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KEPALA HAMAS: KEPUTUSAN TRUMP 
TENTANG AL-QUDS BERTUJUAN UNTUK 
MENGHILANGKAN PALESTINA
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Kepala biro 
politik gerakan 

perlawanan Islam 
Palestina, Hamas, 

telah mengecam 
pengakuan 

Presiden AS Donald 
Trump terhadap 

Yerusalem al-Quds 
sebagai ibukota 

Israel, yang 
menggambarkan 

tindakan tersebut 
sebagai upaya 

Gedung Putih untuk 
menghapuskan 

penyebab Palestina.

Seoul, HanTer  -  Ko-
rea Selatan pada Selasa 
(26/12/2017) memperkira-
kan saudaranya di utara 
mulai bersedia maju ke 
meja perundingan dengan 
Amerika Serikat pada tahun 
depan, namun di sisi lain, 
Seoul masih tetap waspada 
dengan membentuk satuan 
militer khusus, yang menan-
gani ancaman nuklir dari 
Korea Utara.

Pada Jumat pekan lalu, 
Dewan Keamanan PBB 
memberlakukan sanksi baru 
lebih berat kepada Korea Ut-
ara sebagai balasan atas uji 
peluru kendali antarbenua 
oleh negara tersebut. Pyong-
yang kemudian menyebut 
langkah Dewan Keamanan 
itu sebagai perang dan pen-
gucilan ekonomi.

"Korea Utara akan mulai 
mengupayakan perundin-
gan dengan Amerika Serikat 
dan pada saat bersamaan 
ingin diakui sebagai negara 
dengan hak mengembang-
kan senjata nuklir," kata 

laporan kementerian pen-
yatuan Korea Selatan, tanpa 
menjelaskan lebih lanjut.

Sementara itu, kemen-
terian pertahanan menya-
takan akan menugaskan 
empat satuan militer untuk 
mengawasi kebijakan Ko-
rea Utara, dengan tujuan 
"merespon dan mencegah 
ancaman nuklir serta rudal 
Korea Utara.

Ketegangan kawasan 
terus meninggi akibat pro-
gram nuklir dan rudal Korea 
Utara. Diplomat dari Amer-
ika Serikat sudah menegas-
kan bahwa mereka men-
gupayakan solusi damai, 
namun Presiden Donald 
Trump justru menyebut pe-
rundingan sebagai langkah 
yang sia-sia. Trump men-
yatakan bahwa Pyongyang 
harus berkomitmen untuk 
menghentikan program 
nuklir mereka sebelum 
membuka meja perundin-
gan.

Dalam pernyataan yang 
disiarkan oleh kantor berita 

KCNA, Korea Utara men-
gatakan bahwa Amerika 
Serikat saat ini tengah ket-
akutan atas kekuatan nuklir 
Pyongyang.

China, yang selama ini 
menjadi sekutu terbesar 
Korea Utara, dan Rusia 
sama-sama mendukung 
sanksi terbaru dari Dewan 
Keamanan, yang ditujukan 
untuk membatasi akses 
negara tersebut terhadap 
produk minyak jadi dan 
mentah, serta menghambat 
remitansi dari pekerja di 
luar negeri.

Pada Selasa, Beijing 
merilis data bea cukai yang 
mengindikasikan bahwa 
China telah menghentikan 
ekspor produk minyak ke 
Korea Utara pada Novem-
ber.

China, yang merupakan 
sumber utama Korea Utara 
untuk mendapatkan paso-
kan energi, tidak mengek-
spor bensin, bahan bakar 
pesawat, dan jenis minyak 
lainnya kepada negara te-
tangganya pada bulan lalu, 
bahkan telah menghentikan 
impor bijih besi dan batu 
bara dari Korea Utara pada 
bulan yang sama.

