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دفاع ملت از خانه مقدس  دفاع ملت از خانه مقدس 

تشكيالت خودگردان روابط با اسراييل را تعليق كرد

نطق حساب شده
 تميم بن حمد: با پول نمي توان 

همه چيز را خريد
بعد از گذشت حدود دوماه از انتشار 
اظهارات منسوب به تميم بن حمد، 
امير قطر و آغاز ائتالف سازي عليه اين كشور، امير 
قطر با نطقي تلويزيوني اعالم كرد كه كشورش آماده 
گفت وگو براي حل بحران ايجاد شده است و تاكيد 
ك��رد كه هر راه حلي بايد بر اس��اس احترام به اصل 
حاكميت كشورها بر سرنوش��ت خود تنظيم شده 
باشد و تالش نش��ود كه دستورات كشورهاي ديگر 
به قطر ديكته شود بلكه مذاكره با هدف رسيدن به 
راهكاري براي پايان دادن به اختالفات شكل بگيرد. 
وي همچنين از كش��ورهاي عرب��ي و غير عربي كه 
از قطر حمايت كرده يا حداقل در كنار كش��ورهاي 
محاصره كننده قرار نگرفته اند، تقدير كرد و گفت: 
سريعا مشخص ش��د كه جوامع غربي تنها به دليل 
اختالفات ديپلماتيك به يك كش��ور اتهام حمايت 
از تروريسم نمي زنند زيرا اين روش نه تنها ظلم به 
ش��مار مي رود بلكه به روند مقابله با تروريس��م هم 

ضربه وارد مي كند. 
امير قطر به ش��دت از كش��ورهاي محاصره كننده 
قطر انتقاد كرد و گف��ت كه برخي از برادران ما فكر 
مي كنند ب��ه تنهايي در اين جهان زندگي مي كنند 
و با پ��ول مي توانند هرچيزي را خري��داري كنند، 
اما كش��ورهايي كه س��اختار نظام من��دي دارند و 
موسسه ها در آن كشورها دولت را هدايت مي كنند 
به آنها نش��ان دادند كه تنها نيس��تند و كشورها به 

منافع خود در آينده فكر مي كنند. 
تميم ب��ن حمد افزود: مي دانيم ك��ه اختالفاتي در 
زمينه نگرش سياسي مستقل ما در زمينه سياست 
خارجه با كشورهاي عربي ديگر وجود دارد، ما نيز با 
برخي سياست هاي خارجي كشورهاي عضو شوراي 
همكاري خليج ف��ارس به ويژه در زمينه حمايت از 
خواسته هاي ملت ها، مقابله با اسراييل و تروريسم 
مخالفي��م اما اختالف نظر قرار نيس��ت دوس��تي و 
صميميت را از بين ببرد، خيلي افس��وس خورديم 
كه چگونه برخي كشورها از روش شايعه سازي عليه 

قطر استفاده كردند. 
امير قطر درباره اتهام حمايت اين كشور از تروريسم 
هم گف��ت كه دوح��ه در حال مبارزه با تروريس��م 
اس��ت و اين مس��اله اي اس��ت كه ديگر كشورها به 
آن اعتراف مي كنن��د و افزود: تعريف قطر با تعريف 
برخي كشورها در خصوص منابع تروريسم مختلف 
است زيرا قطر معتقد است كه دين منبع تروريسم 
نيست و بايد منابع تروريس��م را در جامعه اي كه با 
سرخوردگي ايدئولوژي ترور را توليد مي كند، مقابله 
كرد. وي همچنين از نقش كويت براي ميانجيگري 
در ماجراي قطر با كش��ورهاي عرب��ي تقدير كرد و 
گفت كه كش��ورش ارزش بااليي براي ميانجيگري 

امير كويت قايل است. 
وي همچنين از اقدامات حمايتي تركيه از قطر نيز 
تقدير كرده و گفت از تركيه به خاطر فعال س��ازي 
تواف��ق همكاري مش��ترك و از ديگر كش��ورها كه 
آب هاي سرزميني و مرزهاي هوايي خود را به روي 
ما باز كردند در ش��رايطي كه برادران ما مرزها را به 

روي ما بسته بودند، تقدير مي كنيم. 
امير قط��ر همچنين خط��اب به مردم كش��ورش 
گفته ش��ايد حكمتي در اين مس��اله ب��وده زيرا در 
نهايت جامع��ه اين كش��ور ارزش انس��انيت را در 
ش��رايط اينچنيني درك مي كند و متوجه مي شود 
كه دول��ت توان مقابله با اي��ن اقدام ها براي كنترل 
وضعيت كش��ور و پاس��خ دهي به احتياجات مردم 

را داشته است. 
روزنام��ه العربي الجديد در تحلي��ل نطق امير قطر 
نوشته كه بعد از گذشت دو ماه از بحران پاسخ شيخ 
تميم بن حمد به ادعاهاي كش��ورهاي عربي عليه 
اين كش��ور با وجود آثار منفي محاصره اعمال شده 
از س��وي ابوظبي، رياض، منامه و قاهره عليه قطر 

متوازن و حساب شده بود. 
براساس اين گزارش برخي انتظار داشتند كه لحن 
امير قطر در پيامي كه مي خواهد منتشر كند، تند تر 
باشد اما در عوض در نطق خود پيام هاي زيادي را در 

