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"رﺳﺎﻟﺔ ﺳﺔ" ﻣ رﺋ وزراء ﺎﻛﺎن ﺄن اﻟﻊ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ وا ﻣﺎ ﺟﺎء ﻬﺎ ..
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ﻛ وﺳﺎﺋﻞ إﻼم إﺳاﺋﻠﺔ ،ﺟﺎﻧﺎ ﻣ اﻟ اﻻﺗﺎﻻت اﻟﻲ ﺟت ﻣﻊ ﺎﻛﺎن ،واﻟﻲ  ﺗﻲ ﻲ اﻟﻬﺎﺔ إﻟﻰ إﻼن اﺗﺎق ﻟﻊ اﻟﻼﺎت ﺑﻬﺎ و إﺳاﺋﻞ.
وﻧﻞ ﻣﻊ " "Nzivاﻟ  ،ﻣﺎدر ﺳﺎﺳﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﻟﻬﺎ إن "ﺎﺋة ﻣﻧﺔ ﺗﺎﺔ ﻟﺔ اﻟ اﻟﺔ اﻟﺎﻧﺔ  ﺻﺎح ﯾم  20ﻧ /ﺗ اﻟﺎﻧﻲ
اﻟﺎﺿﻲ ،ﻲ ﻣﺎر ﺑ رن اﻟوﻟﻲ ﺎدﻣﺔ ﻣ ﻣﺎر و ﻲ ﻟن ،وﻠﻰ ﻣﻬﺎ ﺳ ﺎر ،ﻣﺎر رﺋ وزراء ﺎﻛﺎن.
وأﺿﺎ اﻟﺎدر ،أن "ﻣﺎر رﺋ وزراء ﺎﻛﺎن ﺗﺟﻪ ﻣ إﺳﻼم آﺎد إﻟﻰ ﻟن وﻣ ﺎك إﻟﻰ ﺗﻞ أﺑ ،وﺗ اﺳﺎﻟﻪ ﻲ ﻣﺎر ﺑ رن ﺎوة ة واﺻﺎﻪ
ﻣﺎﺷة إﻟﻰ ﻣ و ازرة اﻟﺎرﺟﺔ ﺎﻟس" ،ﻣﺔ أن "اﻟول اﻟﺎﻛﺎﻧﻲ ،ﺣﻞ ﻣﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﻣ رﺋ اﻟزراء ان ﺧﺎن ،ﺄﻧﻪ اﺗ  ا ار اﺳاﺗﺎ ﺑء ﻣﺎدﺛﺎت ﺳﺎﺳﺔ
ودﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ".
وﻧ اﻟﺎدر إﻟﻰ أن "رﺋ اﻟزراء اﻟﺎﻛﺎﻧﻲ اﺧﺎر ﻩ اﻟﺔ ﺎﻟات واﻟﻲ ﺗ ﻣﺔ ﻣﻪ ﻟﻠﺎﺔ ،ﻧ ا ﻟﺟدﻩ اﻟاﺋ ﻲ ﻟن ،وﻟﻼﺎﺗﻪ اﻟﺔ ﺈدارة اﻟﺋ
اﻷﻣﻲ دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ ،"ﻣﺎ أﻧﻪ "ﻣ ﻲ إﺳاﺋﻞ ﺔ أﺎم واﻟﻰ رﺋ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺎرات اﻹﺳاﺋﻠﻲ "اﻟﺳﺎد" ،ﯾﺳﻲ  ،وﺳﻠﻪ رﺳﺎﻟﺔ ﺧﺎن اﻟﻲ وﺻﻬﺎ اﻟﻊ
ﺑـ"اﻟﺔ".
ودﻰ اﻟﻊ اﻟ أن "اﺳﻼم آﺎد ﺗص ﺣﺎﻟﺎ ﻠﻰ ﺢ ﺣار ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﺣل ﺗﻊ اﻟﻼﺎت ﻣ أﺟﻞ اﻟل ﻠﻰ ﻣا إﺎﺑﺔ ﺄن اﻟﻠ اﻟﻬ ﻣ ﺟﺎﻧ،
ﻼ  اﺳﻼل اﻷﺟاء اﻟﺎﺟﺔ  ﺗﻊ اﻟﻼﺎت ﺑ إﺳاﺋﻞ واﻹﻣﺎرات ،واﻟﯾ  اﺣﺎﻻت إام اﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟدﺔ ﻠﻰ اﺗﺎذ ﺧة ﻣﺎﺛﻠﺔ".
وو اﻟﺎدر"  ،أرﺳﻠ ﺗﻞ أﺑ رﺳﺎﺋﻞ إﺎﺑﺔ إﻟﻰ رﺋ وزراء ﺎﻛﺎن ،وﺛ اﻟار اﻟ اﺗﻩ ،ﺎ ﺗﻬت ﺄﻧﻬﺎ ﺳل ﻣﺎ ﻲ وﺳﻬﺎ ﻣ أﺟﻞ د ﺎﻛﺎن ﻲ
اﻟﺣﻠﺔ اﻟاﺔ" ،ﻣة إﻟﻰ أن "ﺗﻊ اﻟﻼﺎت ﺑ ﺗﻞ أﺑ وﺳﻼم آﺎد ﺳﺢ اﻷﺧة ﻣا ﻣ اﻻﺳار ﻣ اﻟاﺣﻲ اﻻﺎدﺔ".
وﺎﻧ ﺻﺔ "اﺋﻞ ﺎﯾم" اﻟﺔ ز ،أن ﻣوﻟ ﺎرز ﻲ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﺔ ة ﻟ ﻟﻬﺎ ﻼﺎت دﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ وﺻﻠا إﻟﻰ ﺗﻞ أﺑ .ود أن ﻣوﻟ
ﺎرز ﻣ دوﻟﺔ إﺳﻼﻣﺔ آﺳﺔ ﻛة ﻻ ﺗ ﻼﺎت ﻣﻊ ﺗﻞ أﺑ ،ﺑﺋﺎﺳﺔ  ﻣﺎر رﺋ أو ﺎﺋ ﻩ اﻟوﻟﺔ ،زارت إﺳاﺋﻞ ﺧﻼل اﻷﺳ اﻟﺎﺿ ،واﺟا ﻣﻊ
ﻣﻠ إﺳاﺋﻠ.
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وﺎﻧ اﻹﻣﺎرات واﻟ  وﺎ ﻠﻰ اﺗﺎق ﺳﻼم ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،ﺑﺎﺔ أﻣﺔ ﻲ اﻟﺎﻣ  ﻣ ﺳ /أﯾﻠل اﻟﺎﺿﻲ ،ﺗﻼﺎ ﻲ  23أﻛ /ﺗ اﻷول اﻟﺎﺿﻲ،
أﻠ ﺎدة اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ واﻟدان ﻲ ﺑﺎن ﻣك  ﺗﺻﻞ اﻟم وﺗﻞ أﺑ ﻻﺗﺎق ﻟﻊ اﻟﻼﺎت ﺑﻬﺎ.
ﻛﺎ أﻠ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ ،اﻟﻬ اﻟﺎر  ،اﻟﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﺎق "ﺗﺎرﻲ" ﻻﺳﺎف اﻟﻼﺎت ﺑ اﻟب وﺳاﺋﻞ ،ﻲ إﺎر ﺧﺔ اﻟﻼم اﻷﻣﺔ ﻲ
اﻟق اﻷوﺳ ،ﻣﻊ ااف واﺷ ﺎﻟﺎدة اﻟﺔ ﻠﻰ ﻣﺔ اﻟاء اﻟﺔ.
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