
 

 

 :الیَمـساز ثٍیضُ  ذجز ○

همتذی صذر خطاب بِ ًتاًیاَّ: بِ  

 افتتاح سفارت در بغذاد فکر ّن ًکي
هوتسی صسر، رّجرز خزیربى صرسر ػرزام ثرب       

زر ذطجِ ًوبس خوؼِ اهرزٍس ثرِ    ای هزائت ثیبًیِ
ٍسیز رصین صْیًَیغتی  ثٌیبهیي ًتبًیبَّ، ًرغت

زر هتي ایي ثیبًیرِ مهرسُ اعرت: اس     .ّؾسار زاز
ثٌسُ ذسا هوتسی صسر ثِ زؽوي ذرسا ثٌیربهیي   
ًتبًیبَّ؛ ثِ تَ ًغجت ثِ ٍارز ؽسى ثرِ ػرزام،   
ًؾررَر هؼمررَهیي ٍ كٌررز ًررززى ثررِ اكتتررب  

چزاًرِ ایري    علبرت زر ثـساز ّؾسار هی زّن،
 ... بت هزمى پبیبًتبى را رهن ذَاّساهسام طجن می

 2ص.  ‹‹‹ 

 

 :هوبلِ رای الیَم ○

ّا ّیچ  تَافك ابَظبی ٍ هٌاهِ با صْیًَیست

 ارزشی ًذارد

ای تَاكررن عرربسػ  زر هوبلررِ ػجررسالجبری ػطررَاى
اهبرات ٍ ثحزیي ثب رصیرن صْیًَیغرتی را ًربه     

 ... ارسػ ذَاًس ثی

 
6ص.  ‹‹‹   
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گشیٌِ هوبٍهت هی تَاًس تَطئِ هؼبهلِ هزى، پزٍصُ الحبم ًزاًِ ثبذتزی ٍ تَاكوٌبهِ : اعوبػیل ٌّیِ :الوسط □
 .ّبی ػبزی عبسی رٍاثط ثب زؽوي صْیًَیغتی را ذٌثی ًٌس

ّب ؽزیي ّغرتٌس. زعرت    كلغطیي زر توبم خٌبیبت صْیًَیغت  ذیبًتٌبراى ثِ مرهبى " :یزر تَئیت هبلیجبف □
ّری  راُ للری   .سًٌس. یَم الٌٌجة ثربًی را رهرن سزًرس    ثَعٌس ٍ ثز صَرت هظلَم چٌگ هی هیظبلن را ثب اؽتیبم 

 ".ّب ّغتٌس ثسٍى هؾبرًت هززم كلغطیي ٍخَز ًرَاّس زاؽت ٍ ذیبًتٌبراى، زٍسذیبى سهیي ٍ معوبى
 .ؾٌی ت ذَزگززاى پظ اس اًتربثبت مهزیٌب ثِ هیش هذاًزات ثبسذَاّس گؾتت ًتبًیبَّ:اعزائیل الیَم:  □
تَاكن صلح اهبرات ٍ ثحزیي ثب اعزائیل تٌْب ًوبیؾی تلَیشیًَی ثزای تزاهپ ثَزُ ٍ ایي  :هدلِ تبین مهزیٌب □

 .تَاكن ًوی تَاًس ثِ ًشاع هَخَز هیبى كلغطیٌیبى ٍ اعزائیلی ّب پبیبى زّس

 

 

 

 
تدبٍسات صْیًَیغتْب ػلیِ هلت كلغطیي ّیچگبُ  :ًوبیٌسُ كلغطیي ثب ارعبل ًبهِ ثِ هوبهبت ثیي الوللی -1 

 .ؽَز ػبزی ًوی

  .سّغتٌ "اعزائیل"عبسی رٍاثط ثب  ًؾَر زیگز زر معتبًِ ػبزی 5ًبخ علیس:  -2

 .ًٌین مكزیوبی خٌَثی: اس مرهبى هلت كلغطیي لوبیت هی -3

 .تَییت ػجزی ٍسیز ذبرخِ اهبرات  -4

 .رٍعیِ: هغبلِ كلغطیي ّوچٌبى لغبط ٍ هْن اعت -5

 .يتظبّزات ّشاراى كلغطیٌی زر هغدس االهمی زر هحٌَهیت ذیبًت اهبرات ٍ ثحزی -6

 .: اخزای طز  الحبم خشئی اس ًوؾِ اعزائیل اعتعلیز ایبالت هتحسُ مهزیٌب زر اراضی اؽـبلی  -7