زمينه داخلي و خارجي ارايه داد. 
اول اينكه حض��ور امير قطر در يك نطق تلويزيوني 
نش��ان داده كه اين كشور از شوك حاصل از بحران 
ايجاد شده عبور كرده و اين به معناي اين است كه 
كشورهاي عربي ديگر نمي توانند قطر را در حالي كه 
در برابر آنها تسليم شده و پرچم سفيد را باال مي برد، 
مشاهده كنند. پيام ديگري كه قطر به عامالن بحران 
داده اين اس��ت كه دوحه بدون تنش با آنها مقابله 
مي كند و حتي آماده اس��ت كه گذشته را فراموش 
كرده و مرحله جديدي را بر اس��اس دو شرط با اين 

كشورها شروع كند. 
احت��رام به حاكميت كش��ورها و اينك��ه گفت وگو 
ب��دون ديكته از س��وي ديگر جريان ه��ا و طرف ها 
صورت بگيرد در عين حال ب��ر ميانجيگري كويت 
و حمايت امريكا، تركيه، فرانس��ه، بريتانيا و روسيه 

از آن تكيه شود. 
س��اعت ها بعد از ص��دور بيانيه امير قطر، س��عود 
القحطاني، مشاور ديوان پادشاهي عربستان اعالم 
ك��رد كه بياني��ه امير قط��ر را اگر ي��ك دانش آموز 
دبيرستاني نوشته بود در امتحان نمره كافي كسب 

نمي كرد. 
القحطاني نوش��ته بيانيه امير قطر مثل انشايي بود 
كه عزمي بشاره براي ش��يخ تميم بن حمد نوشته 
و تالش كرده از طريق آن دل غربي ها را به دس��ت 
آورده و حس ترح��م مردم را برانگيزد. قطري ها اما 
در فضاي مجازي با راه انداختن هشتگي براي تميم 

بن حمد از او حمايت كرده اند. 
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ادامه پيشروي نيروهاي 
حزب اهلل لبنان و ارتش سوريه 

در عرسال
حزب اهلل لبنان كه طي دو روز گذشته مشغول عمليات 
خود در اين منطقه است، توانست منطقه جوار الشيح، 
وادي كريتي، ظليل االبيض و سرج قويصف در جنوب 
تپه هاي شهرك عرس��ال را به دست بگيرد. حزب اهلل و 
ارتش س��وريه در روز اول نيز در راستاي عمليات خود 
براي پاكسازي مرزهاي دو كش��ور از وجود شورشيان 
مس��لح، كنترل برخي مناطق در ارتفاعات عرس��ال و 
قلمون را به دست گرفته بودند. به گزارش ايسنا، به نقل 
از روزنامه مس��تقل رأي اليوم، در دومين روز عمليات 
نيروهاي مقاومت توانس��تند عالوه بر تس��لط بر قرنة 
وادي الخيل، ارتفاعات مناطق همجوار الش��يح، وادي 
كريدي، الضليل االبيض، س��رج قويصف، بر ارتفاعات 
ضهرالصفا، ضليل الخي��ل، ارتفاعات كره 2، قرنه خربه 
الج��وار و ارتفاعات الضليل، حرف، ارتفاعات الش��جره 
در منطقه فليطه در قلمون غربي تسلط يابند. پيش تر 
حزب اهلل لبنان در ادامه پيشروي خود در عرسال، كنترل 
وادي الدقيق و وادي الزع��رور را كه مركز فعاليت هاي 
جبهه النصره بوده اس��ت، در دست گرفت. همچنين 
نيروهاي حزب اهلل كنترل مناطق ديگري در جبل القنزح 
در ارتفاعات عرس��ال را از دس��ت النصره خارج كردند. 
نيروهاي ح��زب اهلل لبنان همچني��ن ارتفاعات الكره، 
ضليل الحاج، حرف الصعبه در فليط��ه واقع در قلمون 
سوريه را نيز آزاد كردند. شهرك عرسال لبنان و ارتفاعات 
كوه ه��اي اطراف آن از آغاز بحران س��وريه به پايگاهي 
براي شورشيان س��وري و همفكران لبناني آن تبديل 
شده اس��ت. با وجود اينكه عرسال در استان بعلبك كه 
تحت سيطره نظامي و سياسي حزب اهلل است، قرار دارد 
اما اين شهر همواره از كنترل حزب اهلل خارج بوده است.  

عربستان مقصركشتار 
غيرنظاميان در يمن

س��ازمان ملل ائتالف متجاوز تحت رهبري عربستان 
را مقصر ي��ك حمله هوايي مرگبار به غيرنظاميان طي 
روزهاي گذشته در يمن دانست و گفت كه در منطقه اي 
كه ائتالف به آن حمله كرده هدف نظامي وجود نداشته 
است. به گزارش ايسنا، به نقل از خبرگزاري فرانسه، اين 
حمله كه روز سه شنبه گذشته در شهرستان »موزع« 
در استان تعز در جنوب غرب يمن رخ داد دست كم 20 
كشته شامل چهار كودك برجاي گذاشت. دفتر حقوق 
بشر سازمان ملل كه تلفات اين حمله را 18 تن دانسته 
گفت: اين حمله سه خانواده را كه در يك خانه حصيري 
موقت س��اكن بودند و بعد از آواره شدن از خانه شان در 
س��ه ماه پيش به دليل درگيري ها ب��ه اين محل رفته 
بودند، هدف ق��رار داد. اي��ن دفتر در بياني��ه اي اعالم 
كرد كه حمله هوايي از جان��ب نيروهاي ائتالف عربي 
كه در اش��اره به ائتالف متجاوز تحت رهبري عربستان 
بوده، صورت گرفته اس��ت. اين بياني��ه تصريح كرد: به 
نظر نمي رس��د كه در نزديكي محل اين حمله هوايي و 
خانه ويران ش��ده هيچ گونه هدف نظامي وجود داشته 
باشد. اين در حالي اس��ت كه ائتالف عربستاني از بابت 
ايجاد تلفات غيرنظامي فراوان در يمن مورد انتقاد قرار 
گرفته است. سازمان ملل خواهان تحقيقات بي طرف 
و جامع درمورد حمله اخير ش��د. در عين حال سازمان 
جهاني بهداشت نيز هش��دار داد كه تعداد مبتاليان به 
بيماري هاي مسري مرگبار شامل وبا و اسهال در يمن تا 
19 جوالي به حدود 370 هزار تن رسيده است. فرحان 
حق، معاون سخنگوي دبيركل سازمان ملل نيز، به نقل 
از زيد بن رعد الحسين كميسر عالي حقوق بشر سازمان 
ملل اعالم كرد: حمالت هوايي ائتالف عربي سه شنبه 
گذش��ته منطقه الهاملي موزع در شمال پادگان خالد 
واقع در تعز را م��ورد هدف قرار داد و 18 غيرنظامي كه 
در بين آنها كودكان نيز بودند، قرباني شدند. همچنين 
اين دفتر احترام به قوانين انس��اني بين المللي و تعهد 
به حقوق بش��ر طبق قوانين بين المللي را به طرف هاي 

