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ﺎل ﻣر ﻣﻠﻊ إن ﻣ ﻧﻠ إﻟﻰ ﺣﺔ ﺣﺎس ﺧﻼل زﺎرة ﺎدة اﻷﺧة ﻟ ﻣﻠﺎً إﺳاﺋﻠﺎً ﺎﻟل ﻠﻰ ﺗﻞ ﻣر ﯾﺛ ﻣ اﺛ ﻣ أﺳاﺎ اﻟﺟدﯾ
زة ﺣﺔ ﺣﺎس ،وﺎ ﺷﺎؤول أرون وار ﻟن اﻟﻠﯾ أﺳﺗﻬﺎ ات ﺣﺔ ﺣﺎس ﺧﻼل وان ﺎم  2014ﺷق ﺣﻲ اﻟﺎﺔ وﻣﯾﺔ رﺢ.
وأﺿﺎف اﻟر اﻟ ﻞ م ذ اﺳﻪ "إن ﺣﺔ ﺣﺎس ردت ﻠﻰ اﻟﻠ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ورة أن ن ﻣﺎﺑﻠﻪ إﻼق ﺳاح ﺟﻊ اﻷﺳات واﻷﺎل واﻟﺿﻰ وأﺳ
ﺻﺔ وﺎء اﻷﺣار اﻟﻲ أﺎدت إﺳاﺋﻞ اﺎﻟﻬ ﺧﻼل اﻟات اﻟﺎﺿﺔ".
وأﺷﺎر اﻟر ذاﺗﻪ ﻟﺔ "اﻷﺎم" اﻟﻠﺔ ،إﻟﻰ أن إﺳاﺋﻞ ﻟ ﺗد ﻠﻰ ﻠ" ﺣﺎس" ﺣﻰ اﻟﻠﺔ ،ﻣﻊ إﻼغ اﻟ ﻟـ "ﺣﺎس" ﺄن رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻧﺎﻟﻲ
ﺑ  ﻣ ﻲ اﻟ اﻟﺎﻟﻲ ﻹﺑام ﺻﺔ ﺗﺎدل ﺧﺎً ﻣ اﻧﻬﺎر اﺋﻼﻪ ،ﻣﻊ م اﺳﺎد ﻟوث اﻧاﺟﺔ وﺗم ﻣﻠ ﻲ ا اﻟﻠ ﻣﻊ ﺑء اﺳار اﻟﻣﺔ
اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
اﻟﻰ ذﻟ ﺎل اﻟر ﻧﻪ إن "ﺣﺎس" ر ﻣﺣﺎً ﻣﺎً ﻟﻠﺧل ﻲ ﺣﻣﺔ وﺣة ﻠﺔ واﺷ اﻟﺧل ﻲ ﻣﺔ اﻟ أوﻻً و ﺧﺔ إﺻﻼح وﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ.
أﻣﺎ ﻠﻰ اﻟ اﻻﺎد  ،أوﺿﺢ اﻟر أن اﻟ ووا ﺈدﺧﺎل ﺗﻬﻼت ة ﻠﻰ دﺧل وﺧوج اﻟﺎﺋﻊ واﻟﻠﻊ ،وﻟ اﻷاد  ﻣ رﺢ اﻟ ﺧﻼل
اﻟﻬر اﻟﺎدﻣﺔ.
ﯾ أن واً  اً ورﺎً ﻣ ﺣﺔ ﺣﺎس ﺿ ﺟﻊ أﺎء اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﺑﺋﺎﺳﺔ إﺳﺎﻞ ﺔ زار اﻟﺎﺻﺔ اﻟﺔ اﻟﺎة ﻣﻠﻊ اﻷﺳع اﻟﺎﺿﻲ ،وﻣ ﺑﻬﺎ اﻛ
ﻣ أﺳع أﺟ ﺧﻼﻟﻪ اﻟﯾ ﻣ اﻟﻠﺎءات ﻣﻊ ﺎدة اﻟﺎﺑات اﻟﺔ ﺎ  ة اﺟﺎﺎت داﺧﻠﺔ ﺗﻠ ﺄﻣر ﺗﺔ.
إﻟﻰ ذﻟ ،ﺎﻟ ﻣﺎدر ﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ،ﯾم اﻟﺔ ،إن ﺔ اﺎل اﻟﻠﻲ اﻟ ﻞ اﻟ ﻠﻰ ﺣود ﺎع ة ﻞ ﺷﻬ وﻧ ﺎاﻪ ﻣ اﻟﺎج اﻷﻣﻲ
ﺣﺎﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﺎوﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ  ﺗد إﻟﻰ ﺗ ﻻ أﺔ ﻟﻪ.
ﺧﻼل ﻣة ﺷﺔ ،وﻼق اﻟﺎر ﻣ ﻧﺔ ﺻ ﺎﺳام ﻣس ﺗﺎﻩ اﻟ ﻣﺎ أد ﻟﻠﻪ ،ﻟ ﻣوﺣﺔ ً
و ﺻﺔ "ﻣﺎر "اﻟﺔ ،ﺈن اﻟﺳﺔ اﻷﻣﺔ واﻟﺔ ﺗ ﻣﺎ ﻧ ﺣل إاج ﺣﺎس  اﻟ ﻣ" اﻻﺎل اﻟﺎﻲ" ﻟﺎﯾﻪ ﻣ اﻻﺎل  ﺗﻩ
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اﻟﻠﺔ  ،ﺷﺄن ﻠﻲ .
وﺎﻟ ﺎﺋﻠﺔ اﻟ ﺎرﺋﻞ ﺷﺋﻠﻲ اﻟ ﻞ ﻠﻰ اﻟود ،اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎﻟﻞ ﻠﻰ ﺗﻪ دون اﻟ ﻷ اﺎر ،ﻣًة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﻻ زال ﻟﻪ أﺳﻠﺔ ﻣﻠﺔ ﺣل
اﻟ اﻟ ﺟ ﺎﻟﺎدﺛﺔ.

