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ﻛ ﻣﺎدر ﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺎو اﻟﻠﺎت اﻟﺋﺔ اﻟﻲ ﺳر أﺟة زﺎرة رﺋ ﺟﻬﺎز اﻟﺎﺑات اﻟﺎﻣﺔ ،اﻟﻠاء ﺎس ﺎﻣﻞ ،إﻟﻰ ﺗﻞ أﺑ ،ﻲ اﻟﻊ اﻷﺧ ﻣ
ﻧ/ﺗ اﻟﺎﻧﻲ اﻟﺎﻟﻲ ،ﻣة إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣ اﻟ ﺣ  اﻟﺎ اﻟﻠﺔ ﺎع ة ﺧﻼل اﻟﺎرة .ﻣﻊ اﻟﻠ أن اﻟﺎرة ﺳن اﻟﺎﻧﺔ ﻟﻪ ﻣ أن ﺗﻟ اﻟﻣﺔ
اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﯾة ﻣﻬﺎﺗﻬﺎ ﻲ  13ﯾﻧ/ﺣان اﻟﺎﺿﻲ.
وأوﺿ اﻟﺎدر ،ﻲ أﺣﺎدﯾ ﻟـ"اﻟﻲ اﻟﯾ ،"أن "زﺎرة اﻟﻠاء ﺎس ﺎﻣﻞ ﻟ ﺎﺻة ﻠﻰ ﻣﻠ ة  ،أو ﻣﻠ اﻟﻬﺋﺔ وﺗ و إﻼق اﻟﺎر ،ﻟ ﺎك
ﻣﻠﺎت رﺋﺔ ﻣﻞ اﺎم ﻣك ،ﻲ ﻣﻞ إﺷاف ﺷﻲ ﻣ ﺎﻣﻞ" ،ﻣﺿﺔ أن "اﻟﻠ اﻹﯾاﻧﻲ ،واﻟﺿﻊ اﻷﻣﻲ ﻲ ﺳرﺔ ،ﻣﻠ ذو ﺣﺎﺳﺔ ﺷﯾة ،وﺎت ﺎك
ﺗﺎور ﻣ ﻣﺧ اً ﺄﻧﻪ" .و اﻟﺎدر أن ﻣ وﺳاﺋﻞ ﺗﺎدﻟﺎ ﻣﻠﻣﺎت اﺳﺎرﺔ ﺄن ﻧﺎت ﻣ اﻷﺳﻠﺔ زودت ﺑﻬﺎ إﯾان ﺣﻠﺎء ﻟﻬﺎ ﻲ اﻟﺔ ،ﻻﺔ إﻟﻰ أن
"ﺗﻠ اﻷﺳﻠﺔ ﺗﻞ ﺗﻬﯾاً ﻣﺎﺷ اً ﻠﻰ اﻟﺿﻊ اﻷﻣﻲ ﻲ اﻟﺔ ﺑﻣﻬﺎ ،وﻟ إﺳاﺋﻞ ."
و اﻟﺎدر ،ﺈﻧﻪ "ﺎ  ﺻﺔ اﻷﺳ ﺑ ﺣﺎس وﺳاﺋﻞ ،ﺈن ﻣاﺣﻞ اﻟﺔ وﺗرﺎ اﻟﺎﻣﻞ ﺟﺎة ،وﺗ اﻟء اﻷﺧ  ﻣ اﻟﺎﻧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ"،
ﻣﺔ أن "اﻟﺎة أﻧﻬ اﻟر ﺎﻣﻼً ﻲ أﺎب اﻟﻠﺎءات اﻟﺔ اﻷﺧة ﺎدة ﺣﺔ ﺣﺎس" .و اﻟﺎدر أﻧﻪ "ﻲ و ﺳﺎﺑ ﺎن ﺎك ﺗ  ّﻣ
ﺎدة اﻟﺎح اﻟ ﻟﺎس ،ﺎﺋ  اﻟﯾ اﻟﺎم" .وﻟ إﻟﻰ أن "إﺻار اﻟﺎدة اﻟﺎﺳﺔ ﻟﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﺟع ﻟﺎدة اﻟﺎم ﻞ اﻟاﺔ ﻠﻰ أﺔ ﺗات ﻲ
اﻟرات اﻟﺎﺻﺔ ﺎﻟﺔ ﺎن داﺋﺎً ﺎﻣﻼً ﻣﻼً ،ﻟ وﺟد ﺎدة ﺎرزة ﻣ اﻟﺎح اﻟ ﺧﻼل اﻟﺎرة اﻷﺧة ﺳﺎ ﻲ ﺣ اﻷﻣر ﺳﺎً ،وﺗ إاد اﻟر اﻟﻬﺎﺋﻲ
ﻟﻠﺔ ،و اﻟر اﻟ ﺳﺣﻪ رﺋ اﻟﺎﺑات اﻟ ﻠﻰ رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ واﻟوﻟ اﻷﻣ ﻲ ﺣﻣﻪ".
