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الجماعات الإرهابية ت�ستمر بخرق الهدنة في حلب ..وو�صول م�س ّلحين وعربات �شحن مليئة بالذخائر من تركيا

بوتين :الو�ضع في �سورية مع ّقد وينبغي عمل الكثير لتهيئة الظروف لت�سوية �سيا�سية
أك � ّد الرئيس الروسي فالديمير بوتين أنّ العملية العسكرية
الروسية في سوريا ،سمحت بإحداث نقلة نوعية للوضع هناك
بفضل العمل المنسق للقوات الجوية الفضائية الروسية.
وأوض��ح بوتين خالل اجتماع عقد ُه يوم الثالثاء ،في منتجع
سوتشي جنوب روسيا مع قادة الجيش وقطاع االنتاج الحربي،
أن الطائرات الروسية نف ّذت ،منذ بدء العملية الجوية الروسية في
سورية في  30أيلول الماضي ،ما يربو على  10آالف طلعة قتالية،
ودمرت أكثر من  30ألف هدف ،بما في ذلك نحو  200منشأة إلنتاج
النفط الخام وتكريره.
وقال إنّ القاذفات الروسية بعيدة المدى نفذت منذ انضمامها
للعملية  178طلعة قتالية .ووصف الضربات التي وجهها الجيش
الروسي إلى البنية التحتية التابعة لتنظيمي «داع��ش» و«جبهة
النصرة» في س��وري��ة ،بأنها كانت عالية الدقة وقوية وفعالة.
وشدد قائال« :هذا هو ما سمح بإحداث نقلة نوعية في الحرب ضد
اإلرهابيين».
وتابع إن القاذفات الروسية بعيدة المدى نفذت منذ انضمامها
للعملية 178 ،طلعة قتالية .ووصف الضربات التي وجهها الجيش
الروسي إلى البنية التحتية التابعة لتنظيمي «داع��ش» و«جبهة
النصرة» في سورية بأنها كانت عالية الدقة وقوية وفعالة،
وكشف أن القاذفات االستراتيجية والسفن والغواصات الروسية
التي شاركت بالعملية ،أطلقت  115صاروخا ً مجنحا ً على مواقع
اإلرهابيين في سورية .وشدّد قائالًَ« :هذا هو ما سمح بإحداث نقلة
نوعية في الحرب ضد اإلرهابيين».
وذك��ر الرئيس بوتين أنّ الجيش السوري تم ّكن بدعم القوات
الجوية الفضائية الروسية ،من تحرير أكثر من  500بلدة من أيدي
اإلرهابيين ،مشيرا ً بشكل خاص إلى تحرير تدمر باعتبارها لؤلؤة
الثقافة والحضارة العالمية.
وفي الوقت نفسه ،وصف الرئيس الروسي الوضع في سورية بأنه
صعب ،مشددا ً على ضرورة تهيئة الظروف لتسوية النزاع بالوسائل
السياسية.
وأردف قائالً «إننا ندرك أن الوضع في سورية صعب ،وعلينا أن

نفعل كثيرا ً لدعم الجيش السوري ،لكن المهمة األهم تكمن في تهيئة
الظروف للتسوية السياسية داخل البالد».
كما أعرب بوتين عن أمله في أن تساعد اآللية المشتركة لروسيا
والواليات المتحدة بشأن التسوية بسورية ،في إح��داث تغيرات
بناءة وجذرية للوضع ،مؤكدا ً خالل االجتماع أن العملية الروسية في
سورية أظهرت بوضوح فعالية األسلحة الروسية وجودتها ،لكنها
كشفت أيضا عن وجود بعض العيوب.
وطالب بوتين المسؤولين المعنيين ،بإجراء تحليل مفصل لكافة
المشاكل التي انكشفت خالل العملية الروسية في سورية ،وإزالة
كافة العيوب ،معتبرا ً أن هذه اإلج��راءات ستسمح بتصحيح مسار
تطوير قطاع اإلنتاج الحربي وتحسين نماذج المعدات الحربية
روسية الصنع.
وفي السياق ،أعلن وزير الخارجية األميركي ،جون كيري ،أن
االجتماع المقبل لمجموعة دعم سورية سيعقد في فيينا ،يوم  17أيار
الجاري.
وج��اء ه��ذا اإلع�لان خ�لال تصريحات صحفية أدل��ى بها كيري
لصحفيين في لندن ،أمس.
بدورها ،أعلنت ماريا زاخاروفا ،الناطقة باسم وزارة الخارجية
الروسية ،أنّ وزير الخارجية ،سيرغي الفروف ،سيشارك في اجتماع
مجموعة دعم سوريا المقرر في  17أيار الجاري.
وتشارك في المجموعة الدولية لدعم سورية نحو  20دولة في
محاولة إلطالق حوار سوري  -سوري مباشر لتسوية األزمة وتهدئة
األمور الميدانية في سورية.
وكانت المجموعة قد اتفقت ،خالل اجتماعها في ميونيخ يومي 11
و 12شباط الماضي ،على خطة إلنهاء األعمال القتالية في سوريا،
وإيصال المساعدات اإلنسانية إلى المحتاجين ،وإنعاش محادثات
السالم لتسوية األزمة في جنيف.
ودخلت الهدنة في سورية حيز التنفيذ ،ب��دءا ً من  27شباط
الماضي ،وهي مازالت صامدة رغم تسجيل خروقات عديدة وخاصة
في حلب.
وكان وزير الخارجية األميركي قال خالل اجتماع مجموعة دعم