Dalam perkiraan politik 
luar negeri 2018, kementeri-
an penyatuan Korea Selatan 
menyatakan Korea Utara 
pada akhirnya menyerah 
terhadap tekanan sanksi 
ekonomi dari berbagai pi-
hak. 
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ILUSTRASI Korea Utara dan Korea Selatan 

Gaza, HanTer - Keputu-
san AS baru-baru ini men-
genai al-Quds adalah bagian 
dari upaya terus-menerus 
untuk mengakhiri masalah 
Palestina dalam konteks 
apa yang disebut kesepaka-
tan abad ini. Hal tersebut 
diungkapkan oleh Ismail 
Haniyeh, selaku pemimpin 
Hamas dalam sebuah per-
temuan dengan para pemi-
mpin suku Palestina di Kota 
Gaza, Selasa (26/12/2017).

Haniyeh menambahkan 
bahwa langkah Amerika 
Serikat (AS) yang kontro-
versial tersebut berimplikasi 
pada rekonfi gurasi seluruh 
wilayah yang akan meru-
gikan Al-Quds dan hak-hak 
Palestina.

Ia juga menuturkan 
bahwa Hamas telah mem-

Pada 2018, Korsel Yakin Korut 
Maju ke Meja Perundingan

peroleh informasi menge-
nai sebuah rencana AS un-
tuk menawarkan kepada 
pemimpin Palestina sebuah 
negara bagian dengan ibu-
kotanya di desa Abu Dis, 
yang terletak di perbatasan 
dengan Yerusalem al-Quds. 

"Rencana tersebut mel-
ibatkan pembangunan jem-
batan yang menghubungkan 
Abu Dis dengan kompleks 
Masjid al-Aqsa (di Yerusa-
lem Timur al-Quds) dengan 
tujuan nyata untuk memas-
tikan akses Palestina ke 
Masjid tersebut. Ada juga 
pembicaraan untuk memba-
gi kompleks Masjid Al-Aqsa 
menjadi tiga bagian yang 
terpisah," kata pemimpin 
Hamas tersebut.

Kepala Hamas juga 
mengkritik beberapa negara 
Arab regional karena menor-

malisasi hubungan diploma-
tik dengan Israel dengan 
mengorbankan rakyat Pal-
estina. Haniyeh kemudian 
membanting rezim Tel Aviv 
untuk melakukan ekspansi 
permukiman di wilayah Pal-
estina yang diduduki.

Seperti diketahui, pada 
tanggal 6 Desember lalu, 
Presiden AS Donald Trump 
mengumumkan keputusan-
nya untuk mengakui Yerusa-
lem al-Quds sebagai ibu kota 
Israel dan memindahkan 
kedutaan AS di Israel dari 
Tel Aviv ke Yerusalem al-
Quds.

Perubahan dramatis 
dalam kebijakan Washing-
ton terhadap kota terse-
but memicu demonstrasi 
di wilayah Palestina yang 
diduduki, Iran, Turki, Mesir, 
Yordania, Tunisia, Aljazair, 

Irak, Maroko dan nega-
ra-negara Muslim lainnya.

Pada tanggal 21 Desem-
ber, Majelis Umum Pers-
erikatan Bangsa-Bangsa 
dengan suara bulat memi-
lih sebuah resolusi yang 
menyerukan kepada AS 
untuk menarik pengakuan 
kontroversialnya terhadap 
Yerusalem al-Quds sebagai 
Ibukota Israel.

Dalam upaya untuk 
mencegah resolusi tersebut, 
Trump telah memperin-
gatkan bahwa "kita sedang 
menonton," mengancam 
pembalasan terhadap nega-
ra-negara yang mendukung 
tindakan tersebut, yang se-
belumnya menghadapi veto 
AS di Dewan Keamanan 
PBB.

Namun, Israel meno-
lak resolusi badan dunia 
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Iran Terus Tingkatkan 
Kekuatan Pertahanan
Teheran, HanTer 
- Menteri Pertahanan 
Iran Brigadir Jen-
deral Amir Hatami 
mengatakan bahwa 
Republik Islam akan 
meningkatkan kehe-
batan militernya den-
gan kekuatan penuh 
dan tanpa henti.

