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ﺷ ﺧﻠﺔ
ة:
اﺣﺎﺟﺎ ﻠﻰ ﺗ اﻻﺣﻼل
ﻲ ﺔ اﻟن ،ﺗاﺻﻞ ﺗاﺻﻞ  49أﺳة ﻠﺔ ﻲ ﺳن اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻟﻬ ﻣﺎﺔ "اﻟﺔ" اﻟوﺔ ﺎﺳ" اﻟرة" وذﻟ
ً
ﺳﺎ ﺗ أﺷﺔ اﻟ اﻟﻲ ﻣ ﻣﻬﺎ.
ﺗﻊ ﺣﺎﺗﻬ وﺣﯾﻬ ﺧﻼل ّ
ﻟﺎﻣات ﻣاﺔ ّ
اﻟة اﻟة اﻟﻲ ﻬﺎ ً
ﻬﺎ ﻰ اﻊ وز ﺷون اﻷﺳ واﻟر اﻟﺎﺑ إﻧﻬﺎ ﻟ ﻠ ﻠﻰ اﻟة اﻟﻣﺔ اﻟﻲ ﺢ ﺑﻬﺎ ﻟﻸﺳ ﺎﻟوج إﻟﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟ ﻟﻠ ،وﺎدة ﻣﺎ
واﻟرة ﺎ ُّ 
ﺗن ﺳﺎﺣﺔ ﺻة ،واﻟة اﻟﻲ ﺢ ﻟﻸﺳ ﺎﻟوج إﻟﻬﺎ ة.
اﻹﺿاب ﺑأﺗﻪ اﻷﺳات اﻟﺎﺎت ﻲ ﺳ ﺎرون واﻧ إﻟﻬ ﻻﺣ ًﺎ أﺳات ﺳ اﻟاﻣن ،اﻷﺳة اﻟرة ﻠﺔ اﻟم واﻟﻲ ﺧﺟ ﻣ ﺳن اﻻﺣﻼل إﻟﻰ اﻟر

ﻲ  25أﻛ ،2018 ﺎﻟ إن إدارة اﻟن ﺗ وﺿﻊ ﻩ اﻟﺎﻣات ﻣ أﺟﻞ اﻟ ﻠﻰ اﻷﺳات ،ﻬ ﺎﺟا ﻲ و اﻟرة إﻟﻰ اﻟﺔ واﻟاﺻﻞ ﻣﻊ ﻬ
ا   اﻻﺣﻼل ورﺎﺑﻪ.
ً
وأﺿﺎ اﻟم اﻟﻲ ﺎﻧ ﻣﻠﺔ ﻲ ﺳ اﻟاﻣن ":ﺑأت أﺳات ﺳ ﺎرون اﻹﺿاب ﺛ اﻧﺎ ﻟﻬ ﻷن ﻟﯾﺎ ذات اﻟﻠﺔ ،ﺎﻟﺎ ﻣﺎت وﻧﺎج إﻟﻰ أن ﻧ
اﻟ ،وﻟ ﻲ ﻞ وﺟد ﺎﻣات ﻻ ﻧﻊ أن ﻧك ﻣﻠ ًﺎ".
وﺷــدت ﻠــﻰ أن اﻹﺿـاب ﺑﺟــﻪ ــﺎم ــ إﺟـاء ﻧــﺎﻟﻲ ﯾﻠــﺄ ﻟــﻪ اﻷﺳــ واﻷﺳــات رــ ﻣــﺎﻩ إﻻ أﻧﻬــ ــن ﻣــ ﺧﻼﻟــﻪ ﻠــﻰ ـات اﻻﺣﻼل ﻣــ اﺟــﻞ اﻻﺳــﺎﺔ
ﻟﺎﻟﻬ ،وأﺿﺎ إﻧﻬﺎ ﺣﻰ ﻟﺔ ﺧوﺟﻬﺎ ﺣﺎوﻟ إدارة اﻟن ﺢ ﺣار ﻣﻊ اﻷﺳات ﻟ ﺣﻰ اﻟﻠﺔ ﻟ ا ﻟﻲء.
ﻧﺎد اﻷﺳ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺗ اﻟﺎﻣات ﻟ اﻟة اﻷوﻟﻰ ،وﻧﺎ ﺳ وﺗ ﺗﻬﺎ و اﻟرة وﺗ اﻛﺎﻬﺎ وأزاﻟﻬﺎ ،وﺷد ﻧﺎد اﻷﺳ ﻠﻰ أن ا اﻟﺿع ﯾﺛ ﻠﻰ
اﻷﺳات ﻣ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﺔ واﻟﺔ.
ﺎ ﻠﻰ اﻻﺣﻼل ﻣ ﻣﻠ ﺣﺻﻪ ﻠﻰ اﻟﻬر
ﻞ ﺿً 
ﺣل اﻹﺿاب  اﻟرة ﺈﺟاء اﺣﺎﺟﻲ ﺗﺛ اﻷﺳة اﻟرة وز ﺔ ﻟ إن اﻹﺿاب  اﻟرة ّ
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 ﻣﺎ اﺳم ﺿ اﻟﻣﺎن ﻣ اﻟرة ﺄﺳﻠب
ﺄﻧﻪ ﯾاﻲ ﺣق اﻷﺳ  زﺎرة اﻟﻠ اﻷﺣ ،و ﯾﻲ أﻧﻪ ج اﻷﺳات واﻷﺳ ﻠﻰ اﻟرة وﻲ اﻟﺔ ًا
ﺎب.
وﺎﻧﻲ اﻷﺳ واﻷﺳات  إﺿاﺑﻬ  اﻟوج إﻟﻰ اﻟرة اﻟﯾ ﻣ اﻟا اﻟﺔ اﻟﺎﺗﺔ  م ﺗﺿﻬ ﻷﺷﺔ اﻟ ،وﺣ ﺔ ﺈن اﻟ ﻣ اﻷﺳات
واﻷﺳ اﻟ ﺎﻧن أﻣاض ﻣﻠﺔ ﻧﺔ م ﺗﺿﻬ ﻟﻠ ،وﻣﻬﺎ اﻟ واﻟﺣﺎت اﻟﻠﺔ وﺣﺔ اﻟة ،ﻬﻲ ذاﺗﻬﺎ –أ وز ﺔ -ﺧﺟ  ﻲ ﻣﺔ
اﻟر ﻟ ﯾﻠ وﻻﺣ ًﺎ ﺗﻧ أورام ﺳﺎﻧﺔ ﻲ اﻟﺔ.
أﺎ ﺗ ﻲ ﺿ ﻧﺔ ﺎﺋﻠﺔ ﻠﻰ اﻷﺳات ،وﻟ ﻻ ﺳﻞ ﻷﺧ اﻟق ﺳ
وﺗد ﺔ ّ
ﻟ ﺄن اﻟﻣﺎن ﻣ اﻟرة ﻼوة ﻠﻰ اﻧﺎﺳﺎﺗﻪ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻬً 

