با فشــار آمریکایی ها 
نمی گــذارد آتش بس محقق شــود، 
صرفاً »بنیامین« و هم قطــاران او در 

لیکود هستند! 

فرماندهان ارتش اسرائیل برخالف نتانیاهو خواستار توقف حمالت به غزه هستند؛

معضل خونریزی به نام بنیامین!
رسانه های اسرائیلی اعالم 
کردند مصر طرحی را برای 

اجرای آتش بس از امروز 
)پنجشنبه( ارائه کرده که 
به نظر کارشناسان با توجه 
به شدت تبادل آتش میان 

ارتش اسرئیل و مقاومت 
فلسطین نمی تواند راه به 

جایی ببرد

نماینده دائم چین در 
سازمان ملل در جلسه ای که 

چهارمین نشست شورای 
امنیت از زمان آغاز این 

درگیری ها بود اعالم کرد که 
این شورا نتوانست موضع 

واحدی درباره مناقشه 
فلسطین و اسرائیل اتخاذ 

کند

درحالی که امروز )پنجشنبه( انتخابات ریاســت جمهوری سوریه در خارج آغاز می شــود، وزارت خارجه این 
کشور از شهروندان ســوری در خارج خواســت برای حمایت از وطن خود و ایجاد یک ســوریه جدید در انتخابات 
شرکت کنند. به گزارش روســیاالیوم، وزارت خارجه ســوریه در بیانیه ای خطاب به شهروندان سوری مقیم خارج 
اعالم کرد: باید شعارتان این باشد: به خاطر سوریه در انتخابات شــرکت می کنم. این یک وظیفه ملی است و نشان 
دهنده پایبندی به اســتقالل تصمیم ملی و ناکام گذاشــتن تمام تالش ها برای 
سلطه بر سوری ها و شکست هدف آن ها اســت. وزارت خارجه سوریه اعالم کرد: 
سفارتخانه های ســوریه و کارکنان آن قبل از اینکه درهایشان را برای مشارکت 
شما در این وظیفه ملی باز کنند قلبشان را به روی شــما می گشایند.. انتخابات 
 ریاست جمهوری ســوریه در خارج از امروز آغاز می شــود و در داخل هم ۲۶ مه 

برگزار می شود.

دفتر دادســتانی کل نیویورک از آغاز تحقیقات کیفری علیه امپراتوری تجــاری دونالد ترامپ، رئیس جمهوری 
پیشین آمریکا خبر داد. پیش از آن، بررسی مدنی در دســتور کار قرار داشت. به گزارش آسوشیتدپرس، فابین لوی، 
سخنگوی لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک در بیانیه ای گفت: ما سازمان ترامپ را مطلع کرده ایم که تحقیقات ما 
درباره این شرکت دیگر ماهیت مدنی صرف ندارد. ما در حال حاضر در کنار دفتر دادستانی منطقه منهتن، به شکلی 
فعال سازمان ترامپ را در یک ظرفیت کیفری مورد تحقیق قرار می دهیم. بازرسان 
نیویورک با دفتر دادستانی منطقه منهتن که دو سال است درباره ترامپ و شرکتش 
موسوم به سازمان ترامپ تحقیقات انجام می دهد، همکاری دارند. لتیتیا جیمز و 
سایروس وانس جونیور، دادستان منهتن هر دو دموکرات هستند. دفتر دادستانی 
کل نیویورک درباره اینکه چه عاملی موجب شــد تا مسیر تحقیقات تغییر کند، 

توضیحاتی ارائه نداد. سخنگوی لتیتیا جیمز هم توضیحات بیشتری نداد. 

آغاز تحقیقات کیفری علیه امپراتوری تجاری ترامپ انتخابات ریاست جمهوری سوریه امروز برگزار می شود

رئیس مجلس نمایندگان آمریکا خواهان راه اندازی 
کمپین تحریم دیپلماتیک المپیک زمستانی ۲۰۲۲ در 
پکن به خاطر آنچه وی آن را نقض های حقوق بشــری 
چین خواند، شــد. به گزارش رویترز، نانسی پلوسی، 
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا در نشستی پیرامون 
موضوع چین، نسل کشــی و بازی های المپیک که به 
میزبانی مشترک کمیسیون حقوق بشر و کمیسیون 
کنگره ای-اجرایی درخصوص چین برگزار شد، گفت: 
پیشنهاد من نیز تحریم دیپلماتیک المپیک زمستانی 
در پکن است. درخواست پلوسی برای تحریم بازی های 
المپیک زمســتانی ۲۰۲۲ پس از آن مطرح می شود 
که گروهی از ســازمان های حقوق بشری روز دوشنبه 
در نامه ای سرگشاده از کشــورهای جهان خواستند تا 
این رویداد را تحریم کنند تــا پیام قدرتمندی به پکن 
درخصوص سوابق حقوق بشــری اش بدهند. پلوسی، 
سیاســتمدار دموکرات آمریکا پیش تر از جورج بوش، 

رئیس جمهور جمهوری خواه کشــورش خواسته بود 
تا مراسم افتتاحیه المپیک ۲۰۰۸ در پکن را به دالیل 
مشابه نقض حقوق بشر تحریم کند. اما جورج بوش این 
درخواست را رد کرد و در این مراسم افتتاحیه شرکت 
کرد. پلوسی در این درخواست جدید خود خطاب به جو 
بایدن، رئیس جمهور دموکرات آمریکا و سایر رهبران 
جهان گفت: این بار نادیــده گرفتن نقض های حقوق 

بشری چین دیگر یک گزینه نیست. 

وزیر امور خارجه روســیه دیروز )چهارشنبه( تاکید 
کرد، مسکو نســبت به افزایش تروریسم بین المللی در 
شمال افغانستان نگران است و برای تاجیکستان که با این 
کشور جنگ زده هم مرز است برای مبارزه با این موضوع 
کمک هایی فراهم خواهد کرد.  به گزارشاســپوتنیک، 
سرگئی الوروف، وزیر امور خارجه روسیه پس از دیدار 
با همتای تاجیکستانی خود در کنفرانسی خبری گفت: 
ما نگرانیم چرا که سازمان های تروریستی بین المللی در 
حال افزایش فعالیت های خود در والیت های شــمالی 
افغانستان هستند. ما آماده ایم تا تمامی کمک های الزم 
را به تاجیکســتان برای مبارزه با تروریسم، افراطگرایی 
و قاچاق مواد مخدر ارائه دهیــم. وی همچین در بخش 
دیگری از سخنانش به موضوع تنش ها میان ارمنستان-

آذربایجان پرداخت و میانجی گری مسکو در مذاکرات 
تعیین مرز ارمنستان-آذربایجان از طریق یک کمیسیون 
مشترک ویژه را پیشنهاد داد. الوروف افزود: ما مفصاًل به 

دوستانمان درباره تالش روسیه برای حل این مساله که 
به خاطر نبود ثبت قانونی بین المللی مرز این دو کشــور 
رخ داده، توضیح داده ایم. روسیه در راستای توافق اولیه 
میان ارمنســتان و آذربایجان کمک خود را برای آغاز و 
اجرای تعیین این مرزبنــدی از طریق ابتکارعمل ایجاد 
کمیسیون مشترک ویژه ارمنستان-آذربایجان پیشنهاد 
داد که در آن مسکو می تواند نقش میانجی گر یا مشاور 

را ایفا کند.

پلوسی خواستار تحریم المپیک زمستانی ۲۰۲۲ چین شدالوروف: مسکو نگران فعالیت تروریست ها در شمال افغانستان است

خبرخبر


