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دولت جدید فلسطین آغاز به کار کرد

کابینــه جدیــد فلســطین بــا ریاســت محمــد
اشــتیه امــروز بــا  16وزیــر جدیــد ســوگند یــاد
کــرد .محمــود عبــاس رئیــس تشــکیالت
خودگــردان یکــی از ناظــران ایــن مراســم بــود.
ایــن دولــت بــا توجــه بــه اینکــه دو هفتــه دیگــر
دونالــد ترامــپ از طــرح خــود بــرای معاملــه
قــرن رونمایــی میکنــد ،از جملــه دولتهــای
فلســطین خواهــد بــود کــه وظیفـهای تاریخــی
را بــرای احقــاق حقوق فلســطینیان بــر دوش
خواهــد کشــید .ایــن در حالــی اســت کــه دو
حــزب حمــاس و جهــاد اســامی ایــن کابینــه
را فاقــد مشــروعیت میداننــد.
بــه گــزارش منابع فلســطینی در کابینه جدید

خانوادههــای شــهدا ،اســرا و مجروحــان ،دفاع
از قــدس ،تقویــت اقتصــاد ملــی ،همــکاری
میــان بخشهــای عمومــی و خصوصــی
اســت.
رئیــس دولــت جدیــد فلســطین در
مصاحبـهای کــه بــا المیادین داشــت گفت که
ش هســتیم تــا در دولــت جدیــد تــوازن
در تــا 
ایجــاد شــود .او همچنیــن گفــت :در انتخــاب
وزیــران دولتــش بــه ســه بعــد جغرافیایــی،
مذهبــی و بعــد گروهــی توجــه کــرده اســت.
اشــتیه در ادامــه تأکیــد کــرد مــا بــرای پایــان
دودســتگی تــاش خــود را میکنیــم زمانــی
کــه پایــان یافــت از تمــام گروههــا اســتقبال
میکنیــم .او در ادامــه گفــت :پایان دودســتگی
یــک بعــد فنــی و یــک بعــد سیاســی دارد کــه
بعــد سیاســی آن مربــوط بــه فتــح و حمــاس
اســت کــه اگــر بــا آنهــا بــه توافــق نرســیدیم

فلســطین بــه ریاســت اشــتیه از  16وزیــر جدید
و پنــج وزیردولــت ســابق تشــکیل شــده اســت
کــه همچنــان ریــاض المالکــی در پســت
وزارت خارجــه باقــی مانــده و نبیــل ابوردینــه
بهعنــوان وزیــر اطالعرســانی و معــاون
نخسـتوزیر تعیین شــده اســت و ســه زن نیز
در دولــت جدیــد حضــور دارنــد.
از جملــه اولویتهــای دولــت جدیــد
فلســطین تحقــق وحــدت ملــی ،تــدارک
بــرای برگــزاری انتخابــات پارلمانــی ،کمک به

انتخابــات برگــزار میکنیــم.
حمــاس و جهــاد اســامی از جملــه مخالفــان
ایــن دولــت جدیــد هســتند و اعــام کردنــد
کــه در ایــن دولــت مشــارکت نمیکننــد و
کودتــا علیــه وحــدت ملــی و دامــن زدن
بــه دودســتگی میداننــد و ایــن دولــت را
فاقــد مشــروعیت میداننــد .پیشــتر رامــی
الحمــدهلل نخس ـتوزیر ســابق دولــت وفــاق
ملــی اســتعفای خــود را بــه محمــود عبــاس
اعــام کــرده بــود.
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توقیف به خاطر اکران نسخه بدون مجوز«رحمان»1400

