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(دره اردن) معروف است بخش شرقی کرانه
باختری به طــول  ۱۲۰کیلومتر و عــرض ۱۵
کیلومتر اســت .بر اســاس آخرین آمارها حدود
 ۶۵هــزار فلسطینی و  ۱۱هــزار شهرکنشین
صهیونیستدراینمنطقهزندگیمیکنند۹۰.
درصد این منطقه بر اساس توافق «اسلو» امضا
شدهمیانتلآویووسازمانآزادیبخشفلسطین
«ســاف» جزو مناطق « »cبه شمار م ـیرود .این
مناطقازنظرامنیتیواداریکامالتحتکنترل
رژیمصهیونیستیهستند.

تحلیل روز
علیرضا تقوی نیا
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آنسویخطونشاناردن
ملک عــبــدا ...دوم پــادشــاه اردن هاشمی در
مصاحبه اخیرش با اشپیگل گفته است  :اگر
اسرائیل بخش هایی از کرانه غربی رود اردن
را تصرف کند باعث درگیری بزرگی با اردن
خواهد شد .در خصوص چرایی این اظهارات
باید گفت که به طــور کلی اردن هاشمی یک
کشور مصنوعی اســت کــه انگلستان پــس از
جنگ جهانی اول به وجود آورد .با پایان جنگ
جهانی اول و پس از انعقاد پیمان سایکس پیکو
به دلیل خدمتی که شریف حسین حاکم مکه
به انگلستان در فروپاشی امپراتوری عثمانی
کــرد ،انگلستان دو فرزند وی یعنی عبدا ...و
فیصل را به ترتیب در اردن و عــراق به عنوان
پادشاه منصوب کرد.با توجه به سابقه تاریخی
تمدنی عراق و جمعیت باال و مشروعیت نداشتن
خاندان هاشمی در این کشور در سال ۱۹۵۸
عبدالکریم قاسم طی کودتایی این پادشاهی
را از میان برداشت اما اردن با اتکا به راهبرد
انتساب خود به بنی هاشم همچنان مشروعیت
خود را حفظ کرده است.اردن از وضعیت مالی
بسیار ضعیفی برخوردار است و عمدتا از طریق
کمک های اعراب متمول خلیج فارس و نیروی
کاری که به این کشورها می فرستد درآمدش را
تامین می کند.با شروع بحران فلسطین عمده
فلسطینی های اخراجی راهــی اردن شدند و
با توجه به این که اکثریت قاطع جمعیت اردن
را فلسطینی تباران تشکیل دادنــد  ،خطری
بالقوه پادشاهی هاشمی را تهدید می کرد .به
ویژه این که سازمان آزادی بخش فلسطین به
رهبری عرفات به قوانین اردن تمکین نمی کرد
و در واقع یک دولت مستقل تشکیل داده بود و
چریک هایش عالوه بر انجام تخلفات متعدد،
بدون هماهنگی با دولت این کشور روزانه علیه
اسرائیلی ها حمالت چریکی انجام می دادند
.در سال  ۱۹۶۹شاه حسین اعالم کرد قطعنامه
 ۲۴۲شــورای امنیت را می پذیرد که این امر
خشم جدی یاسر عرفات رئیس سازمان آزادی
بخش را در پی داشــت .طرح ترور شاه حسین
ریخته شد و در اول سپتامبر به اجرا در آمد اما
ناکام بود .همچنین در روز  ۶سپتامبر نیروهای
عرفات هواپیمای مسافربری خطوط هوایی
انگلستان را دزدیدند و باعث بحرانی جدی در
روابط نزدیک اردن و انگلیس شدند .دولت اردن
دیگر تاب نیاورد و به سازمان آزادی بخش اعالن
جنگ کرد و در سپتامبر  ۱۹۷۰این سازمان را
به شدت سرکوب و از اردن اخراج کرد( این واقعه
به سپتامبر سیاه مشهور است ) .در کل دولت
اردن از فلسطینی ها دل خوشی ندارد و حضور
گسترده آنان را تهدیدی برای موجودیت خود
قلمداد می کند و طبق قطعنامه های شورای
امنیت مانند  ، ۲۴۲خواستار تشکیل دولت
فلسطین در مناطق کرانه غربی و نوار غزه است
چیزی که جریان چپ و میانه روهای اسرائیلی نیز
آن را تایید می کنند.پادشاه فعلی اردن می داند
نتانیاهو و راستگراها خواستار تشکیل یک دولت
یهودی در تمام جغرافیای فلسطین هستند که
پیامد آن اخراج میلیون ها فلسطینی به کشورهای
عربی است؛ به طوری که در دسترس ترین کشور
برای اسکان آوارگان اردن است.حضور فلسطینی
های آواره بار مالی بسیار سنگینی را متوجه این
کشور می کند و عالوه براین ،حاکمیت پادشاهی
هاشمی را به شدت تهدید خواهد کرد و به دالیل
فوق پادشاه اردن تصرف منطقه غور اردن در کرانه
غربی توسط دولت اسرائیل را تهدیدی برای بقا و
حاکمیت خودش بر اردن تلقی کرده و به مقابله با
آن خواهد پرداخت .این مقابله از لحاظ حقوقی نیز
توسط قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل
پذیرفته شده است.