Berbicara dalam 
sebuah pertemuan 
dengan sejumlah an-
ggota parlemen Iran 
p a d a  h a r i  S e l a s a 
(26/12/2017), Hatami 
menambahkan bahwa 
negara tersebut memi-
liki pandangan strat-
egis jangka panjang 
mengenai isu-isu per-
tahanannya, mengin-
gat tingkat plot musuh.

Dia menekankan 
bahwa pendekatan 
semacam itu telah 
membantu Iran men-
capai  kemampuan 
pertahanan strategis. 
"Hari ini, pendekatan 
musuh adalah untuk 
melemahkan kekuatan 
nasional dan kekuatan 
pertahanan Repub-
lik Islam Iran, namun 
kami tidak mengizin-

kan siapapun untuk 
merongrong perta-
hanan negara kami," 
kata Hatami.

D i a  b e r s u m p -
ah bahwa Iran akan 
mempertahankan dan 
memperkuat  daya 
dukung dan perta-
hanannya dan menga-
takan bahwa kekuatan 
pertahanan strategis 
negara tersebut dapat 
mencegah ancaman 
terhadap Republik Is-
lam sejak awal.

Iran telah berhasil 
mencapai swasemba-
da dalam pembuatan 
peralatan militer yang 
diperlukan sesuai den-
gan kebijakannya un-
tuk meningkatkan ke-
mampuan pertahanan 
terhadap ancaman po-
tensial.

T e h e r a n  b e r -
p e n d a p a t  b a h w a 
kekuatan militernya 
tidak menimbulkan 
ancaman bagi negara 
lain dan bahwa dok-
trin militernya sema-
ta-mata didasarkan 
pada pencegahan. 
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RUDAL balistik anti-kapal buatan Iran bernama 
Hormuz-1 dan Hormuz-2

PEMIMPIN Hamas di jalur Gaza, Yahya Sinwar (kiri) saat berbicara dalam sebuah pertemuan dengan 
kepala keluarga di Kota Gaza pada tanggal 26 Desember 2017, membahas perkembangan terakhir dalam 
pembicaraan rekonsiliasi, yang juga dihadiri oleh biro politik gerakan tersebut kepala Ismail Haniyeh (kanan) 

tersebut sambil berterima 
kasih kepada Trump atas 
keputusannya untuk me-
mindahkan kedutaan AS 
dari Tel Aviv ke Yerusalem 
al-Quds.

Yerusalem al-Quds 
tetap menjadi inti konflik 
Israel-Palestina, dengan 
orang-orang Palestina ber-
harap bahwa bagian timur 
kota pada akhirnya akan 
berfungsi sebagai ibu kota 
negara Palestina merdeka 
yang akan datang.

Sementara itu, kepala 
Hamas di Jalur Gaza, Ya-
hya Sinwar, menekankan 
bahwa gerakan perlawanan-
nya sepenuhnya siap untuk 
memberikan pukulan yang 
menyengat kepada militer 
Israel dalam konfrontasi 
militer masa depan dengan 
rezim Tel Aviv.

Dia meminta semua 
orang Palestina untuk mem-
bantu usaha yang ditujukan 
untuk rekonsiliasi di antara 
faksi politik Palestina ter-
kemuka, menekankan bah-
wa tujuan utama ini harus 
dicapai.

Sinwar menunjukkan 
bahwa negara-negara Arab 
dan Muslim, masyarakat 
internasional dan nega-
ra-negara yang mencin-
tai kebebasan tidak akan 
menyerah pada kebijakan 
kesombongan lagi.

Dia memperingatkan 
bahwa isu Palestina tidak 
akan mendapat perhatian 
internasional jika isu al-
Quds jatuh dari wilayah 
perkembangan Timur Ten-
gah saat ini.
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