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هدوء في سريالنكا بعد أعمال العنف ضد المسلمين
دمشق :الجوالن المحتل جزء ال يتجزأ من سوريا
دم�ش��ق –و كاالت � :أك��دت وزارة اخلارجي��ة ال�سورية �أن اجل��والن ال�سوري املحتل
ج��زء ال يتجز�أ من �أرا�ضيها و�أن �سوريا �ستعمل عل��ى �إعادته بكل الو�سائل املتاحة
باعتباره حقا �أبديا ال ي�سقط بالتقادم.
وقال��ت اخلارجي��ة ال�سوري��ة ،يف ر�سالة وجهته��ا �إىل الأمني العام ل�ل�أمم املتحدة
ورئي���س جمل���س الأم��ن� ،إن "�سوريا ت�ؤكد دعمه��ا للمواطنني الع��رب ال�سوريني يف
مقاومته��م لالحتالل الإ�رسائيل��ي ورف�ضهم لقرار �ضم اجل��والن ال�سوري �إىل كيان
االحتالل ول�سيا�سة نهب الأرا�ضي واملمتلكات التي يتبعها يف اجلوالن مبا يف ذلك
�إقامت��ه للم�ستوطنات غري ال�رشعية على الأرا�ضي ال�سورية املحتلة حتت �أي عنوان
�أو م�سم��ى كان بهدف تغيري طابعه الدميغرايف واجلغرايف والقانوين" ،وذلك ح�سب
وكالة الأنباء ال�سورية الر�سمية "�سانا".
ودع��ت اخلارجي��ة ،جم��ددا جمل�س الأم��ن بالتح��رك العاج��ل حلفظ الأم��ن وال�سلم
الدولي�ين من خالل �إل��زام �إ�رسائيل بوق��ف �سيا�ساتها اال�ستيطانية غ�ير القانونية
و�إجراءاته��ا القمعية بحق �أهلنا يف اجلوالن ال�س��وري املحتل والتي ت�شكل انتهاكا
�صارخ��ا مليثاق الأمم املتحدة وقرارات اجلمعية العامة وجمل�س الأمن ذات ال�صلة
ويف مقدمته��ا الق��رار رق��م  ."497وكان الرئي���س الأمريك��ي ،دونال��د ترام��ب ،قد
�أعل��ن اعرتافه بال�سي��ادة الإ�رسائيلية عل��ى اجلوالن ال�سوري املحت��ل ،يف اخلام�س
والع�رشين من مار�س� /آذار املا�ضي� ،أثناء زيارة نتنياهو لوا�شنطن.

هولندا تحذر رعاياها من السفر إلى تركيا
هولن��دا  -وكاالت :حذرت وزارة اخلارجي��ة الهولندية رعاياها من ال�سفر �إىل تركيا،
قائل��ة عل��ى موقعها الر�سمي عل��ى الإنرتنت" ،ال�رشطة الرتكية ق��د تفح�ص �أجهزتكم
املحمولة و�أجهزتكم الإلكرتونية الأخرى يف املطارات ،ب�شبهة االنتماء �إىل جماعات
تعتربها تنظيمات �إرهابية".
وح��ذرت اخلارجي��ة الهولندي��ة يف بيانه��ا ،قائل��ةً" :ميك��ن التحقي��ق معك��م ب�سبب
ت�رصيح��ات لك��م خ��ارج تركيا ،وه��ذه الت�رصيح��ات ت�شم��ل كتاباتكم عل��ى مواقع
التوا�ص��ل االجتماعي �أي�ض ًا .يرجى مراعاة ذلك عند ال�سفر" ،وفق ًا ملا ذكرته �صحيفة
"زم��ان" الرتكية .وج��اء بيان اخلارجية الهولندية بعد اعتق��ال ال�سلطات الرتكية
ع�ض��و هيئة التدري���س يف ق�س��م الريا�ضيات بجامعة لي��ون الفرن�سي��ة الدكتور تونا
�ألتال ،ووجهت له تهمة الرتويج لتنظيم �إرهابي.

