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ﻣ ﺗﻊ اﻟﻠﺎت اﻟﻬﺎﺋﺔ ﻟﻬﻧﺔ ﻠﺔ اﻷﻣ ﺑ ﺣﺎس وﺳاﺋﻞ

 16أ22:43 - 2018 
ﺎل ﻣر أﻣﻲ ﻣ ﯾم اﻟ ،إن اﻟﺎة ﺗﻊ اﻟﻠﺎت اﻟﻬﺎﺋﺔ ﻟد ﻧﺔ ﻠﺔ الأﻣ ﺑ إﺳاﺋﻞ وﺣﺔ اﻟﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ )ﺣﺎس( اﻟﻲ ﺗﯾ ﺎع ة وﺳ
ﺗاﺟﻊ ﻟة اﻟﺗ ﻠﻰ اﻟود ﻣﻊ اﻟﺎع اﻟ ﻪ ﻣﻠﻧﺎ ﻧﺔ.
وﺗﺳ ﻣ ﻲ ﻧﺔ ﻣﺔ ﺳ ﺈدﺧﺎل اﻟﺎﺋﻊ إﻟﻰ اﻟﺎع ﻞ  اﻷﺿﻰ اﻟ ﻞ اﻷﺳع اﻟﻞ.
وﺎل اﻟر "ﻧﻊ اﻟﻠﺎت اﻷﺧة ﻟﻠﻊ ﻠﻰ ﺑد اﻟﻬﺋﺔ ﻣ ﻞ اﻷاف وﻧﻊ أن ﻧﻠ ﻬﺎ اﻷﺳع اﻟﻞ إذا ﺳﺎﺗﺎ ﺢ ﻠﻰ ذﻟ ."وﺗﻬ ﺢ اﻟﻲ ﯾﻬﺎ
اﻟﺋ اﻟﻠﻲ ﻣد ﺎس ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
وﻟ ﯾ ﻣوﻟن ﻣ ﺢ إﻟﻰ ﻣوﻟ ﻣ ﺣﺎس وﺎﺋﻞ ﻠﺔ أﺧ ﻹﺟاء اﻟﺎدﺛﺎت ﻲ اﻟﺎة ﺄن اﻟﻬﻧﺔ ﻠﺔ الأﻣ.
ﻟ د ﺣﺔ ﺢ ﺣ ﻷ اﺗﺎق إذ ﺗ اﻟﺔ ﺑﺟد  ﻲ اﻟﺎع إﺿﺎﺔ ﻟﻬﻬﺎ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻠﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
وﺎل اﻟر اﻟ ﻠ م ذ اﺳﻪ ﻟوز "اﻟﻬﺋﺔ ﻣﺗﻬﺎ ﺎم ﯾ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟاﺻﻞ ﻟﯾﺎ ﻟة أرﻊ ﺳات أﺧ."
وﻣ ﺷﺄن اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺔ ﻠﺔ الأﻣ اﻟﻬ ﻹﺟاء ﻣﺎدﺛﺎت ﺄن ﺎﺎ أﺧ ﺎ ﻞ ﺗ اﻟﺎر اﻟ ض اﺎد اﻟﺎع وﻣﺎدﻟﺔ ﻣﻠﺔ ﻟﺎء
ﻠ ﻣﺎﺑﻞ رﺎت ﺟﯾ إﺳاﺋﻠ.
وﺎل اﻟر إﻧﻪ ﺎن ﻣ اﻟﻊ أن ﯾﻠﻲ ﻣﯾ اﻟﺎﺑات اﻟﺎﻣﺔ اﻟﺔ ﺎس ﺎﻣﻞ ﺎﻟﺋ ﺎس ﻲ رام ﷲ  ﻣﺎدﺛﺎت ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ ون اﻹﻼن 
اﻻﺗﺎق  ﯾ اﻷﺳع اﻟﻞ.
وأﻛ ﻣول إﺳاﺋﻠﻲ ﻠ م ذ اﺳﻪ ﻟﺎء ﺎﻣﻞ ﻣﻊ رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ﻲ إﺳاﺋﻞ ا اﻷﺳع ﻟﻪ ﻟ ﺢ  ﺗﺎﺻﻞ.
وﺎل ﻣر ﻠﻲ ﻲ رام ﷲ إن ﺎﻣﻞ ﺎدر دون أن ﯾﻠﻲ ﺎس اﻟ ﺎن ﻟﻪ ﺗﺗﺎت ﻣﺔ ﺗ ﻣﺗ ا ﻟﻠﺎدة اﻟﻠﺔ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻟ اﻟر ﺎل إن ﺎس أﺑﻠﻎ ﻣ ﺄن ﻣﻠ  ﺣﺔ ﺢ ﺳن ﻟﻠﺎدﺛﺎت ﻲ اﻟﺎة ﻲ و ﻻﺣ ﻣ ا اﻷﺳع أو اﻷﺳع اﻟﻞ.