ا�ستراتيجية الغرق والعوم!...

فاديا مطر
في م��وازاة ح��رارة جبهات القتال في حلب ،والتي لم تخفف من
برودتها المشاورات والتعاون العسكري ما بين موسكو وواشنطن،
انعقد في باريس لقاء تمثل في اجتماع ضم ممثلي حوالي عشر دول
عربية وغربية أول أمس ،في دعم ما يسمى بـ «المعارضة السورية»،
والذي انتهى بالدعوة الستئناف المفاوضات في أسرع وقت ممكن.
وفي هذا الصدد جاء تعبير وزير الخارجية الفرنسية «جان مارك
إيرلوت» ،عن مطالبته بـ«ضمانات ملموسة للحفاظ على الهدنة»
لمضاعفة الجهود إلحياء عملية السالم ،التي انهارت في نهاية شهر
نيسان الفائت ،مشيرا ً إلى اجتماع للمجموعة الدولية لدعم سورية
والذي قد ينعقد األسبوع المقبل في فيينا.
وكان االجتماع الباريسي سبقه إعالن صدر عن الخارجية الروسية
وواشنطن قبل ساعات ،تضمن التعهد بمضاعفة الجهود للتوصل
إلى تسوية النزاع في سورية بطرق سياسية ،فالموضوع بغالفه
الخارجي هو صورة لمحادثات سياسية تحمل أمنيات ومطالبات لحل
األزمة السورية ،لكن في باطنه أهداف ومآالت حملت بين سطورها
وضوح في النيات الدولية للحفاظ على استقرار ال يسمح باندالع
معركة كبرى ،ربما تجر ما تبقى من «مختلطين» مع النصرة إلى حافة
الهاوية ،وتعديل الجيواستراتيجية العسكرية للمناطق الشمالية
التي تحاول باريس عبر اجتماعاتها المحافظة عليها وعلى شرايين
دعمها من الحدود التركية التي مازالت تشهد دعما ً من المحور «السعو
ـ التركي» الساعي للسيطرة على مناطق استراتيجية في الريف
الحلبي للضغط على موسكو ودمشق .فاستراتيجية عدم التفريط
وإع��ادة الفك والتركيب للمجموعات اإلرهابية المختلطة ،هدفه أن
يضعها في أسوار آمنة في الهدنة ،رغم أن اللعبة السياسية الدولية
مازالت ُتقيم عليها آماال ً وأوهاماً ،وهي محاولة لنقل األزمة إلى مراحل
(التتمة ص)14

سورية في باريس ،إن الوثيقة التي اتفقت عليها واشنطن وموسكو
تنص أيضا ً على إيصال المساعدات إلى كافة المدن المحاصرة
السورية.
وأصدرت روسيا والواليات المتحدة وثيقة من شأنها تثبيت وقف
إطالق النار في أنحاء سورية ،كما تتضمن ن��داءات بتسليم كامل
المساعدات اإلنسانية وفقا ً للقرار .2254
وأضاف كيري لقد قلنا عندما كنا في فيينا إنّ هذه الكلمات تبقى