کات

شــامگاه روز شــنبه (24
فروردیــن مــاه) خبــر توقیــف
فرهنگ اکــران «رحمــان  »1400کــه
منتشــر شــد ،خیلیهــا آن را
دور از بــاور خواندنــد« :مگــر میشــود از
پــس ســینماداران و کمپانــی قدرتمنــد
پخــش آن (فیلمیــران بــا مدیریــت علــی
ســرتیپی و شــراکت رســول صدرعاملــی
و غالمرضــا موســوی) برآمــد ».بعضــی
ایــن جریــان و خبرســازی را ترفنــدی بــرای
جبــران افــت فــروش فیلــم ارزیابــی کردند؛
افتــی کــه طبــق اعــام ایســنا در ســایتهای
فــروش بلیــت و از میــزان پیــش خریدهــای
آن مشــخص اســت .برخــی هــم از اهمــال
شــورای نظــارت و ارزشــیابی انتقــاد کردنــد؛
دلیــل توقیــف اکــران فیلــم نمایــش نســخه

بــدون مجــوز اعــام شــده بــود و منتقــدان
گالیــه داشــتند کــه مگــر میشــود فیلمــی
یــک مــاه بــا نســخه غیرمجــاز اکــران شــود و
اداره نظــارت بــی اطــاع باشــد.
محمدرضــا فرجــی ،مدیــرکل ســینمای
حرفــهای ســازمان ســینمایی در
گفتوگویــی بــا تســنیم در ایــن بــاره
توضیــح داد کــه «ســازمان ســینمایی
بعــد از ارائــه مجــوز بــه هــر فیلــم بــرای
تطابــق نســخه مجــوزدار و آنچــه بــه
اکــران درمیآیــد بازرســان را بــه ســینما
میفرســتند و بــر مبنــای گــزارش ایــن
بازرســان تصمیمگیــری میکنــد ».بــه
گفتــه او ،دربــاره «رحمــان  »1400ایــن
اتفــاق افتــاده و نســخه دارای مجــوز فیلــم
بــا نســخه در حــال اکــران متفــاوت اســت.
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کابینه جدید فلسطین و چالشها
یادداشت

