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شهرک نشین های صهیونیست 
در حال بلعیدن منطقه هستند

بی توجهی تل آویو 
به نابودی اراضی فلسطین

شــورای شهرک ســازی در اراضی اشــغالی 
از افزایش ســه درصدی تعداد شهرک نشــینان 
صهیونیست طی سال گذشته میالدی خبر داد. 
آمار و اخبار جدید از کرانه باختری نشان می دهد که 
شهرک نشین های صهیونیست در حال بلعیدن این 
منطقه هستند؛ به خصوص که طول و ارتفاع دیوار 
حال در خیابان های کرانه باختری در حال افزایش 
است. در همین ارتباط، شورای شهرک سازی در 
اراضی اشــغالی اعالم کرد تعداد شهرک نشینان 
صهیونیست در کرانه باختری طی گذشته میالدی 
)۲۰۱۸( سه درصد افزایش داشــته و ۴۴۸  هزار 
و ۶۷۲ نفر رسیده است. کانال ۲۰ تلویزیون رژیم 
صهیونیســتی دراین باره اعالم کرد تعداد مذکور 
ســوای شهرک نشــینان در قدس اشغالی است 
که تعداد آن ها به ۲۲۰ هزار نفر می رسد. طی ماه 
گذشته میالدی ) ماه دسامبر( جمعیت اسرائیلی 
صلح اکنون که مخالف با شهرک ســازی اســت 
اعالم کــرد بنیامین نتانیاهو نخســت وزیر رژیم 
صهیونیستی طی یک ماه با ساخت ۱۲۱۹ واحد 
صهیونیست نشــین در کرانه باختری موافقت 
کرده اســت. قطعنامــه ۱۲۳۴ شــورای امنیت 
صادرشده در ۲۳ دسامبر )نوزدهم دی ماه( سال 
۲۰۱۶ تأکید می کند رژیم صهیونیستی باید فوراً 
به شهرک سازی خود در اراضی اشغالی فلسطینی 
پایان دهد. اگرچه طرف های مختلف بین المللی 
بارها شهرک ســازی رژیم صهیونیستی در کرانه 
باختری و قدس را موردانتقاد قرار داده و خواستار 
توقف آن شده  اند، تل آویو به این هشدارها بی توجه 
است و با همین شهرک سازی بخش زیادی از اراضی 
فلسطینی را بلعیده است. برخی تحلیل گران بر این 
باورند که مقام های رژیم صهیونیســتی ازجمله 
نتانیاهو با نزدیک شدن به زمان انتخابات پارلمانی 
در سرزمین های اشغالی با اعالم ساخت پروژه های 
شهرک  در کرانه باختری به دنبال افزایش میزان 

محبوبیت خود هستند.
ساخت دیوار حائل 

در خیابان های کرانه باختری
مقامات رژیم صهیونیستی گام آخر را در سیاست 
جداسازی نژادی علیه فلسطینی های ساکن کرانه 
باختری برداشت و اقدام به تقسیم خیابان های این 
منطقه از طریق ساخت دیوار حائل کرد تا مسیری به 
شهرک نشینان و مسیری به فلسطینی ها به صورت 
جداگانه اختصاص داده شــود. بر اساس گزارش 
قدس نت، این دیوار حائل هشت متر ارتفاع و چهار 
کیلومتر طول دارد، در طول مسیری که ۴۳۷ نامیده 
می شود و از منطقه شهرکی معالیه ادومیم واقع در 
شرق قدس تا وسط شهر ادامه دارد، کشیده شده 
است. رژیم صهیونیســتی همچنین یک ایست 
بازرســی ویژه ایجاد کرده تا پلیس مانــع از ورود 
رانندگان فلسطینی به مسیر ویژه شهرک نشینان 
شود. فلسطینی ها این خیابان را خیابان جداسازی 
نژادی نامیده  اند. پیشــنهاد ســاخت این دیوار را 
وزارت حمل ونقل رژیم صهیونیستی ارائه کرده و 
هزینه آن بالغ بر ۱۵۰ میلیون ِشِکل واحد پول رژیم 
صهیونیستی اســت. مقامات رژیم صهیونیستی 
در ســال های ۲۰۰۲ تا  ۲۰۱۲ هم اقدام به ساخت 
دیوار حائل میان کرانه باختری و مرزهای ۱۹۴۸ 
کردند تا جلوی عملیات فلسطینی علیه فلسطین 
اشغالی را بگیرند. بر اساس برآوردها مساحت اراضی 
فلسطینی جدا و محاصره شــده میان دیوار حائل 
و مرزهای ۱۹۴۸ به حدود ۶۸۰ کیلومتر مربع در 
سال ۲۰۱۲ رسیده اســت و این به معنای بلعیده 
شدن دوازده درصد مساحت کرانه باختری است. در 
سال ۲۰۰۴ دادگاه بین المللی دادگستری وابسته به 
سازمان ملل طی حکمی ساخت این دیوار را محکوم 
کرد و در ادامه افزود شهرک سازی در تمام اشکال آن 