ﺎﻟﺎل ﺑﻬﻩ اﻟق اﻟﺎﺳﺔ ،ﺎﻟ ﻣ ﻣﺎﻟ اﻷﺳ ﺗ  اﻹﺿاﺎت اﻟﻠﺔ.

ﺗو اﻷﺳة اﻟرة وز ﺔ وﻲ اﻠ ﻲ ﺳ ة اﻟ ﻲ ة اﻟﺎت وﺧﺎﺿ ﺗﺔ اﻹﺿاب  اﻟرة إن ذﻟ ﺎن  ااء إﺣ اﻟات
ﻠﻰ أﺳة واﻟض ﻟﻬﺎ ﺎﻟب ،ﻣﺎ ﺣا ﺑﺎﻲ اﻷﺳات إﻟﻰ إﻟﺎء ﺎم اﻹﺎر ﻲ وﺟﻬ وﺎن ﺎرة  ﺑ وﺎ وﻣ ﺛ را اﻟوج إﻟﻰ اﻟرة.
ﺑــورﻩ ــﺎل ﻧــﺎد اﻷﺳــ ــﻲ ﺑــﺎن ﻟــﻪ اﻻﺛــ اﻟــﺎﺿﻲ إن اﻻﺣﻼل اﻹﺳـاﺋﻠﻲ ﺑــأ ﻧــﻞ اﻷﺳــات ﻣــ ﺳــ" ــﺎرون" إﻟــﻰ "اﻟاﻣــن" ﻠــﻰ دــﺎت ،وﺳــن آﺧــ دــﺔ اﻟــم
دوﻟــﺎ ﻣــ أج ﻣــﺎﻧﺗﻬ واﻟــ ﻠــﻰ اﻻﺣﻼل ﻣــ أﺟــﻞ رــﻊ ــﻩ اﻟــﺎﻣات ﺑــﻞ واﻟﺎﻟــﺔ
اﻟﻼﺛــﺎء ،وــﺎ ﺗاﺻــﻞ اﻷﺳــات اﻹﺻـار ﻠــﻰ إﺿاﺑﻬــ ﯾــﻰ ﺿــورة اﻟـ ّـك ً
ﺎﻟ ﻣ اﻟق ﺣﻰ ﯾ ﺗﻬ.
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