«�أن�صار اهلل» تدعو لحكومة يت�شارك فيها الجميع لمواجهة «القاعدة»

اليمن :توافق مبدئي على �إطالق الأ�سرى والمعتقلين
أوضحت مصادر يمنية مفاوضة  ،بتوافق مبدئي بين أعضاء لجنة األسرى
والمعتقلين على إطالق جميع األسرى والمعتقلين لدى الطرفين ،وأن التوافق
جرى لتنفيذ اإلتفاق على مراحل.
وأشارت المصادر بأن المرحلة األولى  ،تبدأ بإطالق  50أسيرا ً ومعتقالً من
الطرفين خالل  20يوما ً من توقيع اإلتفاق.
وأضافت المصادر بأن التوافق للعمل على إطالق األسرى والمعتقلين لدى
تنظيم القاعدة في مناطق سيطرة ك ّل طرف،أما االتفاق النهائي بشأن آلية اطالق
األسرى والمعتقلين فسيخضع لموافقة طرفي المشاورات في جلسة عامة،
بحسب المصادر.
وكشفت المصادر عن إلغاء الجلسات المسائية للجان المنبثقة ،عن طرفي
مشاورات السالم ،وذل��ك إلرتباط الوفدين بمواعيد لقاء مع نائب السفير
األميركي.
تجدر االشارة إلى أن وفد «أنصار الله  ،امتنع عن حضور لقاء نائب السفير
األميركي واقتصار اللقاء على وفد المؤتمر ووفد الرئيس هادي بشكل منفرد.
وكانت قد استأنفت اجتماعات اللجان السياسية والعسكرية واألمنية ولجنة
األسرى والمعتقلين ،التي تم تشكيلها ضمن مفاوضات السالم اليمنية الجارية
في الكويت.
ودعا المبعوث الدولي اسماعيل ولد الشيخ احمد اطراف النزاع الى تقديم
تنازالت لبلوغ حل سلمي شامل ،داعيا الى التفكير في مصلحة الشعب اوال.
(التتمة ص)14

العثور على م�صنع كيماوي لـ«داع�ش» غرب «هيت»

وا�شنطن ت�ؤ ِّكد دعمها لحكومة العبادي

البال�ستي الإيراني في جنيف ال�سوري
والكويت اليمني..

ناديا شحادة
لقد ع��ادت إي��ران بقوة الى الساحة العالمية بعد توقيع االتفاق
النووي مع الغرب الذي أخرجها من حصار دام نحو ثالثين عاما ،ومهد
الع��ادة توصيف دوره��ا السياسي الذي دعمته ،إمكانات اقتصادية
وعسكرية ومالية ضخمة ،وإلدماجها في المجتمع الدولي.
فالعديد من الدول التي كانت تقف موفقا ً معاديا ً او محايدا ً ولو
نسبيا ً من إيران اعادت تموضعها من جديد ،وبات العديد من الدول
الغربية يتسابق لمد يد التعاون مع طهران التي تمتلك قوة عسكرية
مميزة تلبي احتياجات تحقيق اهداف االمن القومي اإليراني ،الذي
تستند عليه في التصدي ألية تهديدات داخلية او خارجية ،مرورا ً
بتحقيق التوازن مع القوى اإلقليمية ،وامتالك مقومات المشاركة
االيجابية والقدرة على مساعدة حلفائها االستراتيجيين في المنطقة.
فالمقومات التي تمتلكها إيران بدءا ً بما يتسم به موقعها الجغرافي
وم���رورا ً ب��م��وارده��ا البشرية واالقتصادية وديناميكية وفاعلية
نظامها السياسي وتمكنها من تطوير قدرتها العسكرية ،جعلت من
الدبلوماسية اإليرانية تتعامل مع القوى الغربية ،وباألخص الواليات
المتحدة االميركية بكل ثقة وجرأة ومراوغة.
فإيران التي تسعى إلى تطوير قدرتها العسكرية ،ولديها توجهات
تاريخية المتالك ق��درة عسكرية مميزة تحقق من خاللها تفوقا ً في
التوازن االستراتيجي ،وصلت اآلن الى مرحلة تستطيع أنّ تقوم بصناعة
األسلحة الدفاعية دون الحاجة إلى أحد .وهذا ما أشار إليه وزير الدفاع
اإليراني العميد حسين دهقان ،مؤكدا ً أن منظومة الدفاع الجوي اس
 300الروسية باتت بحوزة قوات الدفاع الصاروخي اإليرانية..
(التتمة ص)14

