ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
وﺳ اﻧﺎء  إﺎم ﻣ ﺷﺔ

ﻟاء اﻟﺣ ﯾﻬ أﻣ ﺣﺎس ﺎﺎل ﺎﺻﻩ واﺎم اﺣ ﻣاﻛﻩ و ﺎﻟد
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اﺗﻬ ﻟاء اﻟﺣ اﻟﻠﻲ ﻲ ﺎع ة ،أﺟﻬة أﻣ ﺣﺎس ﺎﺎل ﺎﺻﺎ واﺎم ﻣﻊ أﺑ ﺎﺎ اﻟ ﻲ رﺢ ﺟب اﻟﺎع.
وﺎل ﺑﺎن ﻟﻠاء ،أن اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ ﻟﺔ ﺣﺎس ﻲ ة أﺎ إاد وﺗﻬ ت ﻻﺳﺎء واﺎل ﺎﺻﺎ  وﺟﻪ ﺣ ﻠﺎ وواﻧﺎ .و ﻧ اﻟﺎن.
واﺷﺎر اﻟﻠاء " ﺗﺎﺿﺎ  اﻻﺎﻻت اﻟﺎرﺔ ﺗﻠﺎ ﻟﻠﺎﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ وﻣاﺎةً ﻟﻠﺎﺳﺔ اﻟﺔ ﺣﻰ ﺢ اﻟﻞ ﺎﺎم ات اﻷﻣ ﻟﻊ أﺑ ﺎﺎ اﻟ واﺎل
د ﻣ اﻟﺎدة اﻟاﻧ واﻟﺎﺻ اﻟﺎ ﻟﻠاء".

وﺗﺎﻊ " أن  اﻟﻠ  ﺎدات ﻣﻠﺔ ﻟات اﻻﺣﻼل وﺗﺿا ﻟة ﻣﺎوﻻت اﺎل ﻧا ﻣﻬﺎ ﻣﺎ" ,ﻣ ا إﻟﻰ أﻧﻬ ﺻوا ﻟﺎﺎت ﻠﺔ ﻠﻰ أﻣﻞ اﻟﺻل
ﻻﺗﺎق ﻟﺎد ﻣﺎ ﺟ إﻻ أﻧﻪ ﻟ ث أ اﺧاق.
اﻟت  ا اﻟﻠ ﺎرا ،ﻠﻰ ﻞ اﻟﻼء ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ واﻟ ﻠﻰ م اﻧﺎر اﻟﺿﻊ أن ﯾا ﻻﺳراك اﻟ
وأﺿﺎف " ﻞ ا  أﺻﺢ
ُ
ﻞ اﻧا اﻟ."