ردا ﻠﻰ ﺗﺎت اﻟﺎﺋﻠﺔ " ﻲ اﻟﺎﺎ اﻟﻬﺔ  ﻞ اﻟﺎﺔ واﻟ ﺑ ﻼﻧﻲ ،وﻲ ﻩ اﻟﺎﻟﺔ إذا اﺧﺎرت إﺳاﺋﻞ ﺷ ﻠﺔ
وﺎﻟ ﻣﺎدر أﻣﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ً

ﺔ ة ﺎدرة ﻣﻬﺎ ،ﺈن ﺎﺋﺔ أاﻬﺎ ﻟﻬﺎ أوﻟﺔ ﻠﺎ وﺎﺻ أﻛ أﺔ ﻣ ذاك اﻹرﺎﺑﻲ" .و وﺻﻪ.

ﻣﻼ ﻲ أ
ﺣﺎﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﺎوﻟﺔ ،وأﻧﻪ  إﻼق اﻟﺎب ﻣﻪ
ﺣﺎ إﻟﻰ ﺗ ،ﻟﻟ  ﻟ
ً
ﻣوﺣﺎ ً
ً
وﺗ ﻣﺎدر ﺔ ،أن ﻠﺔ اﺎل ﻟاك اﻟ ﺳدً 
ﺣﺎﻟﺎ ﻲ ﺧة  أن ﺗد إﻟﻰ ﺗ ﻟ ﻟﻪ أ أﺔ.
ﺟﻟﺔ ﺗ ،وﻟ ﻟً 
ووً ﺎ ﻟﺎدر أﻣﺔ ،ﺈن ﺎك ﺣﺎﻻت ﻞ ﻣﺎﺛﻠﺔ و ﻟد ﻠﻰ اﻟﺎج اﻟود ﻲ اﻟﺎﺿﻲ ،وﺧﻼل ﺟﻻت اﻟﺎل ﺗ ﺗﺔ اﻟﺎب ﻣﻬ ،وﻬ أﺻ أو ﻞ
ﺧﻼل ﻣﺎوﻻت ﺗ ﺎت أﺧ ﻠﻰ اﻟود.
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