غیرقانونی است.
زخمی شدن یک صهیونیست

در روز چهارشــنبه )نوزدهــم دی مــاه( 
شهرک نشــین صهیونیســت طی عملیات یک 
فلســطینی از ناحیه گردن زخمی شد. بر اساس 
گزارش نبأ   پرس، این عملیــات در نزدیکی جبل 
المکبر واقــع در جنوب قدس اشــغالی و در یک 

ایستگاه اتوبوس انجام شده است.
افزایش تعرض ها به

 خبرنگاران فلسطینی
وزارت اطالع رسانی فلسطین در گزارش ساالنه 
خود اعالم کرد تعرض های رژیم صهیونیستی به 
روزنامه نگاران و آزادی مطبوعات در سال ۲۰۱۸ 
ده درصد افزایش داشــته است. بر اساس گزارش 
مذکور، خبرنگاران فلسطینی به گلوله جنگی و 
پالستیکی مورد هدف قرارگرفته اند، صفحه های 
آن ها بر روی برخی شبکه های اجتماعی حذف شده 
و عالوه بر  آن، علیه برخی از آن ها جریمه های مالی 

و دیگر مجازات تعیین شده است.
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بعدازاین که رئیس جمهور آمریکا 
در نطقــی تلویزیونــی مواضع خود 
را درباره لزوم دیوارکشــی در مرز با 
مکزیک تکرار کرد و تقصیر تعطیلی 
دولــت را بــه گــردن دموکرات ها 
انداخت، دو رهبــر دموکرات کنگره 
در رد این اظهارات، سخنرانی کردند 
و نانسی پلوسی گفت: ترامپ لفاظی 

می کند.
در آستانه ۱۹ روزه شدن تعطیلی 
دولت در آمریــکا طرف های اصلی 
این منازعه سیاسی در آمریکا برای 
انداختن تقصیر تعطیلــی دولت به 
گردن طرف مقابل، به ایراد سخنرانی 
و نطق تلویزیونی برای مردم آمریکا 

روی آوردند.
از ۲۲ دســامبر )اول دی ماه( و به 
دنبال تشــدید اختالف ها بین کاخ 
سفید با دموکرات ها بر سر تخصیص 
بودجه درخواســتی دولــت دونالد 
ترامپ برای ســاخت دیــوار در مرز 
مکزیک، دولت در این کشور به دلیل 
عدم تصویب بودجــه وارد وضعیت 
موسوم به تعطیلی شده و این تعطیلی 

همچنان ادامه یافته است.
بامداد روز چهارشــنبه )نوزدهم 
دی ماه( به وقت تهران، دونالد ترامپ 
در نطق تلویزیونــی خطاب به مردم 

این کشــور به صحبت درباره بحران 
امنیتی و انســانی رو به گسترش و 
هزینه های انســانی و مالی ناشی از 
افزایش مهاجرت غیرقانونی به آمریکا 

سخن گفت.
نطق تلویزیونی ترامپ

رئیس جمهــور آمریــکا در این 
نطق به تشریح و تکرار مواضع دولت 
خود درباره لــزوم مقابله با مهاجرت 
غیرقانونی، قاچاقچیان مواد مخدر و 
انسان و ایجاد دیوار و حصار مرزی در 