أداة ﺑ أﺣ وﻟ ﻧن" ﻣاً أن ﺎدﺗﻪ وﺟدﻩ ﻣن ﺑﺎرﻬ وﺟﻬﺎد.
وأﻛ ﻟاء اﻟﺣ " ﻧ ﺟء ﻣ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺎ ﻲ ﺳﻞ ﷲ ﻹﺎﻣﺔ ﺷﻪ ،واﻧﺎ ﻟ ﻧً 
وا اﻟﺎن ﻣﺎ ﺟ ﻣ" ااءات ﺄﻧﻬﺎ ﺗﺎوزت ﻞ اﻟ اﻟاء ،وأن أ اﺗﻬﺎﻣﺎت أو ﺷﻬﺎت ﺗﺎك ﺿ ﻣﺎ ﻲ إﻻ ﺟء ﻣاﻣة دﺑت ﺑﻠﻞ ﻣﻊ أاف ﻣﻠﺔ ودوﻟﺔ،
وﻣﺎ ﺣث اﻟم ﺟٌء ﻣﻬﺎ".
وﺷد اﻟﻠاء ﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ ﻼﺔ ﻟﻪ ﺎ ﺣث ﻲ رﺢ ﻣ أﺎم وأن ﺑﺎدق اﻟ ﻣﻬﺔ ﺗﺎﻩ اﺳاﺋﻞ وﻟ ﯾ رﻬﺎ ﻲ وﺟﻪ أ ﻣ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ.
وأﻠ اﻟ ﻣوﻟﻪ  اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﻧﺎ اﻟﻬ ﻧﺄت ﻣﻠ ﻲ ﺗﻞ أﺑ ،واﻟﻬ ﺎد اﻟ ﻲ اﻟس ،وﺎل أﻧﻬﺎ ﻣ ﺎﺻﻩ وﻧا اﻟﻠ ﺄواﻣ ﻣ ﺎدات
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اﻟ وﻟ ﻠ  ذﻟ ﻣﺎ ﻷﺳﺎب أﻣﺔ ,ﻣ ا إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳ ﻣﺎدة ﻣﺋﺔ ﻬﺎ ﻲ ﺣﻪ.
اﻟ ﻣﺎ
ؤ
ووﺟﻪ اﻟ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻹﺳاﺋﻠ " أوا ﺎ أاء ﷲ ﺎ
ُ
و ﻠ  ، أدﻧﺎ ﻟ ﻣﺎ  أﺣﻼﻣ ﺎﻟ اﻟ ﻠﻰ أرﺿﺎ اﻟﺎرﺔ ،و ُ
ُ
ﺗون ﻻ ﻣﺎ ﺗن".
وﻲ ذات اﻟﺎق ،ﺗاول ﻧﺎء ﻠﻰ ﻣاﻊ اﻟاﺻﻞ اﻹﺟﺎﻲ ،أﻧﺎء  ﺗض ﻣ ﺷﺔ ﺗﻞ اﻟﻠﺎن ب ﻣﯾﺔ رﺢ ،ﻟﻬم ﻣﻠﺢ.
وﺎﻟ  اﻟﺎت اﻹﺧﺎرﺔ ان ﻣ اﻟﺔ ﺗﺿ ﻟﻬم ﻣﻠﺢ ﺛﻼﺛﻲ ﺎﻷﺳﻠﺔ اﻟﻠﺔ واﺋ اﻟﻬﺎون واﻟﺎﺑﻞ اﻟوﺔ.
ﻣﺎدر اﻣﺔ ﻲ ﺣﻣﺔ ة ﻧ ﻩ اﻻﻧﺎء ﺟﻠﺔ وﺗﻼً وأﻛت ﻠﻰ أن اﻻﺟﻬة اﻻﻣﺔ ﺗﻞ ﺎﺔ ﺟﻬدﺎ ﻟ اﻻﻣ ﻲ اﺷﻼرع اﻟ.
وﺎﻟ اﻟر ،ﻧﺎء اﻟاﺻﻞ اﻹﺟﺎﻲ ﺑ اﻟﺔ ﻲ ﻧﻞ اﻷﺧﺎر وم اﻹﻧار وراء اﻟﺎﺋﺎت اﻟﺔ ،ﺣ وﺻﻪ.
وﺎﻧ أﺟﻬة أﻣ ﺣﺎس  ﺷ ﺧﻼل اﻟﻣ اﻟﺎﺿ ﺣﻠﺔ إﺎﻻت واﺳﺔ ﻲ ﺻف اﻟﺎﺻ اﻟﻠﺔ وﺎﻣ ﺈﻼق ﻣﻊ ﺗر  ﺗﺎﻊ ﻟﻬ ﻲ ﻣﯾﺔ رﺢ،
 ان ﺎم اﻹرﺎﺑﻲ ﻣﻰ ﻼب ﺑ ﻧﻪ ﻣﺔ أﻣﺔ ﺗﺎﺔ ﻟﺎﺋ اﻟﺎم ﺷق ﻣﯾﺔ رﺢ ،ادت ﻻﺳﻬﺎد اب وﺻﺎﺔ  6أﺧ اح ﻣﺎوﺗﺔ.
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