کارتون روز

▪نتیجهالحاق(اشغالگریجدید)

کرانهباختری؛کانونپروژهاشغالگری
گزینههایفلسطینیهابرایمقابلهباطرحاشغالگریجدیددرکرانهباختریچیست؟

گــروه بین الملل-روز قــدس امسال به دلیل
مسائل مختلفی که در صحنه فلسطین دیده
میشود ،از حساسیت باالیی برخوردار است.
رژیــم صهیونیستی این روزهــا با حمایت قاطع
ایاالت متحده آمریکا و سوءاستفاده از مشغول
بودن جهان به کرونا ،دنبال رسمیتبخشی به
اشغال بخشهای گستردهای از کرانه باختری
اســت و ایــن در حالی اســت که از مدتها قبل
دست به پاک سازی نــژادی در شهر قدس زده
است ،امــا اشغال بخشهای جدیدی از کرانه
باختری به چه معناست؟ کرانه باختری ۵۶۵۵
کیلومترمربعمساحتداردکهبرابربا ۲۱درصد
ازمساحتتاریخیکلفلسطیناستومساحت
منطقه موسوم به «ج یا »cبرابر با ۳۴۵۰کیلومتر
مربعاستکه ۶۱درصدمساحتکرانهباختری
را تشکیل میدهد و اکنون تحت کنترل رژیم
صهیونیستیقراردارد.تقسیمکرانهباختریرود
اردنبهسهمنطقه«الف،بوج»درپیماناسلو،در
سال ۱۹۹۳انجام شد؛ منطقه الف از نظر اداری
و امنیتی توسط تشکیالت خودگردان ،منطقه

ب از نظر اداری توسط تشکیالت خودگردان و از
نظرامنیتیتوسطرژیمصهیونیستیومنطقهج
از نظر امنیتی و اداری توسط رژیم صهیونیستی
اداره میشود.شهرکسازی رژیم صهیونیستی
در منطقه ج متمرکز است به نحوی که تعداد
شهرکهادراینمنطقهبه ۱۶۰عددمیرسدکه
 ۷۰۰هزارشهرکنشیندرآنزندگیمیکنند.
نکته قابل توجه آن است که شهرکها در چهار
محور اصلی در شرق کرانه باختری معروف به
درهروداردن بهعنوانخزانهآبیفلسطین،مرکز
کرانه باختری ،غرب کرانه باختری و در قدس
متمرکز است« .بنیامین نتانیاهو» نخستوزیر
رژیم صهیونیستی در تبلیغات انتخاباتی خود
وعدهداددرصورتپیروزی،درهاردنوشرق«بحر
المیت» را به فلسطین اشغالی الحاق میکند؛
مناطقی که حدود  ۳۰درصد از مساحت کرانه
باختریراتشکیلمیدهدواینرسمیتبخشی
بهاشغالمناطقیادشدهدرراستایطرحآمریکا
موسومبه«معاملهقرن»صورتمیگیرد.منطقه
دره اردن و شمال بحر المیت که به «غور اردن»