مرز مکزیک پرداخت.
ترامــپ گفــت: در صــورت 
عدم ســاخت دیوار مــرزی تعداد 
آمریکایی هایی که امســال به خاطر 
مواد مخدر کشته خواهند شد از تعداد 
کشته شــده های کل جنگ ویتنام 
بیشتر خواهد شد. هر هفته، ۳۰۰ نفر 
از شهروندان ما فقط به خاطر هروئین 
کشته می شــوند و ۹۰ درصد از این 
مواد مخدر از طریق مرز جنوبی مرز 

مکزیک وارد کشور می شود.
وی ادامــه داد: ایــن، یک بحران 
انسانی اســت، ماه گذشته، ۲۰۰۰۰ 
کودک مهاجر به صورت غیرقانونی 
بــه کشــور آورده شــدند و از این 
کودکان به عنــوان پیاده نظام های 
انسانی باندهای خالف کار بی رحم و 

حیوان صفت استفاده می شود. از هر 
ســه زن مهاجر غیرقانونی در مسیر 
حرکت به آمریــکا از مکزیک به یک 
زن آزار جنســی داده می شود. زنان 
و کــودکان، بزرگ تریــن قربانیان 
سیســتم معیوب و شکست خورده 

مهاجرت ما هستند.
رئیس جمهور آمریکا افزود: طی 
چند سال گذشته، من با ده ها خانواده 
که عزیزانشــان توســط مهاجران 
غیرقانونی ازدست رفته، دیدار کردم. 
من دســتان مادران گریانــی را در 
دســت گرفتم و پدران ماتم زده را در 
آغوش گرفتم، خیلی ناراحت کننده 
و وحشــتناک اســت. مــن هرگز 
رنجی که در چشمانشــان و لرزشی 
که در صدایشــان بــود را فراموش 
نخواهم کــرد. چه قدر دیگــر باید 
خــون آمریکایی ها ریخته شــود تا 
کنگره آمریکا مسئولیت خودش را 

انجام دهد.
دقایق کوتاهی بعدازاین سخنرانی 
تلویزیونی، نانســی پلوسی رئیس 
دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا 
و چاک شومر رهبر اقلیت دموکرات ها 
در مجلس سنای این کشور در نطق 
تلویزیونی مشــترک بــه اظهارات 

ترامپ پاسخ دادند.

واکنش دمکرات ها
رئیس مجلس نمایندگان آمریکا و 
رهبر دموکرات ها در سنای این کشور 
ضمن محکوم کردن ادبیات و لفاظی 
ترامپ درباره موضوع مهاجرت، او را 
به داشــتن عقده برای ساخت دیوار 

مرزی متهم کردند.
نانســی پلوســی در ایــن نطق 
تلویزیونی گفــت: بخش اعظم آنچه 
ما از رئیس جمهــور در کل این دوره 
تعطیلی بی معنای دولت شنیده ایم، 
اطالعات غلط و حتی سوءنیت بوده 
است. رئیس جمهور، ترس را انتخاب 
کرده اما ما می خواهیم با واقعیت ها 
شــروع کنیم. واقعیت آن است که 
ما در اولیــن روز از این کنگره یعنی 
کنگــره جدید کــه دموکرات ها در 

مجلس نمایندگان اکثریت آن را بر 
عهده دارند، دموکرات های مجلس 
نمایندگان مصوبه جمهوری خواهان 
در ســنا را برای بازگشــایی دولت، 
اختصــاص هوشــمندانه بودجه و 
راه حل های مؤثر بــرای امنیت مرز 
تصویب کرد اما رئیس جمهور دارد این 
لوایح فرا حزبی را به خاطر عقده اش 
برای مجبور کردن مالیات دهندگان 
آمریکایی به تلف کــردن میلیاردها 
دالر به منظور ایجاد یــک دیوار غیر 
مؤثر و زائد، رد می کند، دیواری که او 
همیشه وعده داده که مکزیک هزینه 

ساختش را خواهد داد.
چاک شــومر، رهبر سناتورهای 
دموکرات هم در این نطق تلویزیونی 
گفت: یک راه حل مشــخص وجود 
دارد: موضــوع تعطیلــی دولــت از 
بحث ها درباره امنیت مرز جدا شود. 
یک مصوبه فــرا حزبی موردحمایت 
دموکرات ها و جمهوری خواهان برای 
بازگشایی دولت وجود دارد و می شود 
بحث ها درباره امنیت مرز را ادامه داد.

