ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻹﻼم اﻟ  ﺗﺎﺻﻞ ﺗﻬ اﻟارﺦ ﻟة وﺗﺎ وﺗﻬﺎ وﻼﻬﺎ

 08اﯾ21:42 - 2020 
ﻛ ﺗ إﺳاﺋﻠﻲ أﺗﻪ ﺎة  12اﻟﺔ ،ﺗﺎﺻﻞ ﺣل ﻠﺎت ﺗﻬ اﻟارﺦ اﻟﺎدﻣﺔ ﻣ إﯾان إﻟﻰ ﺎع ة ،وﻠﺎت ﺗﺎ أو ﺗ ﻣﻞ ﻟﻬﺎ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ
إﻼﻬﺎ ﻞ ﺗﻲ أو ﺧﻼل ات اﻟ اﻟ ﺑ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﺣﺔ ﺣﺎس واﻟﺎﺋﻞ اﻷﺧ.
ﻣﺎ أن إﺳاﺋﻞ
وﻞ اﻟ  ﻣول أﻣﻲ إﺳاﺋﻠﻲ ﻣ ﻲ ا اﻟﺎل ،أن ﺣﺎس ﺗ ﺗﺎرب ﺻﺎروﺧﺔ ﺗم ﻠﻰ ﺗﺳﻊ ﻣاﺎ وزﺎدة ﺗﺄﺛ ﺗﻬﺎ واﻧﺎرﺎً ،
ﺗا ﻩ اﻟﻠﺎت ﺑﺔ و  وﺗﺳﻊ ﻲ ﻣﺎل ﺗﯾ ﻣﺎن ﺳﻬﺎ ﻟﺔ ﻣﺎ ﺗﻠﻪ ﺣﺎس.

أﺎ ﻟﯾﻬﺎ ﻧﺎم ﺻﺎروﺧﻲ ﻣر ،ﻞ ﻣﻬﺳن وﺎﺋن ،وﺣﺎﻣﻠﻲ ﺷﻬﺎدات ﻠن ﻲ ﻣﺎل ﺗ وﺗ ﻩ اﻟﻣﺔ اﻟﺎروﺧﺔ ،إﻟﻰ
و اﻟول أن ﺣﺎس ً
ﺟﺎﻧ ﻣﺔ ﻣ اﻟﺎل اﻟ ﻲ ﻣﺎل اﻟﻊ.

وﻟ إﻟﻰ أن اﻟﺔ ﻟﯾﻬﺎ ﺟﻬﺎز ﻣﺎﻛﺎة ﻹﻼق اﻟارﺦ اﻟﺔ وﺟاء ﻠﺎت ﺣﺎﺑﺔ ﻟﺔ اﻟ وأ ﻣ ﻣ أن ﺗ ﺗﻠ اﻟارﺦ ،وﻞ ذﻟ اﻟﻬﺎز ﻠﻰ
ﺗر ﺧﻼﺎ إﻼق اﻟارﺦ ﺑ اﻟﺔ.
ﻣ ﺎل ،ﺻﺎروخ  M-75و ﻧﺔ
ًا
وأوﺿﺢ أن ﻣ اﻟارﺦ ﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﻠﺔ ﻣﻬﺎ ﺗ ﺎﻷﺳﺎس إﻟﻰ اﻟارﺦ اﻹﯾاﻧﺔ اﻟﻲ ﺎن ﯾﺳﻠﻬﺎ اﻟس اﻟر إﻟﻰ اﻟﺎع،
ﻠﺔ ﻣﻠﺔ ﻟﺎس ﺗﺎﻛﻲ ﺻﺎروخ  5 اﻹﯾاﻧﻲ ،و ﺻﺎروخ ﻞ إﻟﻰ   75ﺑأس ﺣﻲ . 90
و اﻟول أن ﻣﻣﺔ إﻧﺎج اﻟارﺦ ﻲ ة ،ﺗ ﻠﻰ اﻟارﺦ اﻟﺳﻠﺔ ﻣ إﯾان .ﺣ ﯾﺞ اﻹﯾاﻧن ﺻارﺦ ﻲ ﻣﺎﻧﻬ  ﺗﻬﺎ ﻬﻟﺔ ﺑﻬف ﺗﻬﻬﺎ
ق ﻣﻠﺔ إﻟﻰ ة ،و وﺻﻟﻬﺎ إﻟﻰ ﻣﺎﻧﻊ ﺣﺎس ﻲ ة ﯾ ﺗﻬﺎ ﻣ ﺟﯾ وﻧﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣدﺎت وﻣﺎزن ،أو ﻣﺎت إﻼق ﺗ اﻷرض ﺟﺎة ﻷ
ﺗ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﺑﻬﻩ اﻟﺔ ﺗ ﺗﻬ ﺻارﺦ  3 و 5إﻟﻰ ة ،وﺻارﺦ  ،M-302واﻟﻲ ﻞ ﻬﺎ إﻟﻰ ﻣ. 200 
وﺎل "ﻠﻰ اﻟ ﻣ اﻟﺎم اﻟر ﻲ ﻠﺎت اﻹﻧﺎج ،ﺗﻞ ﺣﺎس ﻣ ﻣ اﻟارﺦ اﻟﻬﺔ ﻣ إﯾان ،وﻟﻟ ﺗﻞ أﻛ ﻠﻰ اﻻﺳﺎر ﻲ ﻠﺎت اﻟﻬ واﻟﻞ
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ﺑات اﻟﺔ".