درگير متذكر شد. 

افشاي اسنادي ديگر عليه 
دادستان كل امريكا

 در ادامه جنجال بر س��ر موضوع »تبان��ي« تيم كارزار 
انتخاباتي دونالد ترامپ با روسيه، گزارش تازه روزنامه 
امريكاي��ي درباره مطرح ش��دن موضوع��ات مرتبط با 
انتخابات در ديدار وزير كنوني دادگستري دولت دونالد 
ترامپ با سفير روسيه جنجالي تازه به پا كرده است. به 
گزارش فارس به نقل از واشنگتن پست، سفير روسيه 
در امريكا به مقامات باالدستي خودش در مسكو گفته 
كه او در دو ديدار سال گذشته با »جف سشنز« سناتور 
س��ابق امريكايي، درباره مس��ائل مرتبط ب��ا انتخابات 
رياس��ت جمهوري صحبت كرد. روزنامه امريكايي به 
نقل از مقامات سابق و كنوني گزارش داده كه بر اساس 
اطالعات به دس��ت آمده از ش��نود مكالمات »سرگئي 
كسيلياك« توس��ط سازمان جاسوس��ي امريكا، او در 
بازگو كردن دو مكالمه اش با سشنز به اين موضوع اشاره 
كرده اس��ت. يك مقام سابق اطالعاتي امريكا گفته كه 
سناتور س��ابق ايالت آالباما )وزير كنوني دادگستري( 
و سفير روس��يه درباره روابط امريكا-روسيه در دولت 
احتمالي ترامپ و همچنين مواضع او در قبال روس��يه 

صحبت داشتند. 

چهره ها- خبرها

سرخط خبرها گزارش روز فلسطين

در انتظار انتفاضه
عط�وان  لب�اري  عبدا
تح�ركات ي�ك هفت�ه 
گذش�ته در فلسطين را 
انتفاضه و انقالب مقدس 
نامي�د و گفت اس�راييل 
با برنامه اي استراتژيك 
به دنبال يهودي س�ازي 
مس�جداالقصي اس�ت، 
عط�وان معتق�د اس�ت 
ك�ه تصميم�ات اخي�ر 
اسراييل ريشه در تالش 
اي�ن رژيم ب�راي ويراني 
مسجداالقصي دارد و اين 
مساله اي خطرناك است 
زيرا مي خواهن�د مردم 
فلس�طين را از هوي�ت 
و عم�ق راهب�ردي خود 

جدا كنند.

ليس��ت افراد مس��تعفي يا بركنار 
ش��ده در دول��ت دونال��د ترامپ، 
رييس جمهور امريكا رو به افزايش است. در حال 
حاضر هي��چ كس جايگاه امن��ي در دولت امريكا 
ندارد حتي نزديك ترين اف��راد به او نيز مي دانند 
كه نمي توانند براي تمام دوره جايگاه خود را حفظ 
كنند چرا كه نوع رفتار و انتظارات او با افراد بسيار 
غير قابل پيش بيني است. از طرفي شرايط حاكم 
بر كاخ سفيد به نحوي ش��ده كه نشان از اتفاقات 
پشت پرده زيادي در داخل آن دارد. جنگ قدرت 
در دولت روز به روز نمايان تر مي شود و اين موضوع 
نيز بر هيچ كس پوشيده نيست. آخرين تلفات در 
كاخ سفيد نيز مربوط به شان اسپايسر، سخنگوي 
دولت امريكا ب��ود. او كه روزي خود را ش��يفته و 
ذوب دونال��د ترام��پ مي ديد حاال م��ورد غضب 

رييس جمهور قرار گرفته است. 
شان اسپايسر روز جمعه رسما از سمت خود استعفا 
داد تا به نوعي اعتراض خود را نس��بت به انتصاب 
آنتوني اس��كارموچي، س��رمايه دار نيويوركي به 
عنوان مدير ارتباطات رياست جمهوري به نمايش 
بگذارد. دونالد ترامپ روز جمعه اس��كارموچي را 
به عنوان مدير ارتباطات رياست جمهوري منصوب 
كرد؛ سمتي كه پيش از آن در اختيار شان اسپايسر 
قرار داش��ت. اس��كارموچي بالفاصله به اسپايسر 
پيشنهاد داد تا در س��مت خود به عنوان سخنگو 
باقي بماند اما اسپايسر اين پيشنهاد را رد كرد. به 
گفته دو نفر از افرادي كه با تيم اطالع رساني به طور 
مس��تقيم در ارتباط هس��تند به نيويورك تايمز 
عنوان كردند كه شان اسپايسر بر اين اعتقاد بوده كه 
انتصاب اسكارموچي باعث ايجاد يك سردرگمي و 
عدم اطمينان به كاخ سفيد خواهد شد. اما پس از 
آنكه اسپايسر ادامه كار در سخنگويي را نپذيرفت، 
اسكارموچي بالفاصله معاون ارشد اسپايسر، سارا 
هاكبي سندرز را به عنوان سخنگوي مطبوعاتي 