على الورق من دون فعل لكنها التزام روسي لمنع النظام السوري
من الطيران فوق المناطق المأهولة بالمدنيين ،وللعمل مع القادة
الميدانيين لمحاولة تثبيت وقف إطالق النار.
ب��دوره ق��ال وزي��ر الخارجية الفرنسية ج��ان م��ارك ايرولت إنّ
على جميع األطراف تطبيق البيان الروسي األميركي ،واصفا ً اياه
«باإليجابي».
(التتمة ص)14

نائب وزير الخارجية األميركي توم شانون خالل
ناقش
ُ
زيارته إلى العراق ،يومي  9 - 8مايو ،مسألة مكافحة
ّ
تنظيم «داعش» ،وأ ّكد على دع ِم واشنطن لحكومة رئيس
الوزراء العراقي حيدر العبادي.
وقد التقى شانون في بغداد وزير الخارجية العراقي
إبراهيم الجعفري والممثل الخاص لألمين العام لألمم
المتحدة في العراق يان كوبيس.
ووفقا ً ل��وزارة الخارجية األميركية ،فإن الزيارة التي
أداها الدبلوماسي األميركي كانت تهدف إلى دعم حكومة
حيدر العبادي ،التي ال تستطيع الحصول على ما يكفي من
األصوات في البرلمان ،من أج ِل الموافقة على برنامجها
اإلصالحي ال ّذي يشم ُل إجراء تغييرات في مجلس الوزراء،
ال تقوم على المحاصصة الطائفية أو السياسية.
إل��ى ذل��ك ناقش نائب وزي��ر الخارجية األميركي مع
مسؤولين عراقيين القضايا المتعلقة بمكافحة تنظيم
«داع���ش» االره��اب��ي ال��ذي يحتل مساحات واسعة في
العراق.
هذا وتوجه شانون ،أمس ،إلى الكويت ،حيث سيلتقي

المسؤولين المحليين ،وكذلك مع المبعوث الخاص لألمم
المتحدة في اليمن ،ويناقش وضع المفاوضات الجارية
في العاصمة الكويتية بخصوص التسوية اليمنية.
إلى ذلك ،اعتبر رئيس ائتالف دولة القانون في العراق،
ن��وري المالكي ،إع��ادة «هيبة» السلطة التشريعية من
أولويات االصالح ،مؤكدا ً حرصه على ضرورة أن يشترك
النواب من الطرفين المختلفين في حوا ٍر جاد للبحث عن
مخرج توافقي النها ِء األزمة القائمة.
وبحسب «السومرية نيوز» ،قال مكتب المالكي في
بيان :إن األخير «استقبل الممثل الخاص لألمين العام
لألمم المتحدة في العراق يان كوبيش ،وجرى خالل اللقاء
استعراض مستجدات الوضع السياسي واالم��ن��ي في
البالد».
وأضاف البيان :أن «الجانبين أكدا على ضرورة إيجاد
مخرج لألزمة السياسية التي تعاني منها البالد ،وإنهاء
حالة الجمود واإلرب���اك التي تعاني منها السلطتين
التشريعية والتنفيذية».
(التتمة ص)14