وی در پایان افــزود: نماد آمریکا 
بایــد مجســمه آزادی باشــد نــه 
یک یک دیــوار مرزی ســی فوتی. 
آقــای رئیس جمهور! پیشــنهاد ما 
یک پیشنهاد ساده اســت: دولت را 
دوباره باز کن و ما می توانیم برای حل 
اختالف نظرها درباره امنیت مرز باهم 
کار کنیم اما همین حاال این تعطیلی 

دولت را پایان بده.
از طرفــی طی یک نظرســنجی 
جدید انجام شــده از ســوی رویترز 
ایپسوس نشان داد آمریکایی ها هرچه 
بیشــتر دونالد ترامپ را از بابت ادامه 
تعطیلی بخشی از دولت آمریکا مقصر 

می دانند.
به نقــل از پایــگاه هیــل، این 
نظرســنجی نشــان داد ۵۱ درصد 
شرکت کنندگان بزرگ سال معتقدند 
دونالد ترامپ بیشترین تقصیر را در 
خصوص تعطیلی دولت آمریکا که در 
سومین هفته خود به سر می برد دارد.

این در حالی است که این نتیجه به 
میزان چهارده درصد بیشتر از نتیجه 
مربوط به نظرسنجی مشابهی است 
که در بازه ۲۱-۲۵ دسامبر )۳۰ آذرماه 

تا چهارم دی ماه( انجام شد.
دولت ترامپ از تاریخ ۲۲ دسامبر 

)یکم دی ماه( وارد تعطیلی به خاطر 
اختالف نظــر مربــوط به ســاخت 
دیوار در مرز با مکزیک شد. بر طبق 
نظرســنجی اخیــر در ۳۲ درصــد 
شــرکت کنندگان دموکرات هــای 
کنگره را مقصر تعطیل شدن دولت 
دانستند و هفت درصد هم همتایان 
جمهوری خــواه آن هــا را مقصــر 

دانستند.
در تاریخ ۲۲ دســامبر )یکم دی 
مــاه( نزدیک به یک چهــارم دولت 
آمریکا دچار تعطیلی شــد؛ چراکه 
قانون گذاران و دولت ترامپ بر ســر 
دریافت بودجه مربوط به ســاخت 
دیوار در مرز با مکزیک اختالف نظر 

پیدا کردند.
یــک نظرســنجی مربــوط به 
چند روز پیــش نیز از ســوی هیل  
هریس ایکــس فاش کــرد تنها ۲۲ 
درصد رأی دهندگان دموکرات ها را 
به خاطر تعطیلی دولت مقصر می داند 
و ۴۲ درصد دونالــد ترامپ را از بابت 

تعطیلی مقصر دانستند.
ترامپ روز دوشــنبه اعالم کرد: 
قصــد دارد یــک ســخنرانی برای 
آمریکایی ها درباره بن بســت فعلی 
بر سر بودجه ســاخت دیوار در مرز با 

مکزیک داشته باشد.
نظرســنجی رویترز/ایپســوس 
با پرســش از ۲۲۰۳ بزرگ ســاالن 
در فاصله اول ژانویــه )یازدهم دی 
ماه( تا هفت ژانویــه )هفتم دی ماه( 
سال ۲۰۱۹ انجام شــد و ۷۲۲ نفر از 
آن ها جمهوری خــواه و ۸۶۷ تن نیز 
دموکرات بودند و حاشیه خطای این 

نظرسنجی حدود دو درصد است.