*ﺗ اﻟﺎر
ﻼوة ﻠﻰ ﺢ ﻣ م أﺑ ﺳﺎﻟ اﻟﺎر ﻣﻊ ة ،وﺳ إﺳاﺋﻞ ﻣﺔ اﻟ اﻟﺎﺻﺔ ﺎﻟﺎع ،ﻲ ﻣﺎﻩ ﺗ اﻟﺎر اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻣ ﺛﻼﺛﺔ أﻣﺎل ﺔ إﻟﻰ
ﺗﺔ ﺎﻟﺔ اﻟﺎﺣﻞ اﻟﻲ وﺳﺔ أﻣﺎل ﻲ اﻟﺎل و ﻣﺎ ذﻩ رﺋ اﺗﺎد ﺻﺎد ة.
وﺎل اﻟر اﻷﻣﻲ اﻟ إن اﻟﻬﻧﺔ اﻟﻠﺔ الأﻣ ﺳﻞ أﺎ ﺢ ﻣ  ﻣ ة إﻟﻰ ص ﺗ إﺷاف إﺳاﺋﻠﻲ.
وﺎل ﻣول ﻠﻲ ﻲ ة ﻣﻠﻊ ﻠﻰ اﻟﺎدﺛﺎت إن اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﺗﺎﻟ ﺑﻊ ﺎﻣﻞ ﻟﻠﺎر  ة وﺢ ﻞ اﻟﺎﺑ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ وﻣ وﺗ ﻣ ﻣﺎﺋﻲ.
وﺗل إﺳاﺋﻞ إن اﻟﺎر إﺟاء دﺎﻲ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ﺣﺎس اﻟﻲ ﺗ إﻟﻰ ﺗﻣﺎ.
وﻧﺎ ﻣﻠ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻷﻣﻲ اﻟ ﺎدة رﺋ اﻟزراء ﺑﺎﻣ ﻧﺎ اﻟﺿﻊ ﻲ ة ﯾم اﻷرﺎء .وﻲ ﺑﺎن ﺎل "ﻣول دﺑﻠﻣﺎﺳﻲ" إﺳاﺋﻠﻲ إن ﻠﻰ ﺣﺎس
أن ﺗ ﻠﻰ اﻟاﻣﻬﺎ ﺎﻟﻬﻧﺔ.
وﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﺎﻟﺔ ﺎﻟﻬوء ﻠﻰ اﻟود ،ﺎﻟ إﺳاﺋﻞ إن ﻠﻰ ﺣﺎس إﺎدة رﺎت ﺟﯾ ﻼ ﺧﻼل ﺣب ة ﺎم  2014وﻼق ﺳاح ﻣﻧ اﺛ ﻻ ﯾال ﻣﺎ
ﻣﻬﻻ ﻟ إﺳاﺋﻞ ﺗل إﻧﻬﺎ ﻣان ﻟ ﺣﺎس.
وﺎل ﺗﺎﺣﻲ ﻲ وز اﻟﺎون اﻹﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ و ﻣﻠ اﻟزراء اﻷﻣﻲ ﯾم اﻟ ،ردا ﻠﻰ ﺳال ﺎ إذا ﺎن اﻟﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﺎق واﺳﻊ ﯾ ﻠﻰ دة
رﺎت اﻟﯾ" ا  اﻟﻞ اﻟﺣ."
وأﺿﺎف ﻟادﯾ إﺳاﺋﻞ "ﻟ ث ﺷﻲء ﻟ) ة( ﻣ إﺎدة ﺗﺄﻞ وﺗ اﻟﺔ اﻟﺔ واﻟاﻧﺊ وﻣﻞ ﺗﻠ اﻷوﺎم اﻷﺧ ،ﻣﺎ ﻟ ﻠا اﻟﺎت واﻷﺳ اﻹﺳاﺋﻠ."
وﺎل اﻟر اﻷﻣﻲ اﻟ إن اﻟﻬﻧﺔ اﻟﻠﺔ الأﻣ ﺗﻞ أﺎ إﻼق إﺳاﺋﻞ ﺳاح ﻣﺎت اﻟﻠ اﻟﻠ ﺿ ﻣﺎﺔ ﻟﻠﺎء.
 أن اﻟول اﻟﻠﻲ ﻧﻰ وﺟد أ ﻣﺎدﺛﺎت ﺄن ﻣﺎﺔ ،وﺎل إن ﺣﺎس ﺗ ﺧﻠ اﻟﺎﺎ.
وﺗﺳ ﻣ ﻲ اﺗﺎق ﻟﻠﺎﻟﺔ ﺑ اﻟﻠ ﯾ أن ﺗﻠ ﺣﺎس اﻟة ﻠﻰ ﺎع ة ﻟﻠﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﺎدة ﺎس .وﻞ ﻧاع ﺄن ﺗﺎﺳ اﻟﻠﺔ ﺗ
اﻻﺗﺎق ،ﻟ اﻟر اﻟ ﺎل إن اﻟﺎة ﻣﺎ زاﻟ ﺗﻰ ﻟ ﺗم ﻲ ﻩ اﻟﺔ.
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