البحرين :الإفراج عن النا�شطة
الخواجة لأ�سباب �إن�سانية
ذكرت وزارة الخارجية البحرينية ،أنه سيفرج عن الناشطة المعارضة
زينب الخواجة المسجونة مع طفلها الصغير وذلك ألسباب إنسانية.
وكانت الناشطة الخواجة قد سجنت في شهر أذار الماضي ،بعد إدانتها
بإهانة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة عقب تمزيقها صورته.
وأش��ارت ال��وزارة ،إل��ى أن اإلف��راج عن الخواجة يأتي «في إط��ار متابعة
الوزارة لشؤون المسجونين حاملي الجنسيات األجنبية المحكوم عليهم في
بعض القضايا الجنائية».
وكان وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة  ،قد تعهد خالل
لقائه نظيره األميركي جون كيري الشهر لماضي في المنامة باإلفراح عن
الخواجة ،إال أن السلطات ماطلت كثيرا ً قبل أن تقرر اإلفراج عنها.
إلى ذلك ،كشفت دائرة الحريات وحقوق اإلنسان بجمعية الوفاق البحرينية
عن قيام أجهزة األمن بتنفيذ  1765حالة اعتقال ألسباب تتعلق بالحراك
السياسي المعارض ،منها  120حالة ألطفال و 22حالة للنساء.
وأف��اد موقع «الوفاق» ،ان دائ��رة الحريات أكدت أن هذه اإلعتقاالت هي
اعتقاالت تعسفية حسب تصنيف الفريق العامل المعني باإلحتجاز التعسفي
في األمم المتحدة ،ومنها اعتقال قيادات المعارضة والمدافعين عن حقوق
اإلنسان والنشطاء واإلعالميين ،مشيرة إلى أن القانون يوظف كعصاة
إلسكات المعارضين ،وصار يطبق تطبيقا ً ينتهك حرية الرأي والتعبير ،كما
عبرت لجنة تقصي الحقائق.
وتوضح األرقام أن حاالت االعتقال في  2015تنوعت طرقها ،وكان النصيب
األكبر لإلعتقال عبر المداهمات ،إذ جرت  832حالة اعتقال عبر مداهمة المنازل
واقتحامها ال��ذي يتم غالبا ً في أوق��ات النوم ليالً ،إلى جانب  436اعتقال
من الشارع العام ،و 114حالة عبر االستدعاء ،و 66حالة من خالل نقاط
التفتيش ،و 118عبر المنافذ الحدودية ،و 46حالة من الهيئات الحكومية
أثناء مراجعتهم للمؤسسات الرسمية ،و 153حالة بطرق أخرى.
وتشير األرقام التي كشفتها
«حريات الوفاق» في تقريرها
ال��ح��ق��وق��ي ال��س��ن��وي للعام
 ،2015إلى أن عدد اإلعتقاالت
في  2015يفوق عدد اإلعتقاالت
في العام الذي سبقه .2014
وأوضحت أن عدد المعتقلين
ف��ي  2015بلغ  ،1765وفي
ال��ع��ام  2014ب��ل��غ ،1741
وفي العام  2013بلغ ،2192
وفي العام  2012بلغ ،2221
وفي العام  2011بلغ 2929
معتقالً.