رهبر دمکرات ها در واکنش به نطق تلویزیونی رئیس جمهور:

ترامپلفاظیمیکند

خبر

اگرچه اتخاذ سیاست درهای باز از طرف 
نخست وزیر دولت پیشبرد امور لبنان در قبال 
سوریه در نظر برخی سناریویی تخیلی است 
اما عده ای از کارشناســان معتقدند با ســیر 
تحوالت کنونی این موضوع وارد شــمارش 

معکوس شده است.
این روزها بحث نشست اقتصادی اتحادیه 
عرب که قرار اســت در لبنان برگزار شود و 
اختالف نظر مقامات لبنانی مبنی بر دعوت 
یا عدم دعوت ســوریه را به دنبال داشته، بار 
دیگر موضوع چگونگی روابط میان دمشق و 
بیروت را به سوژه سیاسی روز لبنان و منطقه 

تبدیل کرده است.
روزنامه لبنانــی الجمهوریــه به همین 
بهانه در گزارشــی بــا عنــوان کودتاهای 
دراماتیک در ســوریه؛ روسیه پیش می رود، 
عرب ها کشــورهای عربی تک تک به دمشق 
بازمی گردند، سپس آن ها سوریه را به سمت 
خود باز می گردانند و نهایتاً لبنان با نتایج این 
موضوعات روبه رو می شود نوشت، سناریوی 
در پیش گرفتن سیاست درهای باز میان سعد 
الحریری نخســت وزیر دولت پیشبرد امور و 
سوریه در نظر برخی شــبیه به سناریوهای 
تخیلی علمی است اما افراد مطلع به تحوالت 
منطقه ای معتقدند ایــن موضوع به واقعیت 
تبدیل خواهد شد و چه بسا اکنون وارد مرحله 
شمارش معکوس شده است و ساعت صفر آن 

دیگر بعید نیست.
به نوشته یک وبگاه لبنانی، فضای حاکم بر 
سوریه و کشور های پیرامون آن و آن هایی که 
با بحران سوریه در ارتباط بودند، یک چیز را 
نشان می دهد، این که مرحله جدیدی در پس 
دوران تاریک گذشــته در حال شکل گیری 
است و دمشق و کشــور های ذی ربط هم بر 
اساس همین الگوی سیاسی در حال مرتب 
کردن کارت های سیاســی خود هســتند؛ 
از همین روســت که ما شــاهدیم کشور ها 
ذی ربط با بحران سوریه در حال بررسی شیوه 
برخورد جدید سیاســی بــا واقعیت کنونی 

سوریه هستند.
از سوی دیگر محافل وابســته به جریان 
المستقبل به ریاست سعد الحریری می گویند 
هیچ گشــایش سیاســی درباره ســوریه تا 
زمانی که بشار اســد در حکومت باقی است، 
امکان ندارد جز زمانی کــه ابتدا یک راه حل 
سیاســی عادالنه و همیشــگی اتخاذ شود 
که آزادی و حقوق ملت ســوریه را تضمین 
کند. ایــن راه حل باید از نظــارت و ضمانت 
بین المللی و عربی برخوردار باشد و به ایجاد 
حکومتــی دموکراتیک در ســوریه منجر 
شــود. هر صحبتی درباره گشایش سیاسی 
یا عادی ســازی روابط میان ما و اسد در سال 
واقعیت نادر کنونی، چیزی جز توهم نیست 
که برخی متحدان نظــام آن را برای اهداف 

معین تبلیغ می کنند.
بااین حال کسانی که با جریان المستقبل 
در ارتباط انــد، اعتراف کرده  انــد که لبنان 
حتماً به دمشــق نیاز دارد، آن ها این را انکار 
نمی کنند که انگیزه هــای کالن لبنانی این 
را می طلبد که دیوارها میان بیروت و دمشق 
در تمام سطوح فروریزد. تا زمانی که روابط با 
دمشق البته تحت نظر قانون بین الملل ایجاد 
نشود، ثبات سیاســی به وجود نخواهد آمد؛ 
همچنین اقتصاد ســالم بدون بازار سوریه 
شکل نمی گیرد زیرا این بازار، یک ورودی به 
بازار خاورمیانه غرب آسیا به شمار می رود؛ از 
سوی دیگر راه حلی برای موضوع آوارگان جز 

