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أﻛ ان ﻣ ﻼت وﻣﺎن ﻣﺎﺑ ﻣﻊ ﻣ اﻟ ﻲ ﺗﻞ اﺑ
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رام ﷲ  -ﻣﺿﺔ اﻹﻼم :ﺎﻟ ﺣﺔ اﻟ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ "ﺢ" ،اﻟم اﻟ ،إن ﺗﻬ ﻣث اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ،ﺟن ﻼت ،واﻟ اﻷﻣﻲ ﻲ ﺗﻞ
اﺑ دا ﻣﺎن ،ﻠﻰ اﻟﻠ" ﻟ ﺟﯾا ،وﻲ ﻣا ﻣﺎﺔ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻊ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟف".
وأوﺿﺢ  اﻟﻠ اﻟر ﻟﺔ ﺢ واﻟث ﺎﺳﻬﺎ أﺳﺎﻣﺔ اﻟاﺳﻲ ،أن ﻣ اﻟر" ﻣﻊ ﺗﺎﻣﺎ ،ﻬ ﯾ اﻻﺣﻼل واﻟات اﻟﺎﻣﺔ ﻠﻰ أراﺿﻲ دوﻟﺔ
ﻠ اﻟﻠﺔ ،وﻣاﻬﺎ ﻣﺎدﺔ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ".
وأﻛ أن ﺣﺔ ﺢ ﻟ ﺗ ﺗﻬ أو ﺗث ﻟﻠا اﻷﻣﺔ  إﻼن اﻟﺋ دوﻧﺎﻟ ﺗﻣ اﻻاف ﺎﻟس ﺎﺻﺔ ﻹﺳاﺋﻞ وﻧﻞ ﺳﺎرة ﻼدﻩ إﻟﻬﺎ.
وأﺿﺎف أن اﻟﻻﺎت اﻟة أﺧﺟ ﻧﻬﺎ ﻣ أﺔ وﺳﺎﺔ ﺳﺎﺳﺔ ،وﻟ ﻧﻞ ﻣﻬﺎ ﻣﻠﺎ أﺔ ﻣﺎدرات أو أﺎر أو وﺟﻬﺔ ﻧ ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،ﻬﻲ أﺻ ﺎ
وﻟ وﺳﺎ.
وﺎل اﻟاﺳﻲ :إن ﻼت وﻣﺎن