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ﺷﺎ ..اﻟر أﺑ ان ﻞ اﻟﻰ اﻹﺳﺎر ﻲ رام ﷲ

 08ﯾﻧ22:20 - 2021 
ار ﺈﺎل أﻣ اﻻﺎل اﻹدار ،ﻲ
وﺻﻞ اﻷﺳ اﻟر اﻟ أﺑ ان ،ﻣﺎء اﻟ ،إﻟﻰ اﻟﻰ اﻻﺳﺎر ﻲ ﺿﺎﺣﺔ اﻟﺎن ﺑام ﷲ  ،اﻧاﻪ ًا
ﯾﻣﺎ.
أﺎب إﺿاب  اﻟﺎم اﺳ ﻟـً 65
وﺎن اﻟﺎت ﻣ زﻣﻼء اﻟ ﻲ ﺟﻬﺎز اﻟﺎﺔ اﻟﺔ ،وأﺑﺎء اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ اﺳﺎﻟﻪ داﺧﻞ ﺎﺣﺔ اﻟﻰ ،وأوﻩ اﻟرود ورددوا ﺎﺎت ﺗﻲ ﺻدﻩ
اﻷﺳر ،وﺎﺑﻠﻬ ﺑﻊ ﺷﺎرة اﻟ.
ﺎﻣﺎ( ﻣ ﺑﻠة دو ار ﺟب اﻟﻠﻞ ،اﻟﺔ ﻟﻠﺋ ﻣد ﺎس واﻟﺎدة اﻟﻠﺔ وﻷﺑﺎء اﻟ اﻟﻠﻲ ،ﻟﻬ إﻟﻰ ﺟﺎﻧﻪ ﻲ ﻣﺔ اﻷﻣﺎء
ووﺟﻪ اﻟً 28) 
اﻟﺎوﺔ اﻟﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ.
ﻛﺎ ﺣﺎ أﺑ ان ﻲ ﺗﺎت ﻣﺔ أدﻟﻰ ﺑﻬﺎ ﻟﻠن ﻠ اﻟﺳﻲ داﺧﻞ ﺳﺎرة اﻹﺳﺎف اﻟﻲ أﻠﻪ إﻟﻰ اﻟﻰ ،أرواح ﺷﻬاء اﻟ اﻟﻠﻲ ،وﺎﺔ
اﻷﺳ ﻲ ﺳن اﻻﺣﻼل اﻟﯾ ﺳﺎﻧوﻩ ﺧﻼل إﺿاﻪ  اﻟﺎم ،وﻲ ﻣﻣﻬ ﺧﺎﻟﻪ ﻣ أﺑ ان اﻟم ﺎﻟ ﺧ ﻣات ،واﻟ أﻠ ﻲ  23ﺣان /ﯾﻧ
اﻟﺎﺿﻲ  ﺷوﻪ ﻲ إﺿاب إﺳﺎد  اﻟﺎم ﻟ ﻣﻠ اﻟ ﺈﻧﻬﺎء اﺎﻟﻪ اﻹدار.
وأﺧﻊ اﻷﺳ اﻟر اﻟ أﺑ ان ﻟﻠص اﻟﺔ ﻟﻠف ﻠﻰ ﺻﺔ ﺣﺎﻟﻪ اﻟﺔ ووﺿﻊ ﺑﻧﺎﻣﺞ ﻼﺟﻲ وﺗﺄﻠﻲ ،ﺈﺷاف ﻣﺎﺷ ﻣ وزة اﻟﺔ ﻣﻲ
اﻟﻠﺔ.
رﺎ ﻻﺎﻟﻪ ﻠﻰ ﻣﻠ ﺳ ودون ﺗﻬﺔ أو ﻣﺎﻛﺔ.
ﯾﻣﺎً ،
وﺎﻟ ﺑﺎز أﺑ ان ،إن ﺷﻬﺎ ﺧﺎض ﻣﺔ ﻠﺔ ﻣﻊ اﻹﺿاب  اﻟﺎم اﻣت ﻟـً 65
وأﺿﺎ أن "ﻠﻪ اﻟﺣ ﺧﻼل اﻷﺎم اﻷﺧة ﻣ اﻹﺿاب ﺎن أن ﯾﻞ إﻟﻰ أﺣ اﻟﺎت اﻟﻠﺔ ،ر أﻧﻪ ﺎن ﯾدد أﻧﻪ ﻟ ﯾاﻧﻰ  ﺗﻞ أرض اﻟﻧﺎز ﻲ
ﺗﻞ ﺔ ﻣ أرض ﻠ اﻟﺎرﺔ".
ﺳن اﻻﺣﻼل ،ﻧﻬﺎ ﺗﺎم ﻠﻰ أراﺿﻲ اﻟـ 48واﻟﻲ ّ
وﺷت ﻞ ﻣ ﺳﺎ ﻲ إﺳﺎ ار اﻻﺎل اﻹدار  ﺷﻬﺎ ،ﺎ أﺛ ﻠﻰ دور اﻟﺋ ﻣد ﺎس واﻟﺎدة اﻟﻠﺔ واﻟ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ وﺎﺔ أﺑﺎء
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اﻟ اﻟﻠﻲ.
وأوﺿ أن اﻟﺎﺋﻠﺔ ﺳﺎر ﻟﻞ اﻟ إﻟﻰ اﻟﻰ اﻻﺳﺎر ،ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻊ اﻧﺎﺳﺔ ﻣﺎﺟﺔ ﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻲ أ ﻟﺔ.
ﺻﺎ ﻟﻸﺳ اﻟر أﺑ ان ﻻﺳﺎدة ﺎﻪ ،ﻣًة إﻟﻰ أن اﻟا اﻟﺔ
ﺑورﺎ ،أﻛت وزة اﻟﺔ ﻣﻲ اﻟﻠﺔ ﺧﻼل ﻣﺎرﻬﺎ ﻲ اﻻﺳﺎل ،ﺗ ﻞ ﻣﺎ ﯾﻠم
ً
ﺎﺷت ﺎﺔ ﺣﺎﻟﻪ وﺟاء ﺎﺔ اﻟﺻﺎت اﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ وﺗ اﻟﻼج ر وﺻﻟﻪ.

