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أﻛت ﺗﺎر إﻼﻣﺔ أن اﻷوﺿﺎع اﻟﺎﺳﺔ ﺑ ﺗﺎ وﺣﺎس ﺗ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ اﻟﺗ ﺎﻵوﻧﺔ اﻷﺧة ،ﺳﻬﺎ إرﺳﺎل ﻣﻠﻣﺎت اﺳﺎرﺔ ﻣ اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ
ﻹﺳل ،ﺗﺿﺢ ﻬﺎ أن ﺣﺔ ﺣﺎس ﻣرﺔ ﺄﻧﺔ ﺔ ﺿ إﺳاﺋﻞ ﻣ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺔ.
اﻷﻣ ﻟ ﯾ ﻠﻰ ﺗﺎ ﺣة اﻟﺗ ﺑ اﻟ ،ﺑﻞ ذت ﻣﺎدر إﻼﻣﺔ أن أﻧﺎء ﺗث  ﻣﺎﻟﺔ اﻟﻣﺔ اﻟﺔ ﻟﺎدات ﺣﺎس ﺎدرة أراﺿﻬﺎ.
وذت إﺣ اﻟاﻊ أن ﺗﺎر إﻼﻣﺔ ﺎﻟ إن اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ﺎﻟ دا ﻣ ﺎدات اﻟ اﻷول ﻲ ﺣﺎس ﺎدرة أراﺿﻬﺎ ﻠﻰ اﻟر ﻠﻰ ﺧﻠﺔ ﻧ ﻟﻼﺗﺎق
اﻟ ﻲ م إدارة أ ﻠﺎت ﺿ إﺳاﺋﻞ او اﻟﻠﺔ داﺧﻞ ﺗﺎ ،ﻲ ﺣ ﻟ ﺗح أ ﺟﻬﺔ رﺳﺔ ﺗﺔ أو ﺣﺎوﺔ ﻠﻰ ﺻﺔ ﻩ اﻟﺎت.
و ال اﻟث ﺎﺳ ﺣﺔ ﺣﺎس ،ﺣﺎزم ﺎﺳ ،ﻟﻠﺄﻛ ﻣ ﻩ اﻷﻧﺎء وﻟﻠ ﻠﻬﺎ ﺣ ﺎل":ﻻ ﯾﺟ ﻟ ﻣﻠﻣﺎت ﺣل ذﻟ."
وأت اﻟات اﻟﺎﺳﺔ ﺗ إﻟﻰ ااب ﻧﻬﺎﺔ ﺷﻬ اﻟﻞ ﺑ اﻟﺋ اﻟﻲ رﺟ اﻟ أردوﺎن وﺣﺔ ﺣﺎس ،ﻞ اﻟﺔ ﻲ اﻟة اﻷﺧة ﻟر اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ إﯾان
وﺳرﺎ ﻟ ﯾق ﻟﻠوﻟ ﻲ اﻧة ﻣﺎ  ﺳ ﻣﻬﺎﺟﺔ د ﻣ ﺎدات ﺣب اﻟاﻟﺔ واﻟﺔ ﻟﺎس اﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ ﺣ ﻟﻬ ﺎﻟﺢ اﻟوﻟﺔ اﻟﻣﺔ واﻟﺎرﺟﺔ و ﺗﺎ
ﻲ ﺗﺄﺟﺞ اﻟ اﻟﻲ ﻠﻰ اﻟﺎم اﻟﺎﺋ. 

ﻣﻠﻣﺎت اﺳﺎراﺗﺔ ﻣ أﻣﺎ وﺳاﺋﻞ وﺗت اﻟﻼﺔ
وأﺷﺎرت ﺗﻠ اﻟﺎر إﻟﻰ أن ﺗﺎ "ﺎﺿﺔ" ﻣ ﺣﺎس ﻷن أﺎء اﻟﺔ اﻟاﺟﯾ ﻲ ﺗﺎ ،ﺧﺎﻟا اﻻﺗﺎق اﻟ ﻣﻠ ﻣ اﻟ واﻟ ﻲ م إدارة أ ﻠﺎت
ﺿ إﺳاﺋﻞ او اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﺔ.
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وذ" ﻣ اﻟس ﻟﻠون اﻟﺎﻣﺔ" اﻹﺳاﺋﻠﻲ أن ﺗﺎ ﺗ وﺿﻊ ﻣ ﺣﺎس ﻲ اﺳل ﻣ ﺟﯾ  ،ﻣﻠﻣﺎت اﺳﺎراﺗﺔ أرﺳﻠﻬﺎ اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ ﻟﺎ،
ﺣل أﻧﺔ اﻟﺔ ،ﻠﻰ اﻟ ﻣ اﻟد ﻲ اﻟﻼﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻣﻊ ﺗﺎ ،إﻻ أن اﻟﻼﺔ اﻻﺳﺎراﺗﺔ ﺑ اﻟﻠﯾ ﻻ ﺗال ﺎﺋﺔ.
ووﺎً ﻟﺎدر ﺳﺎﺳﺔ ،أﺑﻠ إﺳاﺋﻞ ﺗﺎ ﺄن اﻟﺎ ﻟﺔ ﺣﺎس ﻲ ﺗﺎ وﻣﺎ ﻲ إﺳل ،ﺣ إﻧﻬﺎ ﺗ ﻟﻠﺎم ﺑﻬﺎت إرﺎﺑﺔ ﺿ إﺳاﺋﻞ ،ﻠﻰ 
اﻻﺗﺎق اﻷﻣﻲ ﺑ اﻟوﻟ.
