ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

 25ﻧﺎﺋﺎً ﺎﻟﻧس اﻷﻣﻲ ون اﻟﺎرﺳﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ"ﺟﺔ ﺣب"

 13ﻣﺎﯾ05:04 - 2021 
ﻧﺎﺋﺎ ﺎﻟﻧس اﻷﻣﻲ ﺑﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ وز اﻟﺎرﺟﺔ ،أﻧﻧﻲ ﺑﻠ ، ﻧﻪ ﻬﺎ ﻠﻰ ﻣﺎرﺳﺔ ﺿ دﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ ﻟﻬﺎ  ﺗﻬ اﻟﻠ ﻣ
ً 25 
أﻣﺎﻛﻬ ﻲ ﺣﻲ “اﻟﺦ ﺟاح” ﯾﺔ اﻟس اﻟﻠﺔ ،ﻣ ﺗﻠ اﻟﺎرﺳﺎت “ﺟﺔ ﺣب”

أﺎء اﻟﻧس اﻟﯾ ا ﻩ اﻟﺳﺎﻟﺔ وﻲ ﻣﻣﻬ ﻣﺎر ﻧﻣﺎن أﺣ ﻧاب وﻻﺔ إﻟ ،وﻣﺎرك ﺑﺎن ،ﻧﺎﺋ وﻻﺔ وﻧ ،ﺎﻟا ﻲ رﺳﺎﻟﻬ“ ﻧ ﻩ اﻟﺳﺎﻟﺔ
ﻟﻠ  ﻠﺎ اﻟ إزاء ﺧﺔ إﺳاﺋﻞ ﻟﻬ ﻣﺎ ب ﻣ 2000 ﻠﻲ ﻣ ﺣﻲ اﻟﺎن واﻟﺦ ﺟاح ﻲ اﻟس”.
وأﺷﺎرت اﻟﺳﺎﻟﺔ أن إﺳاﺋﻞ ﻣ 100 ﻣﻰ ﻲ ﺣﻲ اﻟﺎن ،ﺣ 1550  ﻠﺎً 60 ،ﻲ اﻟﺎﺋﺔ ﻣﻬ أﺎل ،ﻣ أﺟﻞ ﺑﺎء “ﺣﺔ ﺗﻠدﺔ” ،ﻻﺔ إﻟﻰ وﺟد
ﺷﺎ  46ﻣﻬ أﺎل ﻣ أﺟﻞ ﺗ ﻣ
إﺷﺎرات ﻣ اﻟﺎﻧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺗ ﻻﺳادﺎ ﻹﺧﻼء ﻣﺎزل  12ﺎﺋﻠﺔ ﻠﺔ ﻲ “اﻟﺦ ﺟاح” ﻣﻧﺔ ﻣ169 
ً
إﺳاﺋﻠ ﻞ  ﺎﻧﻧﻲ”.

