ﺷﺔ ﻧ ،ﻠﺎت

اﻟﺎر :ﻻ ﺗﺎﺎت ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ﺑﺳﺎﺔ ﻣ ﻟ ﻣات اﻟدة

 16ﻣﺎﯾ06:10 - 2018 
ة:
ﻧﻰ  اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس ﻣد اﻟﺎر ،ﻣﺎ ذﺗﻪ ﺻﺔ ﺂرﺗ اﻹﺳاﺋﻠﺔ  وﺟد ﺗﺎﺎت ﺑ ﺣﻪ واﻻﺣﻼل ﺑﺳﺎﺔ ﻣﺔ ﻟﻊ ﺗ
ﺎﻟﺎت ﻣات اﻟدة اﻟ.
وﺎل اﻟﺎر ﻲ ﺗﺢ ﺻﻰ ،ﻣﺎ ﺎع  وﺟد ﺗﺎﺎت ﺑ ﺣﺎس واﻻﺣﻼل ﻣ ب وااء ،وﻻ أﺳﺎس ﻟﻪ ﻣ اﻟﺔ ،وﻣﺎ ﻠﻪ اﻻﺣﻼل ﺎﻷﻣ وﺗﻩ ﺿ
اﻟل دﻟﻞ ﻠﻰ م وﺟد أ ﺗﺎﺎت ﻟﻬﺋﺔ اﻟﺎ اﻟﻲ ﺧﺟ ﺗﺎﻟ ﺎﻟدة و اﻟﺎر ،وﻣات اﻟدة ﻣة ،وﻻ ﺑ ﻟﻬﺎ أن ﺗ.
اﻟﺎُ 
و ﻣﺎ ﺎع ﻣ وﺟد وﺳﺎﺎت أوروﺔ وﺔ ﻟﻬﺋﺔ ﻣة اﻟدة ﻲ ﻣﺎﺑﻞ  اﻟﺎر ،ﺎل اﻟﺎر ":ﻣ وت ﺢ اﻟﺎﺑ ودﺧﺎل اﻟﺎﺋﻊ ا اﻟﻼم اﻷﺧ
اﻟ ﺳﺎﻩ ،وﺎﻲ اﻟول اﻟﺔ ﻟ ﻣﻬﺔ ﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﻻ ﺎر ة" ،وﺷد ﺧﻼل ﺗﺎﺗﻪ ﻠﻰ "اﻻﺳار ﻲ ﻣات اﻟدة".
وأوﺿﺢ اﻟﺎر أن ﻣات اﻟدة و اﻟﺎر اﻟاﺻﻠﺔ ﺗ إﺎﺑﺎت ﻻ ﺣ ﻟﻬﺎ ،وﺣ إﻧﺎزات ﯾة ،ﺎﺋﻼً "ﻣ ﺗﻠ اﻹﺎﺑﺎت إﺎدة اﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﺔ
اﻟﻼﺟ ﻠﻰ أﺟة اﻟﺎﺳﺔ اﻟوﻟﺔ واﻹﻠﺔ واﻟﻠﺔ ،وﺎدة ﺣ اﻟ اﻟﻠﻲ وراء اﻟﺎدة اﻟﺔ اﻟ ﺎﻟاﺑ واﻟق  ،أن ﺧﻬ ﻣﺎر أوﺳﻠ ﺎدة
ﺎس ،ﺎ ان ﺷﺎ وﺿﻊ ﻣ ﺧﻼل اﻟات ﻣاً ﻣ اﻟﺎت اﻣﺎم ﺻﺔ اﻟن".
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟ اﻟﻠﻲ اﺳﺎع ﻣ ﺧﻼل ﻣات اﻟدة ارﺳﺎل رﺳﺎﺋﻞ ﺳﺎﺳﺔ ﺷﯾة اﻟﻠﻬﺔ ﻟﺔ اﻟن ،وأﻰ اﻟار ﻟﻠﺎوﻣﺔ اﻟﺎدرة ﻠﻰ ﺣﺎﺔ اﻟاﺑ ،ﻻﺎً
إﻟﻰ أن اﻟات اﺣ اﻻﻣﻞ ﻲ ﻧس اﻷﺟﺎل اﻟﻠﺔ.
وأوﺿﺢ اﻟﺎر أن ﻣات اﻟدة ﺗ ﻲ اﺳاف اﻻﺣﻼل ﻠﻰ ﺗم ﺎع ة ،واﺳﺎ أن ﺗ اﻟ ﻲ ﻠب اﻟ وﺣﻟ ﻣ ﺟﯾ ﺎع ة إﻟﻰ
ﻣ ﻟﻼﺣﺎك ﺑ اﻟﺎ اﻟﻠﺔ واﻻﺣﻼل ،ﻣ اً إﻟﻰ ﱠ
أن اﻧﺎل ﻣات اﻟدة ﺎﻟﺧ اﻟﺟد ﻲ ة إﻟﻰ اﻟﺔ ﺎ ﻬﺎ اﻟس واﻟن اﻟﻠﺔ ﺎم 1948
ﺳ ﺎرﺎك ﺣﻲ ﻟﻼﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
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ﺷﺔ ﻧ ،ﻠﺎت
و ﺗﻬﯾات اﻻﺣﻼل ﺎﺎل ﺎدة اﻟﺎوﻣﺔ إذا ﻣﺎ ﺗﺎت ﻣات اﻟدة ،أﻛ اﻟﺎر أن اﻟﻬﯾات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺎﺎل ﺎدة اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ ﺎع ة دﻟﻞ  ،وﻻ ﺗﺛ
ﻲ ﺎدة اﻟﺎوﻣﺔ أو اﻟﺎدة اﻟاﻧﺔ أو اﻟ اﻟﻠﻲ.
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