كاخ س��فيد معرفي كرد. در حال حاضر استعفاي 
اسپايس��ر تنها يك مش��كل دونالد ترامپ است. 
تالش هاي رييس جمهور براي كنار زدن اوباما كر 
در مجلس س��نا عمال ناموفق بود، خانواده ترامپ 
نيز باي��د در خصوص پرونده دخالت روس��يه در 
انتخابات پاسخگو باشند، جرد كوشنر نيز در هفته 
جاري به كنگره مي رود تا در خصوص اين پرونده 
در جلسه استماع به سواالت سناتورها پاسخ دهد. 
از طرفي به نظر نمي رس��د دونالد ترامپ بخواهد 
رفتار خود را تغيير دهد. او سرمايه داران بزرگ را 
براي حضور در دولت دعوت مي كند بدون اينكه 
حتي يك روز س��ابقه كار اجرايي دولتي داش��ته 
باش��ند. اين افراد نيز همگي سمت هاي اجرايي 
درياف��ت مي كنند و عم��ال كاخ س��فيد در حال 
تبديل ش��دن به يك كلوني س��رمايه داري شده 
اس��ت كه همه را در خود جاي داده است و هنوز 
مشخص نيست دونالد ترامپ با چه هدفي اين كار 
را انجام مي دهد. ترامپ اما معتقد است كه رفتار 
او هيچ ايرادي ندارد بلكه اين ديگران هستند كه 
رفتار خود را با او بايد تطبيق دهند. اسكارموچي 
نيز به نظر مي رسد قصد دارد اين خواسته دونالد 
ترام��پ را برآورده كند و خ��ود را كامال در اختيار 
رييس جمهور قرار دهد. او در نخستين كنفرانس 
مطبوعاتي خود با خبرن��گاران گفت اختالف ما 
اكنون بر سر اين اس��ت كه چقدر رييس جمهور 
را دوست داريم و چگونه آن را مي بينيم. او ضمن 
مخالفت با نتيجه نظرسنجي هاي اخير كه ميزان 
محبوبيت ترامپ را زير 40درصد در س��طح ملي 
نشان مي دهد، گفت: من اطمينان دارم كه مردم 
امريكا احتم��اال رييس جمهور را به نحوي كه من 
مي بينم، مي بينند. ترامپ در بيانيه اي كه جمعه 
ش��ب به وقت امريكا منتش��ر كرد، گفت: آنتوني 
ش��خصي اس��ت كه احترام زيادي ب��راي او قايل 
هس��تم. وي همچنين ابراز امي��دواري كرد تا او 
بتواند مش��كالت را حل كند. وي افزود: اين خبر 
خوبي اس��ت كه مردم دريافت مي كنند حتي اگر 

رسانه ها نخواهند آن را پوشش دهند. دونالد ترامپ 
همچنين در توييتر خود خطاب به اسپايسر نوشت: 
او يك فرد فوق العاده است كه در برابر رسانه هاي 
دروغين كارهاي بزرگي انجام داد. اما آينده روشن 
اس��ت. رفتن شان اسپايسر در حالي از كاخ سفيد 
صورت گرفته كه انتظ��ار مي رفت او حداقل يك 
سال در اين س��مت باقي بماند. او اميدوار بود كه 
حداقل يك سال به عنوان سخنگوي مطبوعاتي 
خدمت كن��د اما او پس از ش��ش م��اه و يك روز 
اين س��مت را ترك كرد. اسپايس��ر سخنگوي و 
استراتژيست سابق كميته ملي جمهوريخواهان 
از جمله اهداف مكرر رسانه ها در اقدامات جنجالي 
رييس جمهور به خص��وص طي چند ماه اول بود. 
س��بك س��خنگويي او به نوعي غيرمعمول بود، 
پاس��خگويي او به رس��انه ها با توج��ه به عملكرد 
ترامپ به شدت ضعيف بود و عمال نمي توانست در 
برابر رسانه ها براي دفاع از اقدامات جنجالي ترامپ 
كاري انجام دهد. او در ماه هاي گذشته هم از سمت 
كاخ س��فيد و هم از سوي رسانه ها به شدت تحت 
فشار بود. او در طول چند ماه گذشته تبديل به يكي 
 Saturday« از س��وژه هاي اصلي طنز هفتگي
Night Live« شده بود و بيش از هر شخصيت 
ديگري او را در كاخ سفيد به سخره مي گرفتند. اما 
عالقه ش��خصي او به ترامپ موجب مي شد به هر 
نحو ممكن از او دفاع كند. ب��ا اين حال در نهايت 
دونالد ترامپ از اسپايس��ر نيز تشكر كرد و گفت 
اميدوار اس��ت كه در آينده موفق باشد. بسياري 
معتقدند استعفاي شان اسپايسر يك ضربه مهم 
به رينس پريبيوس، رييس كارمندان كاخ سفيد 
و رييس س��ابق كميته مل��ي جمهوريخواهان به 
ش��مار مي آيد چرا كه اسپايسر ش��خصيتي بود 
كه به پريبيوس به ش��دت وفادار ب��ود اما به نظر 
مي رسد با حضور اسكارموچي عمال پرييوس در 
موضع ضعف قرار گرفته هرچند كه اسكارموچي 
رابطه خود با پريبيوس را دوستانه توصيف كرد. به 
گزارش نيويورك تايمز آقاي ترامپ پيش تر قصد 