اجــرای وعده نتانیاهو و اجرایی کردن اشغال
اراضیبیشتردرکرانهباختریبراساسگزارش
«فلسطین آنالین» ،منجر به این موارد خواهد
شد :راهکار دو دولتی نابود میشود و این که
استراتژی صهیونیستی دربــاره شهرکسازی
یشود و در مرحله آینده
به سمت مرکز کشیده م 
بر دو منطقه الخلیل و نابلس متمرکز خواهد
شد .شهرکسازی رژیم صهیونیستی در کرانه
باختری،قدسوجوالنخالفقانونبینالمللی
و منشور سازمان ملل متحد اســت و تا کنون
چندین قطعنامه علیه این موضوع صادر شده
است.آخرینباردرسال ۲۰۱۶قطعنامه۲۳۳۴
شورایامنیتدراینبارهصادروخواستارتوقف
فوری و کامل شهرکسازی در کرانه باختری
و قــدس اشغالی شــد.امــا ســوال ایــن اســت که
گزینههای فلسطینیها بــرای مقابله با طرح
اشغالگریجدیددرکرانهباختریچیست؟رژیم
صهیونیستی میداند تشکیالت خودگردان
کار چندانی در این بــاره انجام نخواهد داد و
واکنشهایشدرحدبیانیه،سخنرانیتلویزیونی،
تحرکات مردمی کنترل شده و سفر «محمود
عباس» رئیس تشکیالت خودگردان به برخی
کشورهای غربی بــرای کسب حمایت است.
فلسطینآنالیندرادامهگزینههایموردانتظار
برای مقابله با این طرح صهیونیستی را به شرح
زیرتوضیحداد:

پیشخوان بین الملل

طرح روی جلد ویک:سقوط آزاد اقتصاد آمریکا

قاب بین الملل

یک مستاجر در شهر واشنگتن دیسی (پایتخت)
ایــاالت متحده آمریکا با نصب پارچه نوشتهای
بزرگ روی پنجره خانه نوشته" :وقتی کار نباشد،
اجارهای هم در کار نیست".

قاب بین الملل

▪سند پنتاگون :تـــداوم کرونا
بدونواکسنتاتابستان۲۰۲۱

پژوهشکدهآمریکایی 3:برابرشدنکشتههایکرونادرآمریکا
محتملاست

افتخار ویروسیترامپ!

خادم-قربانیان جنگ هایی را که
روسای جمهور آمریکا در تاریخ این
کشور به راه انداخته اند  ،فراموش
کنید .دونالد ترامپ روزی از پایان
دادن جنگ های بی پایان ایاالت
مــتــحــده ســخــن مــی گــفــت ،حــاال
دولتش در جنگ با کرونا شکست
خورده و تنها در روز گذشته 1425
تن بر اثر ابتال به کرونا کشته شده
اند.ایندرحالیاستکه19هزارو
 662تننیزبهمواردجدیدمبتالیان
آمریکا اضافه شده و به عدد 1.56
میلیوننفررسیدهاست.عددبزرگی
که پرشتاب در حال افزایش است.
در حالی که شمار قربانیان ویروس
کرونا در آمریکا به مــرز  ۹۲هزار
نفر رسیده است،نتیجه تحقیقات
دانشگاه واشنگتن نشان میدهد
که احتمال سه برابر شــدن شمار
کشتههای ویروس کرونا در آمریکا
وجــود دارد .به گــزارش آناتولی،
تحقیق «بنیاد اقتصاد ،سیاست،
نتایج بهداشت تطبیقی» دانشگاه
واشنگتن نشان میدهد که میزان
مرگ و میر افراد دارای عالیم ابتال
به ویروس کرونا  ۱۳برابر بیشتر از
مرگومیرناشیازابتالبهآنفلوآنزای
فصلی اســت .طبق یافتههای این
پــــژوهــــش ،درصـــــد کــشــنــدگــی
آنفلوآنزای فصلی معادل یک دهم
درصداستامامیزانفوتمبتالیان
به ویروس کرونا  1.3درصد است.