همزة و�صل
فل�سطين..
و�سايك�س بيكو
نظام مارديني
كنتِ ال�ب��دء قبل مئة ع��ام وال
زل���تِ ال �ش��اه��دة ب�ع��د م�ئ��ة ع��ام،
على والدة هذه الخارطة للهالل
السوري الخصيب ،باعتبارها
رم ��ز «ت �ف��وق ال �غ��رب وتدخله»
ف��ي ب�لادن��ا ،كما ي�ق��ول المؤرخ
ماوروس راينكوفسكي.
انتهى العالم القديم للمستعمر
ال�ع�ث�م��ان��ي و ُول� ��د آخ ��ر مختلف
ُرس�م��ت ح��دوده بمسطرة على
مائدة رجلين غامضين ،مارك
س��اي �ك��س وج � ��ورج ب �ي �ك��و ،في
ص�ب��اح لندني غ��ائ��م .وك��ان من
أب� ��رز ن �ت��ائ �ج��ه ظ��ه��ور كيانات
ج��دي��دة منها ال �ش��ام (سورية)
ول��ب��ن��ان وال � �ع� ��راق واألردن،
وفلسطين ال�ت��ي جعلها بلفور
بوعده المشؤوم «وطنا ً قومياً»
ل�ل�م�س�ت�ع�م��ري��ن ال �ي �ه��ود الذين
ت��ق��اط��روا إل �ي �ه��ا ك��ال��ج��راد من
أصقاع العالم كلها.
ل���م ي �خ �ض��ع ت �ق��وي��ض بنية
الهالل السوري الخصيب بعد
وض��ع ال �خ��ارط��ة ال �ج��دي��دة ألية
م�ع��اي�ي��ر أخ�لاق �ي��ة ،وه���ذا شأن
طبيعي ،ألن المستعمر يتعامل
م��ع ال��دول وف��ق مصالحه ،وها
ه��و ي�ع�ي��د ص�ي��اغ��ة االت��ف��اق من
ج��دي��د ووف� ��ق م �ع��اي �ي��ر جديدة
ت �ق �س��م ال �م �ق �س��م ب� �ه ��دف خلق
دوي�لات مذهبية وإثنية وجعل
وح��دة الحياة التي كانت قائمة
في هذه المنطقة ،مجرد ذكرى
ت�ن��اث��ر ري�ح�ه��ا م��ع ب ��دء الدعوة
ل �ي �ه��ودي��ة ال �ك �ي��ان الصهيوني
العنصري القائم ف��ي فلسطين
المحتلة ،ال ��ذي ش��رع بموجب
ات � �ف� ��اق س�� ��ان ري� �م���و ب��وض��ع
فلسطين تحت سلطة االنتداب
ال�ب��ري�ط��ان��ي «ل�م�س��اع��دة اليهود
على بناء وطنهم» المزعوم.
أي أن ال �ح��دود ال �ج��دي��دة لن
ُترسم كحدود «سايكس بيكو»
القديمة وطب ًقا لمصالح القوى
العظمى بالمسطرة والقلم فقط،
ب��ل طب ًقا ل�ل�ح��دود الديمغرافية
ل�لأق�ل�ي��ات وال �خ��رائ��ط النفطية
وب ��ال ��دم واألش� �ل��اء وال� �ص ��راع
الجزئي على المصالح والنفوذ
وال� �ث���روات وب��رغ �ب��ات وميول
ح ��ق ت �ق��ري��ر ال �م �ص �ي��ر وأزم� ��ة
الحقوق والديمقراطية وقيمها
األميركية.
لذا يجب رؤية أن هناك عالقة
بين إرهاب «داعش» و«النصرة»
ع��ل��ى ال �ج �م �ي��ع وب� �ي ��ن ال �ه��وي��ة
ال �ي �ه��ودي��ة وال �ه��وي��ات الفرعية
األخ��رى ،وهي تحاول رعايتها
ودعمها وربما تتوصل األطراف
ح� �ت ��ى ل� �ح ��ل ج ��زئ ��ي للقضية
الفلسطينية ب �ح��ل الدولتين،
لكنه ل��ن ينجح على المستوى
االستراتيجي.
ل� �ك ��ن ال� ��دخ� ��ان ال� � ��ذي ي �ل� ّ
�ف
ال �س��اح��ات وال �م �ي��ادي��ن ،وع��دد
الضحايا الذي يتزايد هنا وهناك
وهنالك ،وجبل األوه��ام الكبير
ال� ��ذي ي �ت��راك��م ب��اس��م «الحرية
وال��دي �م �ق��راط �ي��ة» ،ال ي�م�ك��ن أن
تحجب مجموعة حقائق كبيرة
خالصتها أن المنطقة دخلت
ف��ع�ل ً
�ا (ب��ع��د اح� �ت�ل�ال ال� �ع ��راق)
م��رح �ل��ة «ال��ف��وض��ى ال �خ�لاق��ة»
ال� �ت ��ي أع� � � ّد ل �ه��ا «ال �م �ح��اف �ظ��ون
ال �ج��دد» ب��ال�ت�ع��اون م��ع الخبراء
االستراتيجيين الصهاينة.
«الثورة» التي قامت على كذبة
أصابع أطفال درع��ا بكل عنفها
وع �ص �ف �ه��ا ودم� ��اره� ��ا ،نجحت
ف��ي إط�ل�اق م �ش��اري��ع التقسيم
التي قادتها ال��والي��ات المتحدة
وال �غ��رب وال�ك�ي��ان الصهيوني،
وأح� ��دث� ��ت ص ��دم ��ة وه� � ��زة في
المنطقة ،ونشرت في ربوعها
الفوضى تمهيدا ً إلق��ام��ة شرق
أوسط جديد.
ل� �ع� �ل� �ن ��ا ن� �ت���ذك���ر ك� �ي���ف أق���ر
الكونغرس األميركي باإلجماع،
ف��ي ج�ل�س��ة س��ري��ة« ،م �ش��روع
برنارد لويس» في العام ،1983
الذي يقوم على ضرورة تفكيك
العراق والشام (سورية) ولبنان
ع �ل��ى أس���س ع��رق �ي��ة ومذهبية
لتبقى «إسرائيل الكبرى» قائمة
ع�ل��ى ح �س��اب ض �ي��اع فلسطين
وتفتيت محيطها الطبيعي.