داشته تا اسكارموچي 52 س��اله، فارغ التحصيل 
دانش��كده حقوق دانش��گاه ه��اروارد را به عنوان 
مدي��ر ارتباطات عمومي اش منص��وب كند اما با 
توجه به اينكه پريبيوس به شدت نگران شخصيت 
اسكارموچي بود با آن مخالفت مي كرد چرا كه او 
يكي از سرمايه گذاران خارجي در امريكا به حساب 
مي آيد. با اين حال يكي از نزديكان پريبيوس گفته 
او راه اس��كارموچي را مس��دود نكرده بلكه سعي 
كرده تا اين روند را كند و كند تر كند. گفتني است 
آقاي اسكارموچي در حالي به اين سمت منصوب 
شده كه مدير ارتباطات س��ابق مايك دوبيك در 
اين سمت كنار گذاش��ته شد و در اين مدت شان 
اسپايسر مسووليت او را برعهده داشت. اما بسياري 
معتقدند كه انتصاب اس��كارموچي بيشتر تحت 
فشار جرد كوشنر، داماد و مشاور ترامپ و همچنين 
ويلبر راس، وزير بازرگان��ي امريكا صورت گرفته 
است. گفتني است كوشنر يكي از منتقدان جدي 
اسپايسر و پريبيوس به شمار مي آيد زيرا كوشنر 
آنها را به عنوان شخصيت هاي حزبي مي داند كه 
تنها طبق منافع حزب عمل مي كنند و آن را مورد 

توجه قرار مي دهند. 
او همچنين از تصميم آقاي ترامپ براي انتصاب 
مارك كاوويتز به عنوان وكيل اصلي خود در امور 
مربوط به روس��يه كه با وضعيت آش��نايي كامل 
دارد نيز حمايت كرد. گفته مي ش��ود پريبيوس 
و استيو بنن، استراتژيس��ت ارشد رييس جمهور 
به شدت مخالف انتصاب اسكارموچي بودند زيرا 
آنها معتقدند كه او مي تواند به طور بالقوه جايگاه 
ترامپ را مورد تهديد قرار دهد. اما به نظر مي رسد 
در نهاي��ت برخي نزدي��كان رييس جمهور آنها را 
متقاعد كردند كه با اين انتصاب رييس جمهوري 
مخالفتي انجام ندهند. اما گفته مي ش��ود يكي از 
داليلي كه اس��كارموچي به اين س��مت منصوب 
ش��ده در راس��تاي جلوگيري از نش��ر اخبار كاخ 
سفيد به رسانه ها بوده است چرا كه به نظر مي رسد 
اخبار از طريق او و نزديكان وي به بيرون نشر پيدا 

مي كند كه حاال بناست عمال جلوي اين كار گرفته 
شود. گزارش ها حاكي از آن بود كه اسكارموچي و 
اسپايسر روز جمعه بايكديگر مالقات كردند و گفته 
مي شد با يكديگر كار خواهند كرد و بسياري نيز 
پس از اين جلسه انتظاري جز اين نداشتند اما به 
ناگاه اعالم سخنگويي خانم سندرز همه را شوكه 
كرده اس��ت. با اين حال دونالد ترامپ دست افراد 
را براي تغييرات در كاخ سفيد باز گذاشته است و 
به مشاورانش گفته است كه مي توانند در راستاي 
جابه جايي اف��راد جديد قدم بردارند. او همچنين 
تاكيد ويژه روي سباستين گوركا يكي از مقامات 
سياس��ت خارجي كاخ س��فيد دارد كه متهم به 
برقراري ارتباط با گروه هاي افراطي در اروپا شده 
است. گفتني است اسپايس��ر از جمله نخستين 
افرادي بود كه به تيم دولت در كاخ سفيد پيوست 
و سمت س��خنگويي را بر عهده گرفت. همچنين 
بنا بود كتي والش نيز در كن��ار او قرار بگيرد اما او 
همان ابتدا از كاخ سفيد كنار گذاشته شد چرا كه 
مخالفت هاي ش��ديدي عليه او مطرح شد. با اين 
حال دونالد ترامپ مدتي بود كه چندان از عملكرد 
تيم سخنگويي خود راضي نبود، هرچند از اينكه 
شان اسپايسر مورد تمسخر برنامه هاي تلويزيوني 
قرار گرفت به ش��دت ناراحت شد. او به طور مرتب 
به همكاران��ش مي گفت كه او مي خواس��ت كه 
اسپايس��ر بماند اما در عمل اتفاق ديگري رخ داد. 
در هفته هاي اخير ني��ز ترامپ اعالم كرده بود كه 
شان اسپايسر سرسخت نيست؛ يكي از شديدترين 
انتقادهايي كه مي توانس��ت در خصوص او مطرح 
كند. بسياري از نزديكان اسپايسر اعالم كردند كه 
ديگر از انتقادهاي مداوم ترامپ خسته شده است. 
چرا كه او معتقد بود رفتارهاي ترامپ جايگاه او را 
در جلسات سخنگويي متزلزل مي كند و خبرنگاران 
از اين موضوع به ش��دت سوءاستفاده مي كنند. با 
اين حال به نظر مي رس��د اسپايسر بر اين عقيده 
بوده كه دونال��د ترامپ هيچگاه جايگاه و زحمات 

او را نديده است.