ور اﻟول اﻷﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ أن ﻧﺎم إﻧﺎج اﻟارﺦ ﯾ ﻠﻰ ﻣﺎ  أن ﻰ "اﻟﻠ اﻹرﺎﺑﻲ" .واﻟ ﯾﻞ أوًﻻ ،ﻲ ﺟﻊ أﻛ د ﻣ ﻣ اﻟ
ﺣﺎ و ﺗ ﺎﻟﻞ رؤﺔ ﺻارﺦ ﺗ ﻠﻰ أﺎن ﻣ اﻟات ،وﺛﺎﻟًﺎ ،أﻧﻪ ﻲ اﻟات اﻷﺧة
وﺛﺎﻧﺎ ،أن ﺗن اﻟارﺦ أﻛ
اﻹﺳاﺋﻠ ووﺿﻬ ﺗ داﺋة اﻟﺎرً ،
ً
ﺎت اﻟ ﻠﻰ اﻟارﺦ اﻟﺔ وﺔ ﺗﺎوز ﻧﺎم اﻟﺔ اﻟﯾﺔ.
وﺿﺢ أن د اﻟارﺦ ﻟ  اﻟث اﻟ ،ﺑﻞ أن ﻧﺎم إﻧﺎج اﻟارﺦ ﻲ ة ﻞ ﻠﻰ إﻧﺎج ﺻارﺦ ﻣﻠﺔ ،ﯾ ﺗﻠﻬﺎ   ﺑاﺳﺔ ﺟﻬﺎز ﺗ أو
ﺟﻬﺎز ﺗ ،ﺎ  إﺎدة ﺷ ﻣﺎت إﻼﻬﺎ  ﻣ اﻟارﺦ ﺗ اﻷرض وﺎﺋﻬﺎ ﺎﺳار ﺎدرة ﻠﻰ ﺗ ﺎت ﺻﺎروﺧﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻬ وﻣﻼك  10آﻻف ﺻﺎروخ ﺷﻲء ﺎد ،ﻟ ﺔ إﻼﻬ ﻠﻰ دﺎت ﻧﺎرﺔ ﻣﺔ ﯾ ﺑﻬﺎ ﺎﺻ ﺣﺎس ،ون ﻷﻧﻬ ﺑﯾ ﻣل
إﻼﻬﺎ  ذﻟ ﻠﻰ وﺟد د ٍ
ﺎف ﻣ ﻣﺎت إﻼق اﻟارﺦ واﻟﻲ ﯾو أﻧﻬﺎ ﻣة ﻞ  ﺗ اﻷرض.
ﺑءا ﻣ ﺗﻬ ﻣات اﻹﻧﺎج ،واﻷﺷﺎص اﻟﯾ ﻠن ﻠﻰ ﺗﻊ اﻟارﺦ،
وأوﺿﺢ أن ﺣﺎس ﺗ اﻵﻻف ﻣ ﺎﺻﺎ ﻲ ا اﻟﺎل واﻟﯾ ﻣ اﻟاﻊً ،
واﻟﻬﺳ اﻟﯾ ن ﻠﻬﺎ ،وﺻًﻻ ﻟ ﺟﻬﺎ ﻣ اﻟﺎﻧﻊ إﻟﻰ اﻟدﺎت واﻟﺎت أﺳﻞ اﻷرض.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗﻠﺔ اﻟاد اﻟﺎم ﺗ ﻣﺔ وﺗﻞ إﻟﻰ ﻊ ﻣﺎت اﻟوﻻرات ،وﺎف إﻟﻬﺎ أﺟر اﻟﺎﻣﻠ ﻲ ا اﻟﺎل.