ﺗﺎﻣﺎ اﻟﺎﺋﻼت اﻟﻠﺔ وﺗ ﻲ ﺣ اﻟم.
ﻛﺎ ذت اﻟﺳﺎﻟﺔ أن اﻹدارة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺗﺎﻞ ً
وﺗﺎ“ ووً ﺎ ﻟ أﺎث اﻟﺔ ،دﻣت إﺳاﺋﻞ ﺣاﻟﻲ  5000ﻣل ﻠﻲ ﻲ اﻟس اﻟﺔ ﺑ ﺎﻣﻲ  1967و  .2017و اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻟق اﻹﻧﺎن
ﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ )ﺑﻠ ،(دﻣت إﺳاﺋﻞ ﻟ 349 ﻣﻻ ﻟﻠ ﻲ اﻟس اﻟﺔ ﺑ ﺎﻣﻲ  2018و .”2020
وﺷدت ﻠﻰ أن “اﻟس اﻟﺔ ﺟء ﻣ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻟ ﺎﻣ إﺳاﺋﻞ ﺎﺣﻼل ﺗﻠ اﻟﺔ ًﺎ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ دﻣﻬﺎ ﻞ  ﺎﻧﻧﻲ إﻟﻰ ﺑﻠﺔ اﻟس ﺛ ﺿﻬﺎ
رﺳﺎ إﻟﻬﺎ ﻣﻬﺔ ﺑﻟ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ”.
ً
ﺟﺔ ﺣب
وﺷدت ﻠﻰ أن “إﺳاﺋﻞ ة اﺣﻼل  أن ﺗﻞ ﻟﻠﺎدة  53ﻣ ﻣﺗ ﺟ اﻟاﻊ  ،اﻟﻲ ﺗ ﺗﻣ اﻟﺎ اﻟﺔ اﻟﺎﺔ ﻷاد ﻲ أرض ﻣﻠﺔ” ،ﻻﺔ أن
“ﻣﺎدرة ﻣﻠﺎت اﻟا ﻲ اﻟﺎ اﻟﻠﺔ أو إﺣاث دﻣﺎر  ﻲ ﺗﻠ اﻟﺎ ،ﺎﺳﺎء اﻻﻟاﻣﺎت اﻟﺔ  ،ﺟﺔ ﺣب وً ﺎ ﻟﻠﺎدة  8ﻣ ﻧﺎم روﻣﺎ
اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺔ اﻟﺎﺋﺔ اﻟوﻟﺔ”.
ﻛﺎ أﺷﺎرت اﻟﺳﺎﻟﺔ أن ﻣﺎدرة إﺳاﺋﻞ ﻟﺎزل اﻟﻠ وﻣﻬﺎ ﻲ ﺣﻲ اﻟﺎن واﻟﺦ ﺟاح ﻻ ﯾا ﻣﻊ اﻟاد ذات اﻟﻠﺔ اﻟﺎدرة  ﻣﺗ ﺟ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
وذ ﻧاب اﻟﻧس أن اﻟﻻﺎت اﻟة ﺗﺎرض ﺗﻣ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠﺎزل اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟس اﻟﺔ ﻣ ﺎم  ،1969ﻣ“ ﻧد أن ﻧﻠ اﻧﺎ إﻟﻰ أن أﺎء
ﻣﺧ  ﻣﺎوﻬ ﺄن ﻣﺎ ﺗم ﻪ إﺳاﺋﻞ ﻣ ﺗﻣ ﻲ اﻟس اﻟﺔ”.
ًا
اﻟﻧس أا
ﻣﺎﺛﻼ ﻲ  21ﻣﺎرس/آذار 2021
ﺧﺎﺎ
ﺧﺎﺎ ﻟ ازرة اﻟﺎرﺟﺔ ﻲ  26ﻣﺎرس/آذار  ،2020و 12آﺧ أرﺳﻠا
ا ﺎﻟﻧس ﺳ وأن أرﺳﻠا
وﻟ اﻟﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ أن 64
ً
ً
ً
ً
أا ﻬﺎ  ﻠﻬ اﻟﺎﻟﻎ ﺣﺎل ﻠﺎت م اﻟﺎزل اﻟة ﺎﻟﺔ اﻟﺔ واﻟس اﻟﺔ ،وﻟ ﻠﺎت إﺟﻼء اﻟﻠ ﻣ ﻣﺎزﻟﻬ.
اﻣﺎ ق اﻹﻧﺎن ﻲ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎرﺟﺔ ،ﻣﺎﻟ ﺗﻠ اﻹدارة “ﺑﺟﻪ رﺳﺎﻟﺔ
ﻛﺎ أب ﻧاب اﻟﻧس ﻲ رﺳﺎﻟﻬ  ﺗﺣﻬ ﺈﻬﺎر إدارة اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﺟ ﺎﯾن اﻟً 
رﺔ ﺷﯾة اﻟﻠﻬﺔ ﻹﺳاﺋﻞ ﻟ ﺧﻬﺎ اﻟاﻣﺔ ﻹﺟﻼء اﻟﻠ ﻣ ﻣﺎزﻟﻬ ﻲ ﺣﻲ اﻟﺦ ﺟاح ،وﻟ م اﻟﺎزل ﻲ اﻟﺎن”.
وﺎﻟ اﻟﺳﺎﻟﺔ ﺑﻲ ﻣﺎ إذا ﺎﻧ اﻷﺳﻠﺔ اﻷﻣﺔ  اﺳﻣ ﻲ ﻠﺎت اﻟﻬم ،ﻣﺔ “إذا اﺳت إﺳاﺋﻞ ﻲ ﻠﺎت اﻟﻬم ﻲ اﻟﺎن وﺧﻬﺎ ﻹﺟﻼء
اﻟﻠ ﻲ اﻟﺦ ﺟاح ،ﺈن ﻠﻰ اﻟﺎرة اﻷﻣﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ أن ﺗﺳﻞ ﻣا إﻟﻰ ﺎك ﻟﺛ ﻠﺎت اﻹﺟﻼء ﺗﻠ ،وﻟﻊ ﻣﻠﻣﺎت اﻟﺣات اﻟﺔ اﻟﺎرﺔ
ﻲ ﻩ اﻷﻧﺔ ،وﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺎﻧ اﻷﺳﻠﺔ اﻷﻣﺔ  اﺳﻣ ﺎﻟ أم ﻻ”
وﻣ اﻟﻼ ﻟﻼﻧﺎﻩ أن ﻣ ﺑ ﻣ وا ﻠﻰ ﻩ اﻟﺳﺎﻟﺔ أﺳﺎء ﻣﻞ أﻟﺎﻧرﺎ أوﺎﺳ-ﻛرﺗ ،وﺟﺎر ﺎن ،وآﻻن ﻟﺎل ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟاب اﻟﻠ إﻟﻬﺎن ،
ورﺷة ﺑﻠ ،وأﻧرﻪ ﺎرﺳن.
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