جنگ قدرت نزديكان ترامپ
سخنگوي كاخ سفيد كنار گذاشته شد

امريكا

مردم فلسطين در چند روز 
گذشته نشان داده اند حتي 
اگ��ر حاكمان عربي براي دوس��تي علني با 
اس��راييل مقدمه چيني مي كنند و ظاهرا 
فراموش كرده ان��د كه فلس��طين همواره 
مس��اله اول اع��راب بوده اس��ت، نگهبانان 
االقصي چنين نخواهند كرد. كشته شدن 
محمد محمود ش��رف، جوان 17 س��اله به 
دست شهرك نش��ينان رژيم صهيونيستي 
نشان داد بذر انتفاضه اي كه در سال 2000 
كاشته شد، روز جمعه، در جمعه خشم ثمر 
داده و مردان و زناني كه امروز در خيابان هاي 
ق��دس رو در روي اس��راييل ايس��تاده اند 
همان كودكاني هس��تند ك��ه روزگاري در 
انتفاضه اول با س��نگ انقالب كردند. در پي 
تحوالت روز جمعه در فلسطين و شهادت 3 
فلسطيني، محمود عباس رييس تشكيالت 
خودگ��ردان فلس��طين دس��تور داد همه 
ارتباطات رسمي با اسراييل به حالت تعليق 
درآيد تا زماني كه اين رژيم موافقت كند از 
اقدامات اخير خ��ود مانند نصب گيت هاي 
الكترونيكي در ورودي هاي مسجداالقصي 
عقب نش��يني كند. گرچ��ه توضيحاتي در 
اين خصوص داده نشده اما ارتباطات رژيم 
صهيونيس��تي و تش��كيالت خودگ��ردان 
فلس��طين در حال حاضر به ارتباطاتي در 
خصوص همكاري امنيتي مربوط مي شود. 
محمود عباس در سخنراني اي كه به صورت 
تلويزيوني منتش��ر ش��د اعالم كرد كه اين 
وضعيت تا زماني كه اسراييل اقدامات خود 
عليه شهروندان فلسطيني، قدس و به ويژه 
مسجداالقصي را متوقف نكند ادامه خواهد 
داش��ت و بر لزوم حفظ وضعيت تاريخي و 
قانوني مس��جداالقصي تاكيد كرد. روزنامه 
االخبار لبنان نوشته بعد از دعوت اسماعيل 
هني��ه رييس دفتر سياس��ي حماس براي 
برگزاري نشستي به منظور ايجاد راهبردي 
براي مقابله با اس��راييل و مقاومت در برابر 
سازش با اسراييل، محمود عباس احساس 
خطر كرد كه قدرت و ابتكار عمل از دس��ت 

تشكيالت سازش گر او با اسراييل خارج شده 
به همين دليل در اقدامي بي س��ابقه اعالم 
كرد كه روابط با رژيم صهيونيستي به حالت 
تعليق در خواهد آمد كه نكته مثبتي براي 
تشكيالت خودگردان فلس��طين به شمار 
مي رود و بع��د از او موض��ع قوي تر را هنيه 
اتخاذ كرده كه خواستار برگزاري نشستي 
فوري براي بررسي و مشخص كردن ساز و 

كار مقابله در نبرد قدس شده است. 
بايد به اين نكته توجه داشت در ساز و كاري 
كه اعتراض ب��ه اقدامات اس��راييل به نماز 
خواندن در مس��جداالقصي محدود ش��ده 
بود، اين مقاومت و اين ايستادگي كه امروز 
شاهد آن هستيم مقاومتي در برابر سازش 
عربي و اس��المي با اش��غالگران اسراييلي 
اس��ت و مس��اله از مخالفت ب��ا دروازه هاي 
الكترونيكي فراتر اس��ت. االخبار نوش��ته 
تصميم محمود عباس براي تعليق روابط و 
ارتباطات تشكيالت خودگردان فلسطين با 
اسراييل به اين معناست كه درهاي جهنم 
ديپلماتيك اسراييل و غرب را به روي خود 
باز كرده است اما فعال اين تصميم در ميان 
مجموع��ه اي از تصميم هاي اش��تباه يك 
حاك��م، بهترين گزينه ممكن بوده اس��ت. 
با وجود اينك��ه هرگونه هرج و مرج امنيتي 
به ضرر تش��كيالت خودگردان فلس��طين 
تمام خواهد ش��د و ممكن اس��ت اقدامات 
سركوبگرانه اسراييل كفه معادالت قدرت 
را به سود تظاهرات كنندگان يا قدرت هاي 
ديگر در ق��دس تغيير دهد، ب��از هم اقدام 
عباس بهترين تصميمي بوده كه در شرايط 
فعلي مي توانست اتخاذ كند. توقف همكاري 
امنيتي با اس��راييل يكي از درخواست هاي 
اصلي جريان ها و گروه هاي فلسطيني براي 
تحقق آش��تي ملي بوده. در همين راس��تا 
ابومازن )محمود عباس( از جنبش حماس 
و ديگر جريان هاي فلس��طيني خواس��ته 
كه اج��ازه دهند دولت وف��اق ملي وظايف 
خود را انجام دهد و به سوي انتخابات ملي 
گسترده گام بردارند. در مقابل در حالي كه 
برخي گزارش هاي رسانه اي حاكي از تالش 
عربستان و امارات براي عادي سازي روابط 

