ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﺳ ح اﻟﺔ  و:  

اﻟ  ﺗﺎﺻﻞ ﺟﯾة  وﺿﻊ اﻟس ﻲ "ﺻﺔ اﻟن"

 08ﻣﺎرس 13:46 - 2019
ﻛ ﺻﺔ إﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺔ  ،ﺗﺎﺻﻞ ﺟﯾة ﺣل ﺧﺔ اﻟﻼم اﻷﻣﺔ اﻟﻲ ﺎﺗ ﺗف ﺎﺳ" ﺻﺔ اﻟن" ،ﻣة إﻟﻰ اﻟ اﻟ ﻟﺣﻬﺎ.

وﺎﻟ ﺻﺔ "إﺳاﺋﻞ اﻟم" ﻲ ﻣﺎل ﻧﺗﻪ ﻟﻠﺎﺗ ﻧاف ﺷﺎ ،إن "اﻟﺔ ﺗ إﺎدة ﺗ ﻣﯾﺔ اﻟس وﻧﻞ أﺣﺎء ﺔ ﻟﻠﺎدة اﻟﻠﺔ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ إﺎء
اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻲ أﻠ ﻣﺎ اﻟس اﻟﺎﺔ ﻹدارة اﻷردن ،ﺎ ﻬﺎ اﻟﻠة اﻟﺔ ،وﻟ إﺷاك ﻣﺎﻞ إﺿﺎﺔ ﻲ إدارة اﻷﻰ".

وأﺷﺎرت اﻟﺔ إﻟﻰ أﻧﻪ ﺳ ح اﻟﺔ  و  ﻣ إﻧﺎز اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻣﺿﺔ أن "اﻟﻻﺎت اﻟة ﺗم وﺿﻊ اﻟﺔ ﻠﻰ اﻟﺎوﻟﺔ وﻲ ﻣﺎ ﺑ
اﻟس".

وات أن "اﻟ ﻣﺟﻪ ﺟا ،ﻷﻧﻪ ﻬف إﺟﺎر ﻞ اﻟﻼ ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻟﻠق ﻟﻠﺔ ﻲ ﺳﺎق اﻟﺎوﺿﺎت اﻻﺋﻼﺔ ﻟﻞ اﻟﻣﺔ اﻟﯾة" ،ﻣة أن
"أﺟاء ﻣ اﻟﺔ وأﺎر ﻣﺔ ﻬﺎ ،ﺳ أن ﺿ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ واﻟﻠ واﻟدﺔ واﻷردن وﻣ."

وذت اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ أﻧﻬﺎ ﺗ" ﻷول ﻣة ﺧ اﻟﺔ ﺎﻟﺔ ﻟﻠس ،ﻣﻠﺎ ﺿ ﻠﻰ اﻷاف" ،ﻣﺔ أن "ﺧﺔ ﺗاﻣ ﺗ اﻟس وﺗ ﺣودﺎ ،وﻲ ﺗج
ﻣ اﻟﺎﺎت اﻟﻠﺔ ﻟﻠﻧﺔ ،اﻟﻲ أﺣﻞ ﻠﻬﺎ اﻟﺎﻧن اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ ﺎم  ،1967اﻟﺎﻻت اﻟﺎﻟﺔ ﻟ  وﻣ ﺷﺎ ﻟﻼﺟ ﺧﻠ اﻟار ،وﺗﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺗم اﻟوﻟﺔ
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اﻟﻠﺔ".

وو اﻟﺔ ،ﺈن اﻟﺔ ﺗ ﻠﻰ أن اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺳﻊ ﻠﻰ ﻧ 85 ﺎﻟﺔ ﻣ أراﺿﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺎ أن أﺣﺎء ﺔ ﻲ ﺟب اﻟس ،ﻣﻞ ﺟﻞ اﻟ
وب اﻟاﺣة وأم ﻟن وأم ﺎ ،ورﺎ ﺻر ﺎ ،ﺳﻞ وﺎ ﻟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ".

وﻟ إﻟﻰ أن اﻟﺔ ﺗﻲ ﻲ أﯾ إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ اﻷﻞ ﻲ ﻣﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ،ﺻﻼﺣﺎت أﻣﺔ واﺳﺔ ﻲ اﻟﺎ اﻟﻲ ﺗج ﻣ اﻟس ،ﻣﺔ إﻟﻰ أن اﻷﻣ ون
ﻞ ﻣﺋﻲ ﺑ ﺗم "اﻟس اﻷردﻧﺔ ﺳﺎﺎ ﻲ ﺣودﺎ ﻞ  ،67اﻟﻲ ﺗ ﻧﺎق اﻟﻠة اﻟﺔ واﻷﺣﺎء اﻟﺎذﺔ ﻟﻬﺎ ،و اﻟـ 64ﻠﻣ ا ﻣﺎ اﻷﺧ ،اﻟﻲ ﺿﻬﺎ
إﺳاﺋﻞ إﻟﻰ اﻟس  ﺣب اﻷﺎم اﻟﺔ ،وﻬﺎ  28ﺔ ﻟ ﺗﻞ ﻲ اﻷﺻﻞ ﺟءا ﻣ اﻟس".

وأﺎدت "إﺳاﺋﻞ اﻟم" ،ﺄن "ﻣ ﺗاﻣ ﯾﻬف إﻟﻰ إﺎء اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ أﺟاء واﺳﺔ ﻣ اﻟس ،وﺗﻞ اﻟﻠة اﻟﺔ واﻟض اﻟس ،وﻟ ﺟءا ﻣ ﺳﻠان،
وﻣﺔ ﺟﻞ اﻟن وواد اﻟز واﻟﺦ ﺟاح وﺟﻞ اﻟﺎرف".
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