«انیربانباسو»استاداقتصادپزشکی
در مــدرســه داروســــازی دانشگاه
واشنگتن به دنبال انتشار نتیجه
اینتحقیقبیانیهصادرواعالمکرد:
«کووید ۱۹-کشندهتر از آنفلوآنزا
است و میتوانیم بحث (درباره این
که کــدام کشنده تر اســت) را کنار
بگذاریم».به رغم افزایش قربانیان
کووید 19درآمریکا،دونالدترامپ،
رئیس جمهوری ایــن کشور گفته
ثبت بیشترین تعداد مبتالیان در
جهان «نشان افتخار» است ،چرا که
این نشان می دهد آمریکا در زمینه
تست های تشخیصی کووید۱۹ -
به مراتب بهتر عمل کــرده است.
در آمریکا تا کنون  ۱۲میلیون و
 ۶۰۰هزار تست تشخیصی کرونا
انجام شــده اســت و دونالد ترامپ
در سخنانی این رقم را  ۱۴میلیون
اعالم کرد ،رقمی به مراتب بیشتر از
دیگرکشورها،امامجلهعلمیOur
 World in Dataکه در دانشگاه
آکسفورد منتشر می شــود ،نشان
داده از نظر سرانه تست تشخیص
کــوویــد ۱۹ -ایــن کــشــور در رده
نخست قــرار نــدارد .بنابر این رده
بندی ،با معیار تعداد افرادی که در
هرهزارنفرتستشدهاند،آمریکادر
رده  ۱۵قرارگرفتهاست.دراینرده
بندی ،کشورهایی مانند ایسلند،
نیوزلندوروسیهدرردههایباالتری
قرارگرفتهاند.

بنابر یک سند افشا شــده متعلق
به وزارت دفــاع آمریکا (پنتاگون)
ویـــروس کــرونــا تــا تابستان سال
 ۲۰۲۱میالدیباقیخواهدماندو
تا آن زمان نیز واکسنی برای درمان
آن وجود ندارد .دیلی میل دیروز در
گزارشی نوشت :در یادداشتی که
برای مارک اسپر ،وزیر دفاع آمریکا
ارسال شده و اکنون به بیرون درز
کرده ،آمده است که ویروس کرونا
تا مدت مدیدی در محیط پیرامون
باقیخواهدماند .اینیادداشتکه
تحتگزارشیبرایوزیردفاعآمریکا
بــوده ضمن اشــاره به باقی ماندن
ویــروس کرونا تا تابستان ۲۰۲۱
و این که تا آن زمان واکسنی برای
این ویروس وجود نخواهد داشت،
دربــاره تشدید ابتال به این ویروس
در ماههای پیش رو هشدار داده
است .شمار مبتالیان در حالی در
آمریکا افزایش می یابد که رئیس
جمهور ایــن کشور درب ــاره اعمال
ممنوعیت سفر از برزیل به ایاالت
متحده به خاطر گسترش شیوع
ویروس کرونا خبر داده است .کرونا
در برزیل هر روز قربانیان بیشتری
میطلبد .در ایــن کشور تنها در
یک روز  17هزار و  408تن مورد
ابتالی جدید به ثبت رسید و برای
نخستینباردربرزیلظرفیکروز
بیش از هزار نفر جان خود را بر اثر
کرونا از دست دادنــد .حاال ترامپ
آمریکای شمالی برخالف رابطه
خوبش با بولسونارو که به ترامپ
آمریکای جنوبی مشهور است ،از
اعمال محدودیت خبر داده است.
رئیس جمهور آمریکا به خبرنگاران
حاضر در کاخ سفید گفت« :ما در
حالبررسیآنهستیم.نمیخواهم
اف ــرادی که از برزیل وارد آمریکا
میشوند ،مردم ما را آلــوده کنند.
ما با ارســال دستگاههای تنفس
مصنوعیبهبرزیلکمکمیکنیم.
برزیلمشکالتیداردهیچشکیدر
اینبارهوجودندارد».