با اسراييل است و كار تا آنجا پيش رفته كه 
روزنامه الشرق االوسط وابسته به عربستان 
و از نزديك ترين رس��انه ها به حكومت اين 
كشور در گزارش خود در خصوص االقصي 
شهداي فلس��طيني را كشته خطاب كرده 
و از ب��ه كار بردن لفظ ش��هيد امتناع كرده 
است، اسماعيل هنيه، رييس دفتر سياسي 
حماس به كش��ورهاي عربي كه به س��وي 
عادي س��ازي روابط با اس��راييل و آشتي با 
رژيم صهيونيستي قدم برمي دارند، هشدار 

داده است. 
اعتصاب عمومي در قدس

روزنام��ه العربي الجديد ام��ا از حال و هواي 
روي شنبه در قدس اشغالي گزارشي تهيه 
كرده و نوش��ته كه در اعتراض به ش��هادت 
سه فلس��طيني در درگيري هاي نظاميان 
رژيم صهيونيس��تي با مردم، ش��هروندان 
فلس��طيني قدس در اعتصاب كامل به سر 
مي برند. در حالي كه نمازگزاران فلسطيني و 
كارمندان سازمان اوقاف اسالمي در قدس به 
اعتراضات خود در برابر دروازه المجلس يكي 
از دروازه هاي مسجداالقصي ادامه مي دهند 
عمر الكس��واني، مدير مس��جداالقصي به 
العربي الجدي��د گفت��ه ك��ه نمازگ��زاران 
فلس��طيني و كارمن��دان س��ازمان اوقاف 
فلس��طين بر مواضع پيش��ين خود استوار 
هس��تند و با وارد ش��دن به مسجداالقصي 
از طري��ق گيت ه��اي الكترونيكي مخالف 
هستند و در برابر دروازه هاي محوطه مسجد 
نماز مي خوانند اما زير بار اين اقدام اسراييل 
نخواهند رفت. روزنامه االخبار درباره تعداد 
شهداي جمعه خشم نيز نوشته كه محمد 
محمودشرف 17 ساله به دليل اصابت گلوله 
به س��ر و محمد ابوغنام در منطقه الطور در 
قدس اشغالي به شهادت رسيدند و مراسم 
تشييع و خاكسپاري هر دو روز جمعه برگزار 
شد. محمد خلف الفي كه او هم 17 ساله بود 
در درگيري هاي شهرك ابوديس در نزديكي 
قدس ب��ه دليل اصابت گلول��ه به قلبش به 
ش��هادت رس��يد. در تالفي اقدامات رژيم 
صهيونيستي و در عمليات شهادت طلبانه 
يك جوان فلس��طيني س��ه شهرك نشين 

ميثم سليماني 

اسراييلي در غرب رام اهلل كشته شدند و دو 
تن ديگر به شدت زخمي شدند اين در حالي 
است كه روز جمعه برخي منابع از شهادت 
يك كودك 7 س��اله نيز خبر داده بودند كه 
در پي استنشاق گاز اشك آور دچار خفگي 
ش��ده بود. با نگاهي به حضور پرشور مردم 
فلسطين در خيابان ها بايد به اين نكته اشاره 
كرد كه با وجود تصميم رژيم صهيونيستي 
براي جلوگيري از حضور مردان زير 50 سال 
در بخش قديمي قدس باز هم مس��يرهاي 
طوالن��ي نم��از در اطراف مس��جداالقصي 
ش��كل گرفت و در اقدام��ي تاثيرگذار يك 
جوان مسيحي فلسطيني با در دست داشتن 
انجيل در ميان نمازگزاران فلس��طيني كه 
نماز را در خيابان اقامه كرده بودند، ايستاد. 
بر اساس گزارش االخبار فلسطيني هايي كه 
در بخش اشغالي فلسطين زندگي مي كنند 
و عرب هاي 48 ناميده مي شوند روز شنبه 
تظاهرات هاي��ي در اعت��راض ب��ه اقدامات 
اس��راييل برگزار مي كنند ب��ا وجود اينكه 
رژيم صهيونيستي با قرار دادن ايست هاي 
بازرسي متعدد تالش كرده مانع رسيدن آنها 
به قدس اش��غالي شود، در سطح بين الملل 
هم اياالت متحده و سازمان ملل نسبت به 
وضعيت قدس ابراز نگران��ي كرده و رجب 
طيب اردوغ��ان، رييس جمهور تركيه كه با 
محمود عباس، رييس تشكيالت خودگردان 
فلس��طين و رووين ريولين، رييس جمهور 
رژي��م صهيونيس��تي ب��ه ص��ورت تلفني 
گفت وگو كرده است خواسته تا گيت هاي 
الكترونيكي از دروازه هاي مس��جداالقصي 
برداشته شود اما بنا بر گزارش  منابع رسانه اي 
اسراييلي با درخواست  اردوغان از اسراييل 

