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ﻛﺎن اﻟﻠﻲ زﺎد أﺑ دة ﯾ وﺎﻊ ،ﺎﺑﺎﻣﺔ ﺔ ،ﻣﻟﻪ اﻟ ﯾﺄﻟ ﻣ أرﺔ اﺑ ،وُ ﺎد ﺑﺎؤﻩ ﻣ ﺟﯾ ﻲ ﻣ اﻟﺎﺊ ﻟﻼﺟ ﺎع ة  ،أن

دﻣﺗﻪ ﺎرة إﺳاﺋﻠﺔ ﻲ اﻟﺎل اﻟ ﻲ أﺎر اﻟﺎﺿﻲ.

إﻧﻪ واﺣ ﻣ ﻠﺔ ﻣﺔ ،ﺣ  اﻟﻞ ﻲ إﺎدة ﺑﺎء  50ﻣﻻً  ﻣُ 1650 دﻣت ﻲ اﻟب اﻟﻲ داﻣ 11 ﯾﻣﺎً.
ﺗﻲ إﺎدة اﻹﺎر ات ﺔ ﻟﺎﻣﻰ اﻟر ﺎﻹﺣﺎ  ﺛﺎﻧﺔ أﺷﻬ ﻣ اﻧﻬﺎء اﻟاع.

وﺎ ﺎن ﺎل اﻟﺎء ن اﻟﻠﺎت اﻷﺧة ﻠﻰ اﻟﺎﺑ اﻷول ،ﺎل أﺑ دة ) 60ﺎﻣﺎ(" :اﻟ  ﻟﺎ ﺑأ اﻟﻞ ﺑأﻧﺎ ﻧﺢ ﻧﺎً .وﺧﻼل ﺳﺔ أو ﺳﺔ ﺷﻬر
ﺳن ﺳﺎﻛ وراﺟ ﻲ ﺑﺎ ﻧ وأﺎﻟﺎ وﺎﻟﺎ إن ﺷﺎء ﷲ".
وﺗ ﺎﺋﻠﺔ أﺑ دة اﻟﻲ ﺗن ﻣ 50 داً ﻲ أرﺔ ﻣﺎزل ،ﻣ  ﻬ اﻟ.
ر اﻟوﻟن ﻲ ة أن إﺎدة ﺑﺎء اﻟﺎزل واﻟﺔ اﻟﺔ ﺳﻠ 479 ﻣﻠن دوﻻر .وﺗﻬت ﻣ ﺑ ﻣﻠﻎ  500ﻣﻠن دوﻻر وﺗﻬت  ﺑ ﻣﻠﻪ ﻹﺎدة
إﺎر ﺎع ة اﻟ ﺗﯾﻩ ﺣﺔ اﻟﺎوﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ )ﺣﺎس(.
ل ﻧﺎﺟﻲ ﺳﺣﺎن ﻧﺎﺋ وز اﻹﺳﺎن ﻲ ة إﻧﻪ ﺗ ﺗ 100 ﻣﻠن دوﻻر  ﺣﻰ اﻵن ،ﻣﺎً إﻧﻪ ﺗ اﻟء ،ﺑﻞ  ،ﻲ إﺎدة ﺑﺎء  50ﻣ اﻟﺎزل اﻟﻣة
اﻟﺎﻟﻎ دﺎ  ،1650وأﺷﺎر ﺳﺣﺎن إﻟﻰ ﺿ إﺳاﺋﻠﺔ ،ﻟﻪ ﻟ ﯾ ﺗﺎﺻﻞ.
وأﺿﺎف ﻟوز" :ﻣ اﻟاﺿﺢ أن اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎرس ﺿﺎً ﺳﺎﺳﺔ وﻊ اﻟاﻞ".
وﻟ ﯾد ﻣ اﻻﺗﺎل ﺑ ازرة اﻟﺎع اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ﻠ ﻟﻠﻠ.
ﺗل إﺳاﺋﻞ ،اﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ اﻟ اﻟﺎر اﻟﺋ إﻟﻰ ﺎع ة ،إن إﺎدة اﻹﺎر  أن ﺗن ﻣوﻧﺔ ﺔ ﻟﻠ ﻣﻧ إﺳاﺋﻠ ُ أن ﺣﺎس ﺗﺎ
وﺟﻲ ﺟﯾ إﺳاﺋﻠ.