همزمانبااعتراضهایمردمی،رئیسجمهورفرانسهاکثریتپارلمانراازدستداد

تلخیهای دومینووار برسر ماکرون

افزایش بحران بــرای دولــت امانوئل
ماکرون رئیس جمهوری فرانسه که
از نــوامــبــر (۲۰۱۸آبـــــان  )۹۷سایه
سنگین اعــتــرا ضهــای مــردمــی به
سیاستهای اقتصادی دولت را بر سر
خود دارد ،تــداوم یافته به گونهای که
در کنار انتقادهای گسترده گرو هها
از سیاستهای ناکارآمد کاخ الیزه در
مبارزه با شیوع ویروس کرونا ،اکنون با
خروج هفت نمایندهاش از حزب حاکم،
اکثریت پارلمان را از دست داد .حزب
«جمهوری به پیش» ( )LREMبه عنوان
حزب حاکم فرانسه با خروج شماری از
نمایندگان آن از اکثریت افتاد؛ هفت
عضو حزب «جمهوری به پیش» دیروز از
این حزب خارج شدند و یک گروه جدید
پارلمانی با تمرکز بر تغییرات اقلیمی،
حــل مــســائــل مــحــیــط زیــســت و رفــع
نابرابریهای اجتماعی متشکل از ۱۷
عضو را تشکیل دادند.به گفته رادیو
بینالمللی فرانسه  ،این حزب چپگرای
ماکرون است که به دلیل نارضایتی از
سیاستهای دولت در سه سال گذشته
در حــال از بین رفتن اســـت«.ژان ایو
لودریان» وزیر امور خارجه فرانسه با
ابراز تاسف از این رخداد ،ابراز اطمینان
کــرد کــه دول ــت فــرانــســه همچنان از
حمایت اکثریت نمایندگان میانهروی
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کاریکاتور با عنوان خزانه حکومت سعودی در
زمان ولیعهد