موافقت نشده است. 
عبدالباري عطوان: تمام اين خاك 

فلسطيني است
عبدالباري عطوان، تحليلگر و نويس��نده 
فلس��طيني كه خود از قربانيان اشغالگري 
اس��راييل به ش��مار مي رود و بعد از اخراج 
فلسطينيان و پاكس��ازي قوميتي اراضي 
فلس��طيني بعد از جنگ اعراب و اسراييل 
در س��ال 1948 كه به نكبت معروف است 
در اردوگاه دي��ر البلح در ن��وار غزه به دنيا 
آم��ده در كانال يوتيوب خ��ود در گزارش 
هفتگ��ي ك��ه به ص��ورت تصوي��ري ارايه 
مي كند تح��ركات يك هفته گذش��ته در 
فلسطين را انتفاضه و انقالب مقدس ناميد 
و گفت اسراييل با برنامه اي استراتژيك به 
دنبال يهودي سازي مسجداالقصي است، 
عطوان معتقد اس��ت كه تصميمات اخير 
اس��راييل ريش��ه در تالش اين رژيم براي 
ويراني مسجداالقصي دارد و اين مساله اي 
خطرناك اس��ت زيرا مي خواهن��د مردم 
فلسطين را از هويت و عمق راهبردي خود 
جدا كنند و با توجه به دركي كه از اهميت 
مسجداالقصي پيدا كرده اند، مي خواهند 
رابطه مردم فلس��طين را با عمق اسالمي و 
عربي خود قطع كنند. عبدالباري عطوان 
مي گويد در س��ال 2000 زماني كه ياسر 
عرفات رييس وقت تشكيالت خودگردان 
فلس��طين به كمپ ديويد رفته بود ايهود 
باراك، نخست وزير وقت رژيم صهيونيستي 
به او گفته بود، مي خواهيم سلطه اصلي در 
قدس از آن اسراييل باشد حتي اگر سلطه 
ظاهري آن به دس��ت فلسطينيان باشد به 
گفته عطوان اين يعني اينكه فلسطيني ها 
حقي بر مالكي��ت اراضي قدس نداش��ته 
باشند. در سال 2001 نيز اسماعيل جيم، 
وزير خارجه تركيه درخواست داده بود در 

س��ريع ترين زمان ممكن با ياس��ر عرفات 
ديدار كند و گفته بود بايد موضوع مهمي را 
به او اطالع دهد. بر اساس اين روايت وزير 
دادگس��تري وقت فلسطين به اصرار ياسر 
عرفات در اين دي��دار حضور پيدا مي كند 
تا ش��اهدي بر درخواس��ت وزي��ر خارجه 
تركيه باش��د. بر اس��اس رواي��ت عطوان، 
وزير خارجه تركي��ه از عرفات مي خواهد 
كه ب��ا س��اخت يك كنيس��ه اس��راييلي 
هرچند كوچك در محوطه مسجداالقصي 
موافقت كن��د، عرفات نيز ب��ه او مي گويد 
در مقابل چ��ه چيزي نصيب تش��كيالت 
خودگردان مي شود كه وزير خارجه تركيه 
به او مي گويد بعد از اين اقدام اس��راييل با 
تشكيل دولت مستقل فلسطيني موافقت 
خواهد ك��رد. عرفات نيز ب��ه وزيرخارجه 
تركيه مي گوي��د كه با اين مس��اله موافق 
اس��ت اما با يك ش��رط كه آن ش��رط هم 
برگزاري همه پرس��ي در تركيه است، اگر 
مردم تركيه با س��اخت كنيسه اسراييلي 
در مسجداالقصي موافقت كنند من هم با 
اين پيشنهاد موافقت خواهم كرد. عطوان 
هش��دار داده در طول اين چند سال رژيم 
صهيونيستي موفق ش��ده مسجداالقصي 
را به صورت زماني تقس��يم كند يعني در 
بخش هاي��ي از روز ب��ه صهيونيس��ت ها و 
گردشگران اس��راييلي اجازه داده مي شود 
وارد مس��جداالقصي ش��وند اما ب��ه مرور 
اين رژي��م تالش خواهد ك��رد جغرافياي 
مس��جداالقصي را هم سهميه بندي كند و 

خطر اصلي اينجاست. 
ب��ا اين ح��ال تاكي��د مي كند ك��ه مردم 
فلس��طين اجازه نخواهند داد اين طرح و 
نقشه اس��راييل عملي ش��ود و خطاب به 
حاكمان عرب گف��ت: از تماس گرفتن با 
نتانياهو و درخواس��ت از او براي برداشتن 
گيت ه��اي الكترونيك��ي در دروازه هاي 
مسجداالقصي ش��رم نمي كنيد؟ عطوان 
گفت اي��ن حاكمان در حالي كه پول هاي 
هنگفتي دارن��د و امپراتوري هاي خبري 
را رهب��ري مي كنن��د در حمايت از مردم 
فلسطين و مسجداالقصي برنخاسته و نه 
تنها در برابر تجاوزهاي اس��راييل سكوت 
كرده بلك��ه ادعا مي كنند خروش مردمي 
در قدس نمايشي از س��وي حماس براي 
حمايت از قطر اس��ت. عبدالباري عطوان 
مي گوي��د نيازي به كمك ه��اي حاكمان 
عرب نداريم، س��رزمين اش��غال شده ما 
نيازي به حمايت از شما ندارد، اين كشور 
فرزندان جبارين را دارد و ملتي بزرگ دارد 
كه مي تواند در برابر اسراييل مقاومت كند. 
اين انتفاضه ادامه پيدا خواهد كرد و بنيان 
توافق ننگين اس��لو را از ميان بر مي دارد. 
زيرا افرادي كه در برابر اشغالگري اسراييل 
ايس��تادگي مي كنند جوانان فلسطيني 
هس��تند كه از همه خاك اين س��رزمين 
اش��غال ش��ده به قدس آمده اند و فقط به 
اين مقوله كه »خانه خدايي دارد كه از آن 
حمايت خواه��د كرد« اعتقاد ندارند بلكه 
ايمان دارند كه اي��ن خانه، ملتي دارد كه 
به ي��اري آن خواهد آمد. عطوان مي گويد 
مردم فلس��طين به دنبال صلح هس��تند 
و مي خواهند خاك خ��ود را پس بگيرند 
اما اگر اس��راييل مي خواه��د اين مردم را 
وادار كند تا فلسطين را سرزميني يهودي 
بنامند به او مي گوييم در همه جنگ هاي 
مذهبي تان شكست خورده ايد زيرا تمام 
اين سرزمين با مس��لمان و مسيحي اش 

فلسطيني است. 
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