وﺎﻧ ﺗﺎ  وت إﺳاﺋﻞ ﺄﻧﻬﺎ ﻟ ﺗﺢ ﻟ ﺣﺎس ﻲ اﺳل إﻻ ﺎﻟﺎ اﻟﺎﺳﻲ ،وﻲ اﻟﺎﺑﻞ ،ﺗﻬت إﺳاﺋﻞ م اﺳﻬاف ﺣﺎس ﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﺔ.
إﻻ أن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ذ أن اﻟ اﻟ ﯾﻟﻰ إدارﺗﻪ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺎرور ،أﺣ ﺎدة ﺣﺎس ،ﯾ ﻧﺎء ﻣ ذراع ﺣﺎس اﻟﺔ واﻟﯾ ﺗ ﺗ ﺿ" ﺻﺔ
ﺷﺎﻟ ،"و ﺟء ﻣ اﻟ اﻟول  ﻧﺎﻬﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ.
واد اﻟﺎدر اﻻﺳﺎراﺗﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ أن ﻣ ﺣﺎس م أﺎً ﺑ ﻼب ﻠ ﺄﺗن إﻟﻰ ﺗﺎ ﻟﻠراﺳﺔ ،وﻞ ﻠﻰ ﺗﻞ اﻷﻣال إﻟﻰ ﻧﺎء ﺣﺎس ﻲ
اﻟﺔ ،وأن ﻣ اﺳل  ﺔ اﺳﺎع ﺗا ﻠﺎت اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ واﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﺗﻞ اﻟﻠﻣﺎت اﻻﺳﺎراﺗﺔ إﻟﻰ إﯾان وﺣب ﷲ.

ﺗ ﺟﯾ ﻟﻠﻼﺔ ﺑ ﺣﺎس وﺗﺎ!
وﺳﺎﺎً ﻧﻞ ﻣﻊ "إﻧﺑﻧ  "Independent ﻣر وﺻﻪ ﺎﻟ ﻲ ﺣﺔ ﺣﺎس ،أن ﻧاﺎً ﻧﺄ ﻣﺧ اً ﺑ اﻟﺎدة اﻟﺔ وﺣﺔ ﺣﺎس ،وأن اﻷﺗاك ﻠا ﺗﺿﺎت
ﺄن ة ﺎت ﺿ إﺳاﺋﻞ وﺿ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ واﻟﻲ ﺗ ﺗﺟﻬﻬﺎ ﻣ داﺧﻞ ﺗﺎ ،و اﻷﻣ اﻟ ﯾﺎ ﻣﻊ اﻟﺎﺎت ﺑ ﺗﺎ و اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ.
ووﺎ ﻟﻠﺎر ،ﺳﻠ إﺳاﺋﻞ ﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧة ﺗﺎر ﻣﺎﺑاﺗﺔ ﻟﺎ  ﻧﺎء  ﻣﻞ ﻧﺎل دواﺔ واﻟﺣ ﺎت.
وﺎل اﻟﻊ إن ﺎدة ﺣﺎس أﺻ ﺎرﺗﺎك  ﻣﺎءﻟﺔ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻲ ﻩ اﻟﺎﺎت ،وأﻧﻬﺎ ﺳﺎن ﻣﺎ أﻧت اﻟا اﻹﺳاﺋﻠﺔ وأرﺳﻠ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟﺎدة اﻟﺔ
ﺗل ﻬﺎ إﻧﻬﺎ ﻣﻠﻣﺔ ﺎﻟﺎﺎت اﻟﺎﺔ.
وذ اﻟﻊ أن اﻟﺎدة اﻟﺔ ﺎﺿﺔ ﻣ ﺣﺎس  ﺗﺎرﻬﺎ ﻣﻊ ﻧﺎم ﺳرﺎ.
وﺎل ﻣول  ﻲ ﺣﺎس أﺎً إن ﺗﺎ ﺗ ﺗ ﻼﻬﺎ ﻣ ﺟﯾ ﺎس  ﻧﺎ اﻟﺔ اﻟ وﻠﺎت ﺗﻞ اﻷﻣال ﻣ ﺗﺎ.
و ﺗﯾ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻟﺎ ﻣﺧ اً ﻣ أﻧﻬﺎ ﺳض ﺎت ﻠﻰ اﻟﺎت واﻟﺎﻧﺎت اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻣﺔ ﺣﺎس ،واﻟﻲ ﺗ ﺗﻬﺎ ﻲ اﻟﻻﺎت اﻟة
ﺔ إرﺎﺑﺔ ،وﻧﺔ ﻟﻟ  ،اﻟﻠﺎت اﻟﺔ اﻟة ﻠﻰ اﻟﻠﺎت اﻟﺎﻟﺔ ﻟﺎس ﻲ اﻟﻼد وﻣاﺔ ﻧﺎء ﺣﺎس.
و اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﺔ  ،أﻣت ﺗﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺎرور ،أﺣ ﺎر ﺎدة ﺣﺎس ،ﺎدرة أراﺿﻬﺎ ،واﺳ ﻲ ﺣﻲ اﻟﺎﺣﺔ ﻲ ﺑوت وأﺻﺢ ﻣوﻻً  اﺗﺎل
ﺣﺎس ﻣﻊ ﺣب ﷲ وﯾان.
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