حسن هانی زاده
کارشناس فلسطین

کابینــه جدیــد فلســطین بــه ریاســت «محمــد اشــتیه» عضــو
برجســته جنبــش فتــح و بــا حضــور 21وزیــر کــه  16نفــر از آنــان
بــرای نخســتین بــار وارد کابینــه میشــوند کار خــود را در کرانــه
غربــی آغــاز کــرد.
کابینــه جدیــد بــا هــدف بهبــود وضــع معیشــتی مــردم
جایگزیــن دولــت ســابق «رامــی الحمــداهلل» شــد کــه در
حقیقــت ایــن دولــت نتوانســت بــه مطالبــات مــردم غــزه
وکرانــه غربــی پاســخ دهــد .حمــاس نســبت بــه تشــکیل کابینــه
جدیــد فلســطین واکنــش نشــان داد واعــام کــرد کــه ایــن
دولــت بــا هــدف عملیاتــی کــردن طــرح معاملــه قــرن تشــکیل
شــده و فاقــد مشــروعیت الزم اســت.
تشــدید اختــاف میــان تشــکیالت خودگــردان بــه ریاســت
محمــود عبــاس و حمــاس از ســال  2007آغــاز شــد
زیــرا حمــاس سیاســتهای
سازشــکارانه تشــکیالت خودگردان
وهمراهــی محمــود عبــاس
«ابومــازن» بــا برخــی رژیمهــای
سازشــکار عــرب را مــورد انتقــاد
قــرار میدهــد.
تغییــر کابینــه تشــکیالت
خودگــردان همزمــان بــا مشــخص
شــدن نتایــج انتخابــات کنســت
«پارلمــان» رژیــم صهیونیســتی
صــورت گرفــت و پیــروزی مجــدد
حــزب لیکــود بــه ریاســت بنیامیــن
نتانیاهــو در تشــکیل کابینــه جدیــد فلســطین بیتأثیــر نیســت.
نتانیاهــو نخسـتوزیر اســرائیل در جریــان مبــارزات انتخاباتــی
اخیــر وعــده داد کــه در صــورت پیــروزی در انتخابــات،
شــهرکهای یهــودی نشــین را توســعه و معاملــه قــرن را
عملیاتــی کنــد.
طــرح معاملــه قــرن در ســال  2017بــا شــرکت بنیامیــن
نتانیاهــو نخســتوزیر رژیــم صهیونیســتی ،دونالــد ترامــپ
رئیــس جمهــوری امریــکا و محمــد بــن ســلمان ولیعهــد
عربســتان تهیــه شــد.
بــه موجــب ایــن طــرح ،بیتالمقــدس بهعنــوان پایتخــت
بعــد از صحبتهــای مدیــرکل ســینمای
حرف ـهای بلیــت فروشــی آنالیــن «رحمــان
 »1400متوقــف شــد و ظرفیــت روزانــه
نزدیــک بــه  ۱۳۰ســینما و  ۸۰۰ســانس کــه
تــا پیــش از ایــن در اختیــار ایــن فیلــم بــود،
آزاد شــد.
غالمرضــا فرجــی ،ســخنگوی شــورای
صنفــی نمایــش در گفتوگویــی بــا مهــر
اعــام کــرد کــه هنــوز جایگزینــی بــرای فیلم
«رحمــان  »۱۴۰۰در ســرگروه ایــران معرفــی
نشــده و بــه طــور طبیعــی ســانسهای ایــن
فیلــم در اختیــار آثــار دیگــری کــه در حــال
اکــران اســت ،گذاشــته میشــود.
ایــن اتفاقاتــی در حالــی رخ داد کــه
منوچهــر هــادی ،کارگــردان ایــن فیلــم بــا
انتشــار پســتی در فضــای مجــازی ،اکــران
نســخه اصــاح نشــده را رد کــرد و بــا لحنــی
کنایهآمیــز نوشــت...« :تمــام ســینماهای
کشــور نســخه اصــاح شــده را روی پــرده

رژیــم صهیونیســتی تعییــن  ،بازگشــت فلســطینیان آواره
بــرای همیشــه از دســتور کار نهادهــای بینالمللــی خــارج و
در مقابــل عربســتان متعهــد شــده کــه ســاالنه  10میلیــارد دالر
کمــک مالــی در اختیــار تشــکیالت خودگــردان قــرار دهــد.
حمــاس بــه شــدت بــا ایــن طــرح مخالفــت کــرده و آن را مغایر
بــا آرمانهــای ملــت فلســطین دانســته و تنهــا راه آزادی
اراضــی اشــغالی را مبــارزه عملــی بــا رژیــم صهیونیســتی
اعــام کــرد .تشــکیالت خودگــردان موضــع کامــاً متناقضــی
در خصــوص طــرح معاملــه قــرن اتخــاذ کــرد وحتــی برخــی از
اعضــای قدیمــی جنبــش فتــح بارهــا نســبت بــه سیاسـتهای
سازشــکارانه محمــود عبــاس رئیــس تشــکیالت خودگــردان،
اعتــراض کردنــد.
ً
لــذا کابینــه جدیــد «محمــد اشــتیه» قطعــا چنــد موضــوع را
در دســتور کار خــود قــرار خواهــد داد کــه مهمتریــن آن یافتــن
منابــع مالــی جدیــد از رهگــذر همــکاری بــا کشــورهای عربــی
و جامعــه جهانــی و نهادهــای بینالمللــی اســت .امــا بهبــود
شــرایط معیشــتی مــردم کرانــه غربــی و نوارغــزه بــدون هزینــه
سیاســی نخواهــد بــود و تشــکیالت خودگــردان
درصــدد اســت تــا معاملــه قــرن را بــا برخــی
تعدیــات ظاهــری عملیاتــی کنــد.
پذیــرش طــرح معاملــه قــرن بــه مفهــوم
تقابــل جنبشهــای حمــاس و فتــح خواهــد
بــود و حتــی بــروز درگیــری فیزیکــی میــان دو
جنبــش فلســطینی در آینــده نزدیــک محتمل
بهنظــر میرســد.
از ســوی دیگــر سیاســت رژیــم صهیونیســتی،
امریــکا و عربســتان ایــن اســت کــه بیــن
فلســطینیان کرانــه غربــی و نــوار غــزه شــکاف
ایجــاد کننــد تــا پــس از انــزوای حمــاس ،طــرح
معاملــه قــرن را اجرایــی کننــد.
لــذا بهنظــر میرســد کابینــه جدیــد «محمــد اشــتیه» نخواهــد
توانســت بــه مطالبــات مشــروع مــردم فلســطین پاســخ دهد و
اختالفــات در آینــده بیــن تشــکیالت خودگــردان و جنبشهای
مبــارز فلســطینی تشــدید خواهد شــد.
طبیعــی اســت رژیــم صهیونیســتی بویــژه احــزاب افراطــی و
دســت راســتی اســرائیل از اختالفــات موجــود میــان تشــکیالت
خودگــردان و حمــاس بــرای پیشــبرد طــرح معاملــه قــرن و
طــرد فلســطینیان ســاکن قــدس شــرقی بهرهبــرداری خواهنــد
کــرد.