* پایان اختالفات و ادغام جنبشهای حماس و
جهاداسالمیدرچارچوبسازمانآزادیبخش
فلسطین«ساف»
* لغو عملی تــوافـقهــای امضا شــده بــا رژیــم
صهیونیستی
* بازگرداندن اعتبار به جنبش فتح و قرار دادن
سالح تحت کنترل کمیته اجرایی این سازمان
بــرای اداره نبرد با رژیــم صهیونیستی در کل
فلسطین
*بسیج ملت فلسطین و ملتهای عربی و
اسالمی و تمام آزادگــان جهان بــرای مقابله با
اشغالگراسرائیلی
* حمایت از تحریم رژیــم صهیونیستی و جرم
دانستنتماماشکالعادیسازیروابط
*فعال کردن دیپلماسی رسمی و مردمی برای
حمایت از رویکردهای جدید و تصحیح مسیری
که رژیم صهیونیستی را دولتی عادی در منطقه
معرفیمیکند.
این در حالی است که رژیم صهیونیستی از سال
گذشته تا کنون با اجرای برخی طرحها ،به پاک
سازینژادیدرقدسوکرانهباختریدستزده
است.رژیمصهیونیستیتیرماهگذشته()۱۳۹۸
تخریب حدود  ۱۰۰واحد مسکونی متعلق به
فلسطینیهادرمنطقه«وادیالحمص»درشهر
«صــور باهر» در جنوب شرق قدس اشغالی را
آغاز کرد؛ به گفته مقامات فلسطینی این اقدام
بزرگ ترین عملیات تخریب از  ۱۹۶۷تا کنون
است.ازسویدیگرهفتهگذشته،کمیتهموسوم
به هماهنگکننده امور رژیم صهیونیستی در
کرانهباختریازتصویبطرحمصادرهزمینهای
اطراف مسجد ابراهیمی در الخلیل در راستای
اجرای پروژهای صهیونیستی خبر داد .از دیگر
مصادیق اجــرای پاک ســازی نــژادی در قدس
تخریبمنازلفلسطینیهابهبهانههایمختلف
و آواره کردن آن ها از این شهر است .این اقدام
همواره با واکنش گسترده گروههای مقاومت
فلسطینی و تشکیالت خودگردان روبه رو شده
استاماهمچنانادامهدارد.
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مجلس بــرخــوردار است.با این حال،
کاهش تعداد نمایندگان حامی دولت
فرانسه میتواند روند انجام اصالحات
اقتصادی مد نظر ماکرون را که اکنون
بــه دلیل شیوع وی ــروس کــرونــا معلق
شده ،با دشواری بیشتری مواجه کند.
به گــزارش یــورو نیوز ،همحزبیهای
پیشین او در مجلس معتقدند که
رویکردهای اقتصادی ماکرون رنگ
و بوی راست گرایانه بیشتری به خود
گرفته و آنچنان که در باره اصالحیه
قانون بازنشستگی به وضــوح آشکار
شد ،دولــت تحت حمایت او راجــع به
دغدغه توسعه رفاه اجتماعی و حمایت
بیشتر از کــارگــران و کــارمــنــدان کم
توجه شــده است.رویترز نیز نوشت،
این نمایند هها با جدا شدن از حزب
حاکم و تشکیل گروهی جدید ،رئیس
جمهوری فرانسه را از برخورداری از
اکثریت قاطع محروم و در عین حال
فشار بــرای اتخاذ سیاستهای چپ
گرایانهتر را تشدید کردند .تولد یک
گروه سیاسی جدید در مجلس شورای
ملی که عمدتا" متشکل از افراد ناامید
از حــزب حاکم بــودنــد باعث شــد که
جنبش امانوئل ماکرون دو سال پیش
از پایان دوران حاکمیت خود اکثریت
مطلقش را از دست بدهد.

پــایــان خالفت داعــش بــه معنی پــایــان حضور
عملیاتی ایــن گــروه نیست!همان طــور که در
نقشه مشاهده می شود ،فعالیت های عناصر
این گروه تروریستی حتی پس از نابودی جنبه
های حاکمیتی آن نیز از بین نرفته است.قسمت
زرد:مناطقی با عملیات متمرکز داعش.قسمت
قرمز :شهرهایی که داعش توجه ویژه ای به محیط
های روستایی آن ها دارد.

چهره روز

«صالح عــبــدا ...کامل» ســرمــایـهدار برجسته
ســعــودی کــه در جــریــان دستگیر یهای سال
 ۲۰۱۷بــازداشــت شــده بــود ،در  ۷۹سالگی
درگذشت ،ولی برخی منابع مرگ وی را مشکوک
اعــام کــردهانــد  .ایــن ســرمــایـهدار سعودی که
ریاست شــورای عمومی بانکهای اسالمی و
اتاق بازرگانی جده را بر عهده داشت ،از جمله
افرادی است که در نوامبر ( ۲۰۱۷آذر  )۹۶در
جریان فعالیتهای تیم موسوم به مبارزه با فساد
«محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان بازداشت و
در هتل ریتز حبس شده بود .طبق ارزیابی نشریه
«فوربس» در سال  ۲۰۱۷مبلغ کل سرمایه این
شخصیتبرجستهسعودیبیشاز ۲میلیارددالر
ارزیابی شده است.