محام ألماني يقاضي بالده بسبب أيتام داعش
برل�ين  -وكاالت  :يعت��زم حم��ام من مدينة هانوف��ر الأملانية مقا�ض��اة احلكومة
الأملانية �أمام املحكم��ة الإدارية يف برلني ،لإجبارها على جلب طفلتني يتيمتني،
من �أحد خميمات اللجوء ال�سورية ،جلديهما يف �أملانيا.
وح�س��ب معلومات �إذاعتي �شمال وغرب �أملانيا و�صحيف��ة زود دويت�شه ت�سايتونغ،
الي��وم الأربع��اء ،ف���إن �أم الطفلت�ين ،عامني و� 4أع��وام ،املنحدرة م��ن والية بادن
فورمت�برغ الأملانية ،كانت م��ن �أن�صار تنظيم داع�ش ،وقُتل��ت يف معارك باملعقل
الأخري لداع�ش يف �سوريا ،يف بلدة الباغوز .وقال املحامي ديرك �شونيان يف تقرير
بثت��ه �إذاعة �أملانيا �أم�س الثالثاء �إن خميم اللج��وء الذي متكث فيه الطفلتان مكتظ
بالكام��ل ،و�أ�ض��اف "الإم��دادات الطبية ال ميك��ن التحقق من توفره��ا ،هناك خطر
تف�شي �أوبئة ،وبالطبع خطر التعر�ض العتداءات جن�سية ،خا�ص ًة عندما يتعلق الأمر
ب�أطفال دون حماية".

سريالنكا  -وكاالت

�أك��دت ال�سلطات ال�رسيالنكية� ،أن الو�ضع يف البالد
"حتت ال�سيطرة" بعدما مت ا�ستهداف م�ساجد ومتاجر
ميلكها م�سلمون يف �أعمال عنف ارتكبت بعد هجمات
عيد الف�صح الإرهابية.
وفر���ض حظر جت��ول لليل��ة الثانية عل��ى التوايل يف
خمتل��ف �أنح��اء الب�لاد ل�ضم��ان ع��دم تك��رار �أعمال
العنف �ض��د الأقلية امل�سلمة الت��ي ت�شكل نحو 10%
من �سكان �رسيالنكا البالغ  21مليون ن�سمة.
وكان العديد من امل�سلمني يخ�شون هجمات انتقامية
منذ وقوع الهجمات على  3كنائ�س و 3فنادق فخمة
م��ن قبل متطرفني حملي�ين يف � 21أبري��ل (ني�سان)
والتي �أدت �إىل مقتل � 258شخ�صاً.
وق��ال املتح��دث با�س��م اجلي���ش �سومي��ث اتابات��و،
"الو�ض��ع الآن حتت ال�سيطرة بالكامل" ،م�ضيف ًا "مل
حت�ص��ل ح��وادث عن��ف خ�لال اللي��ل ،ونح��ن نعتقل
جمموعات م��ن الأ�شخا�ص م�س�ؤول�ين عن امل�شاركة
يف �أعم��ال ال�شغب" .من جهته �أو�ضح املتحدث با�سم

ال�رشط��ة روان غوا�سيك�يرا� ،أن �أكرث م��ن � 80شخ�ص ًا
�أوقف��وا منذ م�س��اء الثالثاء .وقالت م�ص��ادر ر�سمية،
�إن ال�رشط��ة ن��شرت فرق�� ًا خا�ص��ة ملراجع��ة ال�صور
امللتقط��ة م��ن كام�يرات املراقب��ة لتحدي��د منف��ذي
�أعم��ال ال�شغ��ب ومت توقي��ف العدي��د م��ن الأ�شخا�ص
ا�ستناداً �إىل �صور �أ�رشطة الفيديو.
ون��شرت �أع��داد �إ�ضافي��ة م��ن ال�رشط��ة واجلي�ش يف
املناط��ق الت��ي �شه��دت �أعم��ال عن��ف فيم��ا رفع��ت
ال�سلط��ات حظ��ر التج��ول الليل��ي يف خمتل��ف �أنحاء
البالد �صباح اليوم الأربعاء.

خوف

لكن امل�سلم�ين يف الإقليم ال�شمايل الغربي يف البالد
ال يزال��ون خائف�ين ومل يغ��ادروا منازله��م الي��وم
الأربع��اء ،بعدما قام مثريو �أعمال ال�شغب بقتل رجل
يف وق��ت مت�أخ��ر الإثن�ين� ،أثن��اء تخريبه��م ع�رشات
املتاج��ر وبع���ض امل�ساج��د .ويف بينغريي��ا حي��ث
�شارك حواىل �ألف��ي �شخ�ص يف �أعمال التخريب ،قال
رج��ل الدين امل�سل��م "�أم�.آي�.أم" �صديق� ،إن امل�سلمني
خائف��ون .وق��ال� ،إن امل�سلم�ين "ال يزال��ون خائفني