اکــران میکردنــد و تــازه ســینماهای حــوزه
(هنــری) نســخه اصــاح شــدهتری را .هیــچ
باکــی نیســت .تمــام تالشــم را خواهــم کــرد
کــه رحمــان را دوبــاره اکــران کنــم»...
بــا وجــود اظهــارات کارگــردان فیلــم
«رحمــان  »۱۴۰۰دربــاره نمایــش نســخه
اصالحشــده فیلــم در ســینماها ،صبــح
روز یکشــنبه مدیــرکل ســینمای حرفــهای
چنیــن تخلفــی در ســینمای ایــران را بــی
ســابقه خوانــد و البتــه در پاســخ بــه چرایــی
تأخیــر در توقــف فیلــم «رحمــان »۱۴۰۰
اعــام کــرد :در اکثــر ســالنها همــان
نســخهای از فیلــم «رحمــان  »۱۴۰۰کــه
مــورد تأییــد مــا بــوده و اصالحــات کامــل
انجــام شــده ،نمایــش داده شــده اســت.
بــا توجــه بــه اینکــه بازرســان ســازمان
ســینمایی معمــوالً بــه صــورت تصادفــی
در ســالنهای ســینمایی حضــور پیــدا
میکننــد متأســفانه در هفتــه اخیــر متوجــه

شــدیم در برخــی ســالنهای ســینما
نســخهای کــه بــه صــورت کامــل اصــاح
نشــده بــود ،اکــران شــده اســت».
محمدرضــا فرجــی در پاســخ بــه ســؤالی
مبنــی بــر اینکــه ایــن اشــتباه متوجــه چــه
فــردی اســت هــم توضیــح داد کــه فعــاً از
نظــر حقوقــی پخشکننــده و تهیهکننــده
بایــد پاســخگوی ایــن اتفــاق باشــد .منوچهر
هــادی ،کارگــردان «رحمــان  »1400هــم
در تازهتریــن واکنــش خــود بــا ابــراز
امیــدواری بــه رفــع ابهــام و اکــران فیلــم
در صفحــه شــخصیاش در اینســتاگرام
ایــن جریــان را حاصــل «دشــمنیها و
حســادتها و کــج فهمیهــای انــدک
بیمغزهــای بالتکلیــف» عنــوان کــرد و
نوشــت« :از  110دقیقــه فیلــم کمتــر از 2
دقیقــه بــه شــوخیهای بامــزه میپــردازد
کــه کوتهنظــران آن را شــوخی جنســی
دید هانــد».