ﻟﻬﺎ ،ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ ﻠﻰ ﻣﺎ ﯾو ﻟﻬﺋﺔ اﻟﺗ ﻣﻊ اﻟﺔ ،ﺳ ﺑﺧل اﻟ ﻣ ﻣاد اﻟﺎء إﻟﻰ ة ﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧة ﻹﺎدة ﺑﺎء اﻟﺎزل اﻟﻣة أو ﺗﻣ اﻟﺎﺎت اﻟﻲ
ﻟ ﺑﻬﺎ أﺿار ﻲ ﺣب اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ.
وأﺷﺎر ﺳﺣﺎن أﺎً إﻟﻰ ﺎب اﻟ اﻟﻲ واﻟوﻟﻲ ﻠﻰ ﻧﺎق أوﺳﻊ ﻟﻠﺔ إﺎدة اﻹﺎر ﺎﺳﺎء  وﻣ واﻷﻣ اﻟة.
وﺎل" :ﻧ ﻲ اﻟاﺎت) ..إﻧﻬﺎ( ﺑاﺔ ،وﻟﻬﺎ ﺔ وﻻ ﺗ ﺣﺎﺗﺎ وﻣﺎ ﻧ إﻟﻪ".
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وﺗل ﺣﻣﺔ ة اﻟﻲ ﺗﯾﺎ ﺣﺎس إن  59أﻟ ﻣل ﻟ ﺑﻬﺎ أﺎً أﺿار ﻞ ﺟﺋﻲ  اﻟﺎرات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺧﻼل اﻟاع .وﻲ إﺳاﺋﻞ أﺎً ﺗر 
اﻟﺎزل ﻞ ﺻارﺦ أﻠﻬﺎ ﺣﺎس وﺟﺎﺎت ﻧﺎء أﺧ.
وﺗﺎ وﺎﻟﺔ اﻷﻣ اﻟة ﻹﺎﺛﺔ وﺗﻞ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ" اﻷوﻧوا" ﻲ ﺗﻣ ﻣﺎزل اﻟﻼﺟ اﻟﻲ ﻟ ﺑﻬﺎ أﺿار .وﺗم "اﻷوﻧوا" ﻣﺎات ﻟﻠﻲ ﺳﺎن ة اﻟﺎﻟﻎ
د ﻣﻠﻧﻲ ﻧﺔ.
ﻣ ﺟﺎﻧﻪ ،ﺎل ﺣﺎزم ﺎﺳ اﻟث ﺎﺳ ﺣﺎس إن اﻟﺔ ﻧﻠ ﻟ و واﻷﻣ اﻟة اﺳﺎءﺎ ﻣ ء وﺗة إﺎدة اﻹﺎر ﻣﺎ ﺎﻟﻼﺋﺔ ﻠﻰ اﻟد اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
وأﺿﺎف ﺎﺳ" :ﻻ  أن ن ﺎك وء ﺣﻲ ﺎﻟﺎ أن اﻷوﺿﺎع ﺑﻬﻩ اﻟﺔ".
وأت اﻟاﺎت واﻟﻬﺳن اﻟن اﻟﻞ ﻲ ﺷﺎل ﺎع ة ﻲ أول ﺛﻼﺛﺔ ﻣﺎرﻊ ﺳﺔ ة ﺑﻞ ﻣ اﻟﺎة.
وﺎل ﺳﺣﺎن إن "اﻟن" اﻟﺔ ﺳ اﻟ ﻟ 4000 أﺳة .وﻻ ﯾﺟ إﺎر زﻣﻲ ﻻﻧﻬﺎء أﺎل اﻟﺎء.
وأﺿﺎف إن اﻟن ﺳم أﺻﺎب اﻟﺧﻞ اﻟود واﻟﺎﻻت اﻟﺔ و ﻣ وا ﻣﺎزﻟﻬ ﻲ اﻟاع.
ول ﻣوﻟن ﻠن إن اﻟﺎرات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ة ﻲ أﺎر أودت ﺎة  250ﺑﻬ 66 ﻼً.
ول ﻣوﻟن إﺳاﺋﻠن إن  13ﺑﻬ ﻼن ﻻا ﺣﻬ ﻲ إﺳاﺋﻞ  ﺻارﺦ ﻠﺔ.
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