م��ن اخلروج من منازلهم" .م��ن جهته قال املتحدث
الع�سكري اتاباتو� ،إن ق��وات الأمن تعتقل جمموعات
�صغ�يرة م��ن الأ�شخا���ص الذي��ن ي�شتبه �أنه��م مثريو
اال�ضطرابات وت�سلمهم لل�رشطة.
ويتم توقيفه��م مبوجب قوانني الطوارىء التي تن�ص
عل��ى �أحكام ت�صل �إىل ال�سجن � 10سنوات كما �أو�ضح
املتحدث با�سم ال�رشطة غونا�سيكريا.
وب�ين املوقوف�ين امي��ث ويرا�شين��غ م��ن الغالبي��ة
البوذية يف �رسيالن��كا ،والذي �أوقف ب�سبب دوره يف
�أعمال �شغب مماثلة يف مار�س (�آذار) ال�سنة املا�ضية
يف �إقليم كاندي و�سط البالد.
وهن��اك موقوف �آخر مت التعريف عنه على �أنه نامال
كومورا ،وهو من�شق م��ن اجلي�ش و�سالح اجلو ،ب�سبب
دوره يف توجي��ه مث�يري ال�شغ��ب .وه��و موقوف يف
دائرة التحقيقات اجلنائية.
يف ه��ذا الوقت �أدخل��ت ال�رشطة �أي�ض ًا ع��دة تغيريات
عل��ى هيكلية قيادته��ا عرب نقل مواق��ع عمل �ضباط
كب��ار يف املناط��ق الت��ي �شه��دت ا�ضطراب��ات بع��د
اتهامهم بعدم التحرك للتعامل مع مثريي ال�شغب.

وحدات الجيش السوري تبسط سيطرتها على بلدة
الحويز بريف حماة
دمشق -وكاالت

دخل��ت وح��دات من اجلي���ش ال�س��وري �إىل بلدة احلوي��ز بريف حم��اة ال�شمايل
الغرب��ي� ،إث��ر مع��ارك عنيف��ة مع م�سلح��ي تنظيم "جبه��ة الن��صرة" وحلفائه
ا�ستمرت منذ منت�صف ليل الثالثاء.
وقال��ت م�ص��ادر �صحفية �أن وحدات الهند�سة دخل��ت �إىل البلدة اال�سرتاتيجية،
وب��د�أت على الفور عمليات مت�شيطها لإزال��ة الألغام واملفخخات والت�رشيكات
التي خلفتها (الن�رصة) يف �أحياء البلدة.
وب��د�أ اجلي�ش ال�س��وري منت�صف ليل الثالث��اء -الأربعاء با�سته��داف اخلطوط
الأمامي��ة لتنظيم جبهة الن�رصة يف بلدة احلويز بريف حماة ال�شمايل الغربي،
و�أظه��ر مقط��ع فيديو ح��صري ح�صلت علي��ه �سبوتنيك من اخلط��وط الأمامية
جلبه��ات القتال ،انطالق عملية التمهيد الن��اري ودك حت�صينات ود�شم تنظيم
جبهة الن�رصة وحلفائه يف حميط بلدة احلويز.
وم�ساء الثالثاء� ،أعلن علي طه قائد �إحدى جمموعات االقتحام العاملة ب�إمرة
العمي��د �سهيل احل�سن (امللقب بالنمر) ب��دء العملية الع�سكرية لتحرير (احلويز)
وقرى �أخرى تابعة لها على املحور ال�شمايل الغربي ملحافظة حماة.