و اﻟ إﻟﻰ أن ﺑﺎﻧﺎت اﻟث ﺎﺳ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺣل ﻣﻬﺎﺟﺔ أاف اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﺎس ،ﺎﻟﺎدة ﻣﺎ ن اﻟﻬف ﻣﻞ ﻩ اﻟﺎﻧﻊ واﻟدﺎت اﻟﺎﺻﺔ
ﺈﻧﺎج اﻟارﺦ.
دا ﻣﻬﺎ ﺗ اﻷرض ،ﻟ اﻟﻬﺔ ﻠﻰ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ .ﺎ أﻧﻬﺎ ﺎﻣ  ﻣﺎﺣﺎت ﺗ
و اﻟ أن ﺣﺎس ﻠ ﻠﻰ ﺗ ﺧك اﻹﻧﺎج وﺟﻠً 
اﻷرض ﺑﻬف إدﺧﺎل اﻟﺎر وﺎ ﻣ اﻵﻻت اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻊ اﻟارﺦ أو ﺗﻊ اﻟﺎدﻣﺔ ﻣ إﯾان.

و ر ﻣﺎﻧﻊ اﻟارﺦ ﻲ أﻧﺎق ﺗﺢ اﻟﺻل اﻵﻣ ﻟﻠﺎﻣﻠ ﻲ ﻣﺎل ﺗﻬﺎ ،وﻹﺗﺎﺣﺔ اﻟﺻﺔ ﻟﻠﻬﺎ  ﺗﻬﺎ ق آﻣﺔ ،وﻞ ذﻟ اﻟﻬف ﻣﻪ ﺟﻞ ﺗﯾ
ﺻﺎ.
أﻣ
ﻣاﻊ اﻟﺎﻧﻊ ًا
ً
ﻛﺎ ﯾ اﻟ أن ﺣﺎس  ﻣﺎزن اﻟﻊ اﻟﺟدة ﺗ اﻷرض ﻲ ﺟﻊ أﻧﺎء ﺎع ة ،وأﻧﻪ ﯾﺟد ﺎك ﺷﺔ ﻣ اﻷﻧﺎق اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﺢ ﻬﻟﺔ ﺣﺔ
اﻟﺎء وﻧﻞ اﻟارﺦ ﻣ ﺎك إﻟﻰ ﻣﺎت اﻹﻼق ﺄﻞ ر ﻣ اﻟ وﻬ.
ﻣ إﻟﻰ أن ﺗﻠ اﻟﺎت ﺗن ﻣدة
ًا
ول اﻟ إن اﻟﺔ اﻟﻲ ﯾ ﻬﺎ ﺗﻬ ﻣﺎت إﻼق اﻟارﺦ ﻞ ﻣ اﻟ ﻠﻰ اﻟات اﻟﺔ إﻟﺎق اﻟر ﺑﻬﺎ.
ﻠﻼ ،و ﻟﺎﺻ ﺣﺎس اﻟ ﺈﻼق ﺟﻊ اﻟارﺦ دﺔ واﺣة أو ﻠﻰ دﺎت.
اﻟﺎت وﻬﺎ ﻻ  أن ﺗﻬﺎ اﻷرض ﺎﻟﺎﻣﻞ ون ﻬﺎ ﺎرز ً
ور أن ﺣﺎس واﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻠن  20أﻟ ﺻﺎروخ ،ورﺎ ﺣﺎس ﻟﺣﺎ ﺗﻊ إﻼق ﻣ 500 إﻟﻰ  600ﺻﺎروخ ﻲ ﯾم ﺎل واﺣ .وﺎك ﺗﯾات ﺗ إﻟﻰ
إﻣﺎﻧﺔ إﻼﻬﺎ ﻟـ  1000ﺻﺎروخ ﻲ اﻟم ،ﻟ اﻟﻬﺎت اﻷﻣﺔ ﺗ ذﻟ.
و اﻟ" ﻟ ﻠﺎ اﻟﺎرﺦ اﻟ ﻟﻺرﺎب اﻟﺎروﺧﻲ ،أن ﻩ اﻟﺎت ﻣ اﻟارﺦ ﻟ ﺗأ ﻲ اﻟدﺎت ﺎ اﻧﺎ ﺳﺎً ﺎ ،ﻣﻊ ﻣور اﻟ ،ﺢ ا
اﻟﻬﯾ أﻛ أﺔ وﺷﺎﻟﺔ".
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