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﺗﺎرس إﺎﻻً  اً  اﻷﺳ اﻟﻠ ،وﻻ ﺗم أدﻧﻰ ﻣﻠﺎت اﻟﻼج ،إﺿﺎﺔ ﻟم ﺗ إﺟاءات اﻟﺎﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ
ﻣﺎﺷة ﺎﺔ اﻟﺳﺎت واﻟﺎت اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ﺎﻟﺧﻞ اﻟﺎﺟﻞ ﻟ ﺳﺎﺳﺎت اﻻﺣﻼل اﻟﺔ وﺎﻟﻪ اﻟ ﻟﺔ اﻷﺳ،
ﻲ ﻞ اﻧﺎر وس روﻧﺎ،
ً
وﺣﻣﺎﻧﻬ ﻣ اﻟﻼج اﻟﻼزم ﻟﻬ.

ﺳﺎﻧﻪ
وﺎﺗ اﻟﺋ اﻟﻠﻲ ﻣد ﺎس )أﺑﻣﺎان( ،ﻣﺎء اﻟ ،واﻟة اﻷﺳ اﻟ أﺑ انً ،
ﻣﻬﺎ ﺎﻧﺎرﻩ ﻲ ﻣﺔ اﻷﻣﺎء اﻟﺎوﺔ واﻧاﻪ ﺣﻪ ﻣّ 
رﺎ ﻻﺎﻟﻪ اﻹدار.
ﯾﻣﺎ ﻣ إﺿاﻪ  اﻟﺎم ً
ً 65 

ﻣدا أن ﺔ اﻷﺳ ﻲ أوﻟﺔ ﻟ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ﺣﻰ ﯾا
ﻧذﺟﺎ  ﺻد ﺷﺎ ﻲ وﺟﻪ اﻻﺣﻼل وﺟاءاﺗﻪ اﻟﺔ"،
وأﻛ اﻟﺋ ﺎس أن "اﻟ م
ً
ً
ﺟﺎ ﺎﻟﺔ.
ً
ﺑورﺎ ،ﺷت واﻟة اﻷﺳ اﻟ ،اﻟﺋ ﻠﻰ ﻣﺎﻪ اﻟﺔ ﻟﺔ ﻧﻠﻬﺎ ﻣ اﻟم اﻷول ﻹﻼﻧﻪ اﻹﺿاب  اﻟﺎم ،ﻣً ﺔ اﻟﻬد اﻟﻲ ﯾﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﺎﺔ اﻷاف
اﻟوﻟﺔ وﻣﺳﺎت ﺣق اﻹﻧﺎن ﻟﻺاج  ﺎﺔ اﻷﺳ ،وﻼق ﻣﻠ اﻻﺎل اﻹدار ﻧﻬﺎﺋﺎ ﺎﺎرﻩ ﻣﺎﻟﺎ ﻟﻠاﻧ واﻟﺎات اﻟوﻟﺔ.
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