وكان اجلي�ش ال�سوري قد حرر بلدة احلمرا واملطار ال�رشاعي الزراعي يف �سهل
الغ��اب بري��ف حماة ال�شم��ايل .وقال قائد عملي��ات قوات النم��ر العقيد يون�س
حممد �أثن��اء عملية اقتحام (احلمرا) �إن اجلي�ش �سيتجه (�إىل مدينة احلويز وما
بع��د احلوي��ز )..التي تع��د خزانا رئي�سي��ا مل�سلحي جبهة الن��صرة بريف حماة
ال�شم��ايل الغربي .وبد�أ اجلي�ش العربي ال�س��وري منذ �صباح ال�ساد�س من ال�شهر
اجل��اري ،عملي��ة ع�سكرية يف ريف حم��اة ال�شمايل ،ونقل ع��ن م�صدر ع�سكري
�س��وري ت�أكي��ده �أن اجلي�ش ال�س��وري لن يبقى يف مو�ضع ال��رد على ا�ستفزازات
امل�سلح�ين واعتداءاته��م و�أن عملية تطهري املنطق��ة منزوعة ال�سالح (كمرحلة
�أوىل) باتت �رضورة ال ميكن ت�أجيلها.
وت�سيطر "هيئة حترير ال�شام" الواجهة احلالية لتنظيم "جبهة لن�رصة" املوايل
لتنظيم "القاعدة" الإرهابي ،على خمتلف مدن وبلدات حمافظة �إدلب.
و�إىل جان��ب هيئ��ة حتري��ر ال�ش��ام "جبه��ة الن��صرة" ،تنت�رش يف ريف��ي حماة
ال�شم��ايل والالذقية ال�شم��ايل ال�رشقي ع��دة تنظيمات �إرهابي��ة تتقا�سم معها
النف��وذ عل��ى املنطق��ة ك��ـ "حرا���س الدي��ن" ،واحل��زب الإ�سالم��ي الرتك�ستاين
(ال�صين��ي) ،و"�أن�ص��ار التوحي��د" املباي��ع لـ"داع���ش" ،وف�صائ��ل �أخ��رى م��ن
جن�سيات عدة.

ومت و�ضع دائرة التحقيق الإرهابي حتت �سلطة رئي�س
دائ��رة التحقيق��ات اجلنائ��ي رايف �سينيفريات��ن ،م��ا
يعطيه �صالحيات �إ�ضافية للتعامل مع امل�شبوهني.
ندد رئي�س الربملان كارو غايا�سوريا ب�أعمال العنف
داعي ًا �إىل الهدوء.
وق��ال يف بيان� ،إن "الهجمات عل��ى م�ساجد و�إحراق
منازل ومتاجر ،والهجمات عل��ى �أ�شخا�ص �أبرياء ال
ميكن التغا�ضي عنها يف مطلق الأحوال".

وح�صلت الهجمات يف �شهر رم�ضان.

وحال��ة الط��وارىء �سارية يف البالد من��ذ التفجريات
خ�لال عيد الف�ص��ح كما منحت ق��وات الأمن �سلطات
معززة العتقال م�شبوهني.

حجب من�صات التوا�صل

وق��ال م��زودو الإنرتن��ت� ،إن الهيئ��ة الناظم��ة
لالت�ص��االت و�سعت �أم�س الثالثاء ،احلجب املفرو�ض
عل��ى و�سائ��ل التوا�ص��ل االجتماع��ي لي�شم��ل توي�تر
بع��د حجب من�ص��ات في�س بوك ووات�س��اب ويوتيوب
وان�ستاغ��رام ،ملن��ع انت�شار الر�سائ��ل املحر�ضة على
�أعمال العنف.

إيران :مستعدون ألي
سيناريو والمواجهة ستضر
بالشرق األوسط
طهران -وكاالت

ق��ال م�س���ؤول �إيراين كب�ير� ،إن طه��ران م�ستع��دة جلميع
ال�سيناريوه��ات م��ن "املواجه��ة �إىل الدبلوما�سية" لكن
الوالي��ات املتح��دة ال ت�ستطي��ع �أن تتحمل حرب��ا �أخرى
يف ال��شرق الأو�س��ط .و�أ�ضاف �أن �أي ��صراع يف املنطقة
�ستكون له "عواقب ال ميكن ت�صورها" .و�أر�سلت وا�شنطن
ق��وات ع�سكرية �إ�ضافية �إىل ال��شرق الأو�سط مبا يف ذلك
حاملة طائرات وقاذفات ب��ي -52و�صواريخ باتريوت
يف ا�ستعرا���ض للق��وة يف مواجه��ة م��ا ق��ال م�س�ؤول��ون
�أمريكي��ون �إنه تهديد �إيراين للقوات وامل�صالح الأمريكية
يف املنطق��ة .وق��ال امل�س�ؤول �إن �إي��ران ال تريد حربا يف
املنطقة.وتفاقم��ت التوت��رات منذ هجم��ات على ناقلتي
نف��ط �سعوديتني و�سف��ن �أخرى قبالة �سواح��ل الإمارات،
�إ�ضاف��ة �إىل هجم��ات بطائ��رات م�س�يرة مفخخ��ة عل��ى
حمطت�ين ل�ضخ النفط يف اململك��ة والتي �أعلن احلوثيون
املوالون لإيران يف اليمن امل�س�ؤولية عنها.