 .عبل لجظ زارز 10كؼبل اهبراتی: هربللت ثب ػبزی عبسی رٍاثط زر اهبرات  -8

 

 ٍیژُ ّای تصَیری

بٌذّای تَافك  |ایٌفَگرافی  *

در  "سالم"ًٌگیي صلح عربی؛ 

 همابل ّیچ

 
شْادت یک پسشک فلسطیٌی در  *

 جٌیي

 
 5ص. ‹‹‹
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28/06/1399 :ٍیضُذجز   هٌجغ: الیَمـساز ث تبرید اًتؾبر:   

 همتذی صذر خطاب بِ ًتاًیاَّ: بِ افتتاح سفارت در بغذاد فکر ّن ًکي
 .ٍسیز رصین صْیًَیغتی ّؾسار زاز زر ذطجِ ًوبس خوؼِ اهزٍس ثِ ثٌیبهیي ًتبًیبَّ، ًرغت ای هوتسی صسر، رّجز خزیبى صسر ػزام ثب هزائت ثیبًیِ

ٍ كٌز زر هتي ایي ثیبًیِ مهسُ اعت: اس ثٌسُ ذسا هوتسی صسر ثِ زؽوي ذسا ثٌیبهیي ًتبًیبَّ؛ ثِ تَ ًغجت ثِ ٍارز ؽسى ثِ ػزام، ًؾَر هؼمَهیي 
ٍی زر ازاهرِ ثرِ میربتی اس عرَرُ      .چزاًِ ایي اهسام طجن میبت هزمى پبیبًتبى را رهن ذَاّرس سز  ًززى ثِ اكتتب  علبرت زر ثـساز ّؾسار هی زّن،

گَین ًِ ػبزی عبسی رٍاثط یي تحویز  اعزاء زرثبرُ هَم ثٌی اعزائیل اؽبرُ ًزز ٍ گلت: عپظ ذطبة ثِ هغتضؼلبى زر ؽزم ٍ ؿزة خْبى هی
ًیس ًزز: هب ّزگش ؽْسای اًو ة عٌگ )اًتلبضِ اٍل كلغطیي( را كزاهرَػ ًررَاّین   هوتسی صسر ّوچٌیي تأ .ٍ تَّیي اعت. ّیْبت هٌب الذلِ

 .ًزز؛ چزاًِ كلغطیي ّویؾِ زر زل ٍ ٍخساى هب سًسُ اعت

 
28/06/1399  ذجز ؽوبرُ: 1 هٌجغ: الؼزثیلوسط ا تبرید اًتؾبر: 

 شَد تجاٍزات صْیًَیستْا علیِ هلت فلسطیي ّیچگاُ عادی ًوی :ًوایٌذُ فلسطیي با ارسال ًاهِ بِ هماهات بیي الوللی
ًبهِ ذطبة ثِ زثیز ًل ایي عبسهبى، رئیظ ؽَرای اهٌیرت ٍ رئریظ هدورغ ػورَهی      3ًوبیٌسُ زائن كلغطیي زر عبسهبى هلل « ریبض هٌمَر»

 هٌمَر زر ایي ًبهِ ّب تساٍم تدبٍسات ٍ اهساهبت ؿیز هبًًَی رصین صْیًَیغتی ػلیِ هلت كلغطیي را هحٌَم ًزز. عبسهبى هلل ارعبل ًزز.
هسُ اعت: ًظبهیبى رصین صْیًَیغتی ٍ ؽْزى ًؾیٌبى، ّوچٌبى ثِ تدبٍسات ٍلؾریبًِ ذرَز ػلیرِ ؿیرز ًظبهیربى كلغرطیٌی ٍ       زر ایي ًبهِ ّب م

ثز اعبط ایي ًبهِ ّب، ًظبهیبى رصین صْیًَیغتی رٍساًِ زّْرب   ترزیت هٌبسل مًْب ٍ ثیزٍى ًززًؾبى اس سهیي ّبی هتؼلن ثِ مًْب ازاهِ هی زٌّس.
 ی ٍاّی ثبسزاؽت هی ًٌٌس ٍ زعت ثِ اهساهبت تحزیي مهیشی زر هجبل اهبًي هوسعِ زر هسط اؽـبلی هی سًٌس.كلغطیٌی را ثِ ثْبًِ ّب

 زر ایي ًبهِ ّب ًَؽتِ ؽسُ اعت: هوٌي اعت ثزذی اكزاز ایي خٌبیبت را ػبزی ثساًٌس اهب چٌیي تدبٍساتی ًوض مؽٌبر لوَم ثؾز ٍ هرَاًیي ثریي  
 اللولی هحغَة هی ؽَز.