بازگشت به سوریه وجود ندارد.
اکنون این سؤال مطرح است: آیا بازگشت 
کشورهای عربی به عنوان متحدان اصلی سعد 
الحریری به دمشق و سپس بازگشت سوریه به 
آغوش اتحادیه عرب، یک ورودی در راستای 
اجرایی شدن شروط الحریری برای گشایش 

مقابل دمشق است؟
الجمهوریه نوشــت، موضــوع قطعی آن 
است که کشــورهای عربی متحد الحریری 
در عادی سازی روابط با اسد عجله نخواهند 
کرد؛ آن ها تضمین هایی به ویژه از روســیه 
دریافــت کرده  اند که اوضاع ســوریه تغییر 
خواهد کرد و حل وفصل در این کشور عادالنه 
خواهد بود، دیگر این که حضور ایران در نزاع 

سوری کمرنگ تر و حضور کشورهای عربی 
در ســوریه تقویت می شــود. در این حالت، 
کارشناسان می گویند، منطقی است که سعد 
الحریری با حمایت و تضمین متحدان عرب 
 و طرف های بین المللی گام هایی به ســمت

 دمشق بردارد.
حتی برخی معتقدند بازگشــت ســعد 
الحریری به دولت از باب تسویه و شراکت با 
متحدان دمشق صورت گرفته تا ترمیم روابط 
با ســوریه را ترمیم کند. بعضی اعتقاد دارند 
گام بعدی پس از تصمیم ها برای بازگشــت 
متقابل میان کشــورهای عربی و ســوریه، 
تصمیم رســمی لبنان برای انجام سفری به 
سوریه در سطح نشســت است، میشل عون 
رئیس جمهور لبنان به چند کشــور عربی و 
منطقه ای سفر کرده اما او تاکنون به سوریه 
نرفته اســت، درصورتی که عون به دمشــق 
سفر کند دیگر سعد الحریری توجیهی برای 
تحریم این نشست ندارد زیرا می داند شورای 

عالی لبنانی ســوری همچنان به عنوان یک 
چارچوب پابرجاست.

در ادامه این گزارش آمده اســت: توجیه 
کشــورهای عربی برای بازگشت به دمشق 
این اســت که ایران مداخالتش در ســوریه 
را کم کرده و هم زمان بــا آن نقش حزب اهلل 
نیز کم رنگ شده است. دیگر این که از شدت 
درگیری زمینی و ســطح حمایتی که اسد 
برای محافظت از نفــوذش در مناطق تحت 
کنترل نیاز دارد، کم شــده است. همچنین 
قوای بین المللی به ویژه اروپایی سطح حضور 
خود در دمشــق را باالبرده انــد و این موضع 
الحریری را برای رفتن به ســمت دمشــق 

تشویق می کند.
نشســت اقتصــادی اتحادیــه عرب که 
روزهــای ۱۹ و ۲۰ ژانویه )۲۹ و ۳۰ دی ماه( 
در بیروت برگزار خواهد شد، عاملی مهم در 
تقویت روابط سیاسی و اقتصادی میان لبنان 

و کشورهای عربی به شمار می رود.

الجمهوریه گزارش داد

سعدالحریری و سوریه به دنبال راهکار سیاسی

بامداد روز چهارشنبه 
)نوزدهم دی ماه( به وقت 
تهران، دونالد ترامپ در 

نطق تلویزیونی خطاب به 
مردم این کشور به صحبت 

درباره بحران امنیتی و 
انسانی رو به گسترش و 

هزینه های انسانی و مالی 
ناشی از افزایش مهاجرت 

غیرقانونی به آمریکا 
سخن گفت

رئیس مجلس نمایندگان 
آمریکا و رهبر دموکرات ها 
در سنای این کشور ضمن 

محکوم کردن ادبیات 
و لفاظی ترامپ درباره 

موضوع مهاجرت، او را به 
داشتن عقده برای ساخت 

دیوار مرزی متهم کردند
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