احتفاالت ذكرى نقل السفارة األميركية للقدس تستفز الفلسطينيين ودعوات إلى المواجهة
القدس  -وكاالت

بينما كان علما الواليات المتحدة
ودولة االحتالل اإلسرائيلي يضيئان
ويغطيان مساحة واسعة من سور
البلدة القديمة من القدس المحتلة،
احتفاال بمرور عام على إعالن الرئيس
ً
األميركي دونالد ترامب القدس
عاصمة إسرائيل ،كان الجانب اآلخر
من السور يغلي غضبًا واستنكارًا
له��ذهاالحتف��االترافع��ًاالعل��م
الفلسطيني وسط دعوات للمواجهة.

وع�ّب�ت فعالي��ات مقد�سي��ة م��ن �شخ�صي��ات �سيا�سية
رّ
وديني��ة ع��ن غ�ضبه��ا مل��ا و�صفت��ه بـ"اال�ستف��زاز
الأمريك��ي" بتنظي��م ه��ذا االحتف��ال ال��ذي ح��ضره
رئي���س الوزراء الإ�رسائيلي بنيام�ين نتنياهو وال�سفري
الأمريك��ي ديفي��د فريدم��ان ،م�ش��ددة عل��ى �أن��ه يث�ير
م�شاع��ر غ�ض��ب مئ��ات املالي�ين م��ن �أبن��اء ال�شع��ب
الفل�سطين��ي والأمتني العربي��ة والإ�سالمية ،داعية �إىل
مواجهته.
االحتفال بذك��رى نقل ال�سفارة الأمريكي��ة �إىل القد�س
وما �صدر من ت�رصيح��ات عن فريدمان ،الذي قال �إن
"بالده �أهدت �إىل �إ�رسائيل معبداً جديداً" ،قوبل بغ�ضب
فل�سطين��ي� ،إذ �أكّ د القيادي يف حركة "فتح" حامت عبد
القادر ،لـ"العربي اجلديد"" :مرة �أخرى تظهر الواليات
املتحدة عرب �سفريها فريدمان وجهها الب�شع وعداءها
التاريخ��ي حلق��وق ال�شع��ب الفل�سطيني م��ن خالل هذا
االنحي��از ال�ساف��ر لدول��ة االحتالل وتر�سي��خ �إجراءات
االحتالل الباطل��ة يف القد�س و�سائر الأرا�ضي العربية
املحتلة".
و�ش��دد عب��د الق��ادر عل��ى �أن ه��ذا املوق��ف يدعون��ا
كفل�سطيني�ين �إىل مراجع��ة نهائي��ة لعالقاتن��ا م��ع
الواليات املتحدة وعل��ى جميع الأ�صعدة ،مع ت�أكيدنا
�أن القد���س �ستبقى عربية �إ�سالمية ،و�أن بقاء االحتالل
فيها لن يدوم ،و�أن من يقرر م�صريها هو �أهلها ولي�س

ترام��ب �أو نتنياه��و مهم��ا فر�ض��وا عل��ى الأر���ض من
وقائع.
م��ن جهته� ،أكّ��د رئي���س الهيئ��ة الإ�سالمي��ة العليا يف
القد���س ال�شي��خ عكرم��ة �ص�بري� ،أن القد���س عربي��ة
و�إ�سالمي��ة وارتباطه��ا بكل م��ا فيها بعقي��دة الأمتني
العربية والإ�سالمية.

وقال"م��ا ج��رى م��ن احتف��ال ا�ستف��زازي مث�ير لكل
م�شاعر الغ�ضب واال�ستي��اء .وما �صدر من ت�رصيحات
ع��ن ال�سفري الأمريكي املت�صهني ل��ن يغري من حقائق
التاريخ .واملطلوب من قادة و�شعوب الأمتني العربية
والإ�سالمي��ة حتم��ل م�س�ؤولياته��م حي��ال القد�س التي
تتعر�ض لأب�شع عدوان يف تاريخها".