 
28/06/1399  ذجز ؽوبرُ: 2 هٌجغ: كلغطیي رعبًی اط ع هزًش تبرید اًتؾبر: 

 ذّستٌ "اسرائیل"سازی رٍابط با  کشَر دیگر در آستاًِ عادی 5کاخ سفیذ: 
 .ّغتٌس صْیًَیغتی رصین ثب رٍاثط عبسی ػبزی معتبًِ زر زیگز ًؾَر 5 ًِ ًزز اػ م خوؼِ اهزٍس علیس ًبخ

 ذبٍرهیبًِ زر ًؾَر 3 ًِ ؽس هسػی هطجَػبتی اظْبراتی زر علیس ًبخ ًبرًٌبى عتبز رئیظ هیسٍس هبرى ،كلغطیي رعبًی اط ع هزًش گشارػ ثِ
 .ّغتٌس صْیًَیغتی رصین ثب رٍاثط عبسی ػبزی زرصسز هٌطوِ ایي اس ذبرج زیگز ًؾَر زٍ ٍ



 3 صلح729ِ ؽوبرُ • 1399هبُ  ؽْزیَر  29 ؽٌجِ بلیـپبیؼ ذجرزی رٍساًِ كلغرطیري اؽ

 

 

28/06/1399  ذجز ؽوبرُ: 3 هٌجغ: كلغطیيكب ٍ تبرید اًتؾبر: 

 کٌین آفریمای جٌَبی: از آرهاى هلت فلسطیي حوایت هی
ّوتبی كلغطیٌی ذَز تأًیس ًزز ًِ ًؾرَرػ اس مرهربى   « ریبض الوبلٌی»ٍگَی تللٌی ثب  زر گلت ٍسیز ذبرخِ مكزیوبی خٌَثی « ًبلیسی پبًسٍر»

 رصیرن  اؽرـبلگزی  پبیربى  ٍ كلغرطیٌی  هغرتول  پبًسٍر زر ایي توبط تللٌی گلت: مكزیوبی خٌَثی تب تؾٌیل ًؾَر .ًٌس هلت كلغطیي لوبیت هی
ٍی ثِ هززم كلغطیي اطویٌبى زاز ًِ هَضغ ًؾَرػ زر هجبل هغرألِ كلغرطیي ٍ لوبیرت     .ًزز ذَاّس لوبیت كلغطیي مرهبى اس صْیًَیغتی،

 اس ٍ تَاًس ثِ اعن ذَز عري ثگَیرس  ٍسیز ذبرخِ مكزیوبی خٌَثی ّوچٌیي گلت: تٌْب هلت كلغطیي اعت ًِ هی .ًبهل اس كلغطیٌیبى ثبثت اعت
ی ًِ زٍلت كلغطیي ذبرج مى ثبؽس یب مى را رز ًٌس، ّوزاّی ًرَاّرس ًرزز،   ثبًسٍر ثب تبًیس ثز ایٌٌِ ًؾَرػ ثب ّز طزل .ًٌس هذاًزُ ذَز طزف

 .ؽس ًرَاّس ّوزاُ هَكویت ثب ًؾٌبعس رعویت ثِ را كلغطیٌیبى لن اكشٍز: ّز طزلی ًِ

 
29/06/1399  ذجز ؽوبرُ: 4 هٌجغ: رٍعیب الیَم تبرید اًتؾبر: 

 تَییت عبری ٍزیر خارجِ اهارات
 .ت ًززٍسیز اهَر ذبرخِ اهبرات اهزٍس خوؼِ اس طزین لغبة رعوی ذَز زر تَییتز زٍ ًلوِ ثِ ػجزی، تَیی« ػجساهلل ثي سایس مل ًْیبى»