ﻛﺎ  اﻟﺎدر أن ﺎﻣﻞ ﻞ ﻣﻪ ﻣﻠﺎً ﺧﺎﺻﺎً ﺎﻷوﺿﺎع ﻲ اﻟس اﻟﻠﺔ ،واﻟﻲ ﺗ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻧﻬﺎ ﺟءاً أﺻﻼً ﻲ أﺔ اﺗﺎﺎت ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻬﺋﺔ.
و اﻟﺎدر ،ﺈن "ﻣ ﺗ أن ﺎك إﺟاءات ﺔ إذا أﻣ ﻠﻬﺎ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺳﺎ ﻲ ض ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻬﺋﺔ ،واﻟﺎة ﻲ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﺎق ﻞ
اﻟ ،"ﻣﺿﺔ أﻧﻪ ﻠﻰ ﺳﻞ اﻟﺎل ﻲ ﻣﺎ  ﻣﺎﻟ" ﺣﺎس" واﻟﺎﺋﻞ ﺑﻬﻼت ﺎع ة ،ودﺧﺎل اﻟاد اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻞ اﻟﺎﻧﻊ ،ﺈن ﻣ ﻻ ﺗ ﻪ أ ﻠ
ﻲ ﻞ اﻟﺎﺔ اﻟﻲ ﺳ ﺿﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ  ﺗ اﻟاﺎت اﻟﯾة اﻟﻲ ﺗ ﻣﺎﺳﺎً إﻟوﻧﺎً  ﺎﺔ ﺗﺎﺻﻞ اﻟﺎت" .و اﻟﺎدر ،ﺈن رﺋ اﻟﺎﺑات
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اﻟﺔ ،ﻣ اﻟر أن ﯾﺎول ﻣﻠ ﻣﻬ ،وﺎ اﻟﺿﻊ ﻲ اﻟدان واﻟﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺎك ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣﻠ ﺳ اﻟﻬﺔ اﻹﺛﻲ.
اﻻﺗﺎق  أن ﯾأ ﺎﻹاج  ﺳﺎء ﻠ ،ﻣ وﻧﺎء وﻣاﺎت
وأﻛ ﺎﻣﻞ ،ﻲ ﻣﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﻣﻊ "أﻛس" اﻷﻣﻲ أﺟ ﻠﻰ ﺎﻣ ﻣﺗ اﻟﺎخ ﻲ ﻼﺳ وﻧت أﻣ اﻷول ،زﺎرﺗﻪ إﻟﻰ إﺳاﺋﻞ ﺧﻼل اﻟﻬ اﻟﺎﻟﻲ ،ﻣ اً إﻟﻰ
أﻧﻪ  ﯾور رام ﷲ ﻟﻠﺎء اﻟﺋ ﻣد ﺎس .وﺎل إن ﺑد اﻻﺗﺎق اﻟﺄﻣل ﺑ إﺳاﺋﻞ وﺣﺔ "ﺣﺎس" ﺗﻞ وﺎً ﻹﻼق اﻟﺎر ﻞ اﻷﻣ ،وﺗﺎدﻻً ﻷﺳ ،وﺗ
ﻣﺎات إﺎﺛﺔ وﺎدة إﺎر ﻟة ،وﻧﺎً ﻣ دة اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺎع" ،ﺣﻰ ﻟ ﺎﻧ رﻣﺔ" .ورأ أن اﻻﺗﺎق " أن ﯾأ ﺎﻹاج  ﺳﺎء ﻠ،
ﻣ وﻧﺎء وﻣاﺎت ،ﻲ اﻟن اﻹﺳاﺋﻠﺔ .ﻟ"  ﻣﺎﻟﺔ ﻣﺄﻟﺔ إﺎدة ﺟﻲ ﺟﯾ إﺳاﺋﻠ ،وﻼق ﺳاح ﻣﻧ إﺳاﺋﻠ اﺛ ﺗﺎ ﺣﺎس ﻲ
ة" .وأوﺿﺢ أن اﻻﺗﺎق اﻟﺄﻣل ﯾ ﻟ اﺗﺎذ "اﻟ ﻣ اﻟات اﻻﺎدﺔ واﻹﺎﺛﺔ ﻟﺎﻟﺢ اﻟﻧ ﻲ ة".
وﺎل ﺎﻣﻞ إن ﻣ ﺗ أن "ﺗ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﯾة واﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ﻲ رام ﷲ ﺗآن ﻧﺎً ﻣ اﻟار اﻟﺎﺳﻲ" ،ﻣ اً أﻧﻪ  اﻟء "ﺎدﺛﺎت ﻠﻰ ﻣ
أدﻧﻰ ،واﻟك ﺑء ،ﻟ ﻠﺎ أن ﻧأ" .وأﺑ" رﺿﺎﻩ"  وﺿﻊ اﻟﻼﺎت ﺑ اﻟﺎة وﺗﻞ أﺑ ،ووﺻ ﻟﺎء اﻟﺋ اﻟ  اﻟﺎح اﻟﻲ و ،ﻲ ﺷم اﻟﺦ
ﻣ ﺳ/أﯾﻠل اﻟﺎﺿﻲ ،ﺄﻧﻪ "ﻛﺎن ﺟاً ﻞ اﺳﺎﺋﻲ".
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