وكانت طقو�س �إ�ضاءة العلمني الأمريكي والإ�رسائيلي
على �س��ور القد�س القدمية� ،أم�س الثالثاء� ،أثارت �سخط
املقد�سي�ين عموم��اً ،خا�ص��ة �أنها تزامن��ت مع ذكرى
النكبة الـ.71
وق��ال نا�شط يف احلراك ال�شباب��ي املقد�سي "الرد على
م��ا ح�صل من ا�ستفزاز �أم�س يكون مب�شاركتنا الوا�سعة
يف فعاليات �إحياء النكبة اليوم وخالل الأيام املقبلة.
ونح��ن لن ن�سل��م ال بق��رار ترامب وال ببق��اء االحتالل
يف �أرا�ضين��ا" .اال�ستف��زاز الإ�رسائيل��ي مل يقف عن حد
االحتف��ال ب��ل عم��دت �سلط��ات االحت�لال �إىل فر���ض
�إجراءات �صارمة يف حمي��ط البلدة القدمية من القد�س
تخلله��ا االعتداء على �شب��ان ومالحقتهم بعد االنتهاء
م��ن �ص�لاة الرتاويح يف منطقة ب��اب العامود ،وكذلك
التعدي عل��ى املعتكفني ب�إخراجه��م بالقوة من داخل
امل�سج��د الأق�صى ،يف حماول��ة للت�صدي لأي فعاليات
فل�سطينية غا�ضبة.
ويقر الن�شطاء بنجاح هذه الإجراءات يف �إ�ضعاف ردة
الفع��ل الفل�سطيني��ة الغا�ضبة ،وق��ال النا�شط املقد�سي
فادي املطور� ،إن الأوامر ال�صادرة عن قوات االحتالل
كانت بقمع �أي جتمع وبقوة مفرطة" ،وهذا ما مل�سناه
�أثناء قم��ع الوقف��ات املقد�سية والرتهي��ب والتخويف
واعتق��ال الن�شط��اء والتهدي��د ب�إبعاده��م ع��ن مدين��ة
القد�س وغي��اب الزخم اجلماهريي ،مم��ا �أ�ضعف وقلل
من ن�شاط القائمني على احلراك".
م��ن جهته� ،ش��دد املحل��ل ال�سيا�سي والإعالم��ي را�سم

عبي��دات م��ن القد���س ،عل��ى ��ضرورة �صياغ��ة ر�ؤي��ا
وا�سرتاتيجي��ة �شاملة ملواجهة لقرارا ترامب والت�صدي
له��ا ،معت�براً �أن "ما جرى ردة فع��ل و�ضجة �إعالمية،
انته��ت مبج��رد االعت�ص��ام �أم��ام ال�سف��ارة الأمريكية
املنقولة للقد�س يف مايو�/أيار من العام املا�ضي".
ونوه عبي��دات �إىل �رضورة وجود �إ�سرتاتيجية متتلكها
الق��وى الوطني��ة كحا�ضنة وحمرك ومب��ادر ملثل هذه
الأن�شط��ة والفعالي��ات ،التي يج��ب �أن ت�سمر وتتوا�صل
ب�أ�شكال و�أن�شطة وفعاليات خمتلفة.
وق��ال" :لك��ن �أعتق��د �أن الق��وى ال�سيا�سي��ة تع��اين من
حال��ة عج��ز ،وغي��اب قيادة ق��ادرة عل��ى �أخ��ذ زمام
املبادرة لو�ض��ع برنامج م�ستم��ر ومتوا�صل ملجابهة
نق��ل ال�سف��ارة واالع�تراف بالقد���س عا�صم��ة لدول��ة
االحت�لال ،وه��و ما جع��ل تل��ك القوى تت��صرف على
قاع��دة وذلك �أ�ضع��ف الإميان ،بامل�شارك��ة يف �أن�شطة
وفعالي��ة م�شرتك��ة م��ع جلن��ة املتابع��ة العلي��ا يف
الداخ��ل الفل�سطين��ي  1948باالعت�صام �أمام ال�سفارة
الأمريكي��ة يف القد���س ،ومن بع��د ذلك انته��ى دورها
وك�أنها تقول (اعملنا اللي علينا)".
�أم��ا اخلب�ير يف ال�ش���ؤون الفل�سطيني��ة والإ�رسائيلي��ة،
�إ�سماعي��ل امل�سلماين فق��ال� :إن "تراجع القوى �أو تعدد
املرجعي��ات ي�ساه��م يف ع��دم وج��ود ر�ؤي��ة منظم��ة،
�سببه��ا املوق��ف ال�سلب��ي لل�سلط��ة ،بالرغ��م م��ن �أنه��ا
ترف���ض كل القرارات التي �صدرت عن ترامب مما يثري
ت�سا�ؤل :هل فعال ال�سلطة ترف�ض ذلك؟".