 .«عبل هجبرى»یب « عبل ًَ هجبرى»، ثِ هؼٌبی ( טובה הثي سایس زر صلحِ تَییتز ذَز تَئیتی را ثِ سثبى ػجزی هٌتؾز ًزز ٍ ًَؽت: ))

 .رصین صْیًَیغتی تجزیي گلتهطبثن ثب توَین یَْزی را ًِ رٍس خوؼِ مؿبس ؽس ثِ  5780ٍسیز اهَر ذبرخِ اهبرات ثب ایي تَئیت عبل ًَ 

 
28/06/1399 ؽوبرُ:ذجز  5 هٌجغ: الیَمٍعیب ر تبرید اًتؾبر:   

 رٍسیِ: هسالِ فلسطیي ّوچٌاى حساس ٍ هْن است
اػ م ًزز: هغبلِ كلغطیي ثِ رؿن ػبزی ؽسى رٍاثط ثیي اعزاییل ٍ ثزذری ًؾرَرّبی ػزثری ّوچٌربى     ٍسارت اهَر ذبرخِ رٍعیِ زر ثیبًیِ ای 

زر ثیبًیِ گلتِ ؽسُ اعت: ثبتَخِ ثِ پیؾزكت ّبیی ًِ زر رًٍس ػبزی ؽسى رٍاثط ثیي اعزاییل ٍ ثزذی ًؾَرّبی ػزثی رخ هری    .لغبط اعت
تلٌز ًِ ثسٍى لل هغبلِ كلغرطیي هری ترَاى ثرِ ثجربت هطورئي ٍ پبیرسار هٌطورِ         زّس، هغبلِ كلغطیي اّویت ذَز را للظ ًززُ اعت ٍ ایي 

 .ذبٍرهیبًِ زعت یبكت، اؽتجبُ اعت
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28/06/1399  ذجز ؽوبرُ: 6 هٌجغ: كلغطیي رعبًی اط ع هزًش تبرید اًتؾبر: 

 يتظاّرات ّساراى فلسطیٌی در هسجذ االلصی در هحکَهیت خیاًت اهارات ٍ بحری
 زعرت  صْیًَیغرتی  رصین ثب ثحزیي ٍ اهبرات ثبر ذیبًت تَاكن ػلیِ االهمی، هجبرى هغدس زر خوؼِ ًوبس اهبهِ اس پظ كلغطیٌی ًوبسگشار ّشاراى

 هغردس  اس لوبیرت  ذَاعرتبر  ؽؼبرّبیی عززازى ثب ٍ زاؽتٌس زعت زر تَاكن ایي هحٌَهیت زر پ ًبرزّبیی ًٌٌسگبى تظبّزات .سزًس تظبّزات ثِ
 .ؽس ثزگشار هززهی هوبٍهت هلی ٍالس رّجزی زػَت ثِ تظبّزات ایي .ؽسًس صْیًَیغتی اؽـبلگز رصین ّبی تَطئِ ثزاثز زر االهمی

 
28/06/1399  ذجز ؽوبرُ: 7 هٌجغ: تی مر تی تبرید اًتؾبر: 

حوَد ه: اجرای طرح الحاق جسئی از ًمشِ اسرائیل است/ در فکر جایگسیٌی سفیر ایاالت هتحذُ آهریکا در اراضی اشغالی 

 ّستین عباس

خٌدبل مكزیي ذَز گلترِ اعرت ًرِ طرز  الحربم )اؽرـبل(       علیز ایبالت هتحسُ مهزیٌب زر اراضی اؽـبلی زر تبسُ تزیي اظْبرات  "زیَیس كزیسهي
كزیسهي زر ازاهِ عرٌبى اػ گلت: زر كٌز خبیگشیٌی زل ى  .اراضی ًزاًِ ثبذتزی ّوچٌبى ثز هَت ذَز ثبهی اعت ٍ ثِ سٍزی اخزا ذَاّس ؽس

 .ًیغتثب ػجبط ّغتین اهب اًدبم ایي اهز ٍ تـییز عبذتبر لٌَهتی رّجزاى كلغطیٌی اًٌَى ثِ ًلغ هب 

 
28/06/1399   8     ذجز ؽوبرُ:            هٌجغ: 21ػزثی تبرید اًتؾبر: 

 سال حبس دارد ۰۱فعال اهاراتی: هخالفت با عادی سازی رٍابط در اهارات 
زرثبرُ ػسم ٍخَز هربللت ثب ػبزی عبسی رٍاثط ثب رصین صْیًَیغتی زر ًؾَرػ اظْبر ًزز: ّز كززی ًِ زر اهبرات ثب كؼبل اهبراتی هوین تزًیِ 

هب ؽربّس ٍاًرٌؼ   ٍی اكشٍز:  .عبل لجظ ٍ خزیوِ هبلی یي هیلیَى زرّوی هَاخِ ذَاّس ؽس 10ػبزی عبسی رٍاثط ثب اعزائیل هربللت ًٌس ثب 
عبسی رٍاثط ثب اعزائیل ثَزین، اهب ثرب ایري ٍخرَز     ّبیی زر لوبیت اس ػبزی ّبی اختوبػی ثَزین ٍ هتبعلبًِ ؽبّس تَییت ّب زر ؽجٌِ اهبراتی  ثزذی

ثبس ًززُ اعت ٍ  تأییس ًٌٌسگبى ػبزی عبسی رٍاثط ثب اعزائیل اًسى ثَزُ ٍ زٍلت زر توبهی هَاضغ عیبعت ذبرخی ذَز ثز رٍی ایي اكزاز لغبة
  .ّبی اذیز زر هجبل هطز، تزًیِ، اذَاى الوغلویي ٍ زیگز هغبئل تَعط ایي گزٍُ تزٍیح ٍ تأییس ؽسُ اعت توبهی هَاضغ مى زر عبل
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29/06/1399  ٍیژُ ّای تصَیری   تبرید اًتؾبر: 
 

 در همابل ّیچ "سالم"بٌذّای تَافك ًٌگیي صلح عربی؛  |ایٌفَگرافی *

 

 شْادت یک پسشک فلسطیٌی در جٌیي  *

یٌی اعت ًِ اهزٍس خوؼِ ثز اثز اًلدبر ثوت صَتی ًظبهیبى صْیًَیغت زر ؽْز خٌریي، سذوری ؽرس ٍ ثرِ زلیرل      پشؽي كلغط« ًضبل خجبریي»
  .ؽست خزالبت ٍارزُ ثِ ؽْبزت رعیس
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27/06/1399  مالِه هٌجغ: الیَمای ر تبرید اًتؾبر: 
 

 ّا ّیچ ارزشی ًذارد تَافك ابَظبی ٍ هٌاهِ با صْیًَیست 

اس ًرَار ؿرشُ ثرِ     ،سهبى ثب اهضبی تَاكن عبسػ اػزاة ثب رصین صْیًَیغتی زر ًبخ علیس ّبیی ًِ ّن هَؽي  ت:لگالیَم  عززثیز رٍسًبهِ رای« ػجسالجبری ػطَاى»
ًٌس ًِ ّی  یي اس ایي تَاكوبت ارسؽی ًسارز ٍ تٌْب كزسًساى  ًؾیي اعسٍز ٍ ػغو ى زر خٌَة كلغطیي اؽـبلی پزتبة ؽس تبًیس هی ّبی صْیًَیغت عوت ؽْزى
 .تٌس ًِ ثب لوبیت ثزازراى ػزة ٍ هغلوبى ذَز ثِ زرگیزی ثب اؽـبلگزاى صْیًَیغت اس راُ صلح یب خٌگ پبیبى هی زٌّسكلغطیي ّغ

ّرب   عبسی ثب صْیًَیغت زٍلت ػزثی ثِ ػبزی 6رئیظ خوَْر مهزیٌب ًِ ثزگشارًٌٌسُ ایي هزاعن ًوبیؾی زر ًبخ علیس ثَز ٌّگبهی ًِ اػ م ًزز « زًٍبلس تزاهپ»
عبسی ثب اؽـبلگزاى ذَاٌّس پیَعت زرلبلی ًِ خزات ًٌززًس ًِ علیز  یي زرٍؽ سؽت ٍ سًٌسُ گلت. ایي ًؾَرّب چگًَِ ثِ ًوپیي ًٌگیي ػبزی ،س مٍرزرٍی ذَاٌّ

 ای ثِ ایي هزاعن ثلزعتٌس؟ پبیِ ٍ ًِ لتی ّی  ًوبیٌسُ زٍى

ّشار ًیلَهتز ثب اراضی اؽـبلی كبصلِ زارًس ٍ ّوَارُ زر یي ٍضرؼیت اهري ٍ ثرب     3س ثیؼ ا ،عبسی گزكتبر ؽسًس اهبرات ٍ ثحزیي ًِ ثب چؾوبًی ثبس زر ثبت م ػبزی
اًٌَى اًس؛ زرلبلی ًِ هبهَریت هوبثلِ ثب زؽوي اؽـبلگز ّوَارُ ثز زٍػ همز ٍ عَریِ ٍ ارزى ٍ ثب لوبیت ًظبهی الدشایز ٍ ػزام ثَزُ اعت. اهب  ثجبت سًسگی ًززُ

اًس اهب ًِ زرگیز ثب رصین صْیًَیغتی ثلٌِ ثب ایرزاى. هؼربه ت تدربری ٍ     اًس تجسیل ثِ ًؾَرّبی زرگیز ؽسُ ن اؽـبلگز ًززُثحزیي ٍ اهبرات طجن عبسؽی ًِ ثب رصی
ِ   ،اهتمبزی ثب ایي ًؾَرّب ثزای رصین اعزائیل اّویت چٌساًی ًسارز. اعزائیل ثِ ػٌَاى ّن پیوبى خسیس ثحزیي ٍ اهبرات ّربی هَؽرٌی ٍ ثزًبهرِ      ایرزاى ٍ سرازذبًر

 .ًٌس ای مى را یي تْسیس هَخَزیتی ثزای ذَز هلوساز هی ّغتِ

رئیظ خوَْر ایزاى ّؾسار زاز ًِ ًؾَرػ ّزًَع ٍخَز رصین صْیًَیغتی زر عبلل ؽزهی ذلیح كبرط را تْسیس زاًغتِ ٍ هغئَلیت « لغي رٍلبًی»رٍس گذؽتِ 
 .ی زاًسّزگًَِ تدبٍس اس ذبى ثحزیي ٍ اهبرات ثِ ایزاى را هتَخِ ایي زٍ ًؾَر ه

عبل هجل تَاكن اعلَ را اهضب ًززُ ٍ یري   25اًس ٍ ؽبیس تدزثِ تؾٌی ت ذَزگززاى كلغطیي ًِ  ای پبیجٌس ًجَزُ ًبهِ گبُ ثِ ّی  پیوبى ٍ تَاكن ّب ّی  صْیًَیغت
ػبتی رصین صْیًَیغتی ضس ایزاى ٍ یب هبًغ كزعتبزى تَاًٌس هبًغ اس خبعَعی اط  ثبر زاؽت ثْتزیي ًوًَِ زر ایي سهیٌِ ثبؽس. پظ میب اهبرات ٍ ثحزیي هی پبیبى ذلت

ّبی ًظبهی زر ًشزیٌی تٌگرِ ّزهرش یرب     ّبی ًلتی زر ًزاًِ هوبثل ذلیح كبرط ٍ یب تبعیظ پبیگبُ ای یب اعٌلِ ػٌبصز ایي رصین ثزای هٌلدز ًززى تبعیغبت ّغتِ
 زریبی ػوبى ثؾًَس؟

ّی ػوبى ٍ تًَظ ٍ هـزة زكتز تدبری ٍ زر ًَاًؾَت علبرتربًِ اكتتب  ًزز ًِ یي اًتلبضِ هغرلحبًِ  زر زِّ ًَز هزى گذؽتِ رصین صْیًَیغتی زر هطز ٍ پبزؽب
زر اراضی اؽـبلی ّوِ ایي زكبتز را یٌی پظ اس زیگزی ثغت ٍ ثَلسٍسرّبی هَریتبًیبیی عرلبرت اعرزائیل را اس ریؾرِ ترزیرت      2000اس خبًت كلغطیٌیبى زر عبل 
 .سًززًس ٍ اثزی اس مى ثبهی ًوبً

 :زر هزاعن ػبزی عبسی زر ًبخ علیس زٍ ًٌتِ ثغیبر ػدیت ثَز

ّبی خسیس چؾن ثِ تَعؼِ  اًس ٍ ًغل ّب را اػ م ًززًس گلتٌس ًِ اس خٌگ ذغتِ ؽسُ عبسی رٍاثطؾبى ثب صْیًَیغت اٍل ایٌٌِ اػزاة ثِ ٍیضُ زٍ ًؾَری ًِ ػبزی
زی زر یوي ثَز ٍ ًِ كلغطیي اؽـبلی ٍ ّی  زلیلی لتی ضؼیق ٍخَز ًسارز ًِ ًؾبى ثسّس هغرئلِ  ٍ ؽٌَكبیی زارًس. خٌگ ایي زٍ ًؾَر ٍ ًٌبر مًْب ػزثغتبى عؼَ

 .كلغطیي هبًؼی ثز عز راُ ؽٌَكبیی ٍ تَعؼِ ایي عِ ًؾَر ثَزُ اعت

اس ّشیٌِ خٌگ ػرزام ٍ ایرزاى ٍ یرب     خٌگ ضس اعزائیل ٍ ثیؼ 4ّبی  ثزاثز ّشیٌِ 10هیلیبرز زالر اس ػزثغتبى ثبج گزكت ًِ ایي هجلؾ  460تزاهپ تٌْب زر یي رٍس 
 .عبل اعت 40ّب ثِ اًو ة كلغطیي زر طی  ثزاثز ًوي 400

اًس ٍ مهزیٌرب ثرِ    ّب را هتْن ًزز ًِ ثِ زٍلت ٍی التزام ًگذاؽتِ كلغطیٌی یٍسیز رصین صْیًَیغت ًرغت« بًیبَّثٌیبهیي ًت»ًگبراى ثب  تزاهپ زر خوغ رٍسًبهِ :زٍم
 .ثرؼ زر ٍاؽٌگتي را تؼطیل ًزز هیلیَى زالری ثِ مًْب را هطغ ٍ زكتز عبسهبى مسازی 400ّویي زلیل ًوي عبالًِ 

تزاهپ پظ اس اًتوبل علبرت مهزیٌب ثِ هسط اؽـبلی ٍ ثِ رعویت ؽٌبذتي هسط ثِ ػٌَاى پبیترت رصین صْیًَیغتی ثزای ّویؾرِ ٍ ارائرِ    ،ایي اٍج ٍهبلت اعت
هیلیَى زالر ًوري عربلیبًِ مهزیٌرب     400ّب هغئلِ ذَز را ثِ  ّب چِ اًتظبری زاؽت. میب اًتظبر زارز كلغطیٌی غطیٌیطز  ضس كلغطیٌی هَعَم ثِ هؼبهلِ هزى اس كل

 ثلزٍؽٌس؟

ّربی هـرزة ػزثری ٍ عرلبرت مى زر هَریتربًی را ثرِ        ّب زر ذلیح كبرط ٍ ًؾَر زكبتز تدبری صْیًَیغت 21گًَِ ًِ اًتلبضِ هغلحبًِ زٍم زر اثتسای هزى  ّوبى
مٍیرَ ٍ ٍاؽرٌگتي    چٌس هَؽي اًمبراهلل یوي ؽبیس علبرت اعزائیل زر اثَظجی ٍ هٌبهِ را ثِ تؼطیلی ثٌؾبًس ٍ ایي ًتیدِ اؽرتجبّبت هحبعرجبتی ترل    ،ًؾبًس تؼطیلی
 .اعت

ّب  غبیِ ػزثی ٍ عبیز ًؾَرّبی ّو ًٌٌس ٍ زٍ ثزاثز ایي خوؼیت زر ًؾَر سًسگی هی 1967ٍ  1948ّبی  تب سهبًی ًِ ؽؼ هیلیَى كلغطیٌی زر اراضی اؽـبلی عبل
 .ّب ارسؽی ًسارًس ٍ زرٍاهغ ثِ هؼٌبی ذطزی ثزای اهضب ًٌٌسگبى اعت ؽَز ٍ ّی  یي اس ایي تَاكن ّغتٌس، ّی  صلحی ثب اؽـبلگزاى صْیًَیغت ثزهزار ًوی

 .ًٌین ّب را مؽٌبر ًزز ، اس هوبٍهت تؾٌز هی یًَیغتّب ؽس ٍ ریؾِ زرگیزی ٍاهؼی ثب صْ ّب را ثِ صسا زر مٍرز ٍ عجت زیسُ ؽسى ٍاهؼیت ّبی ؿشُ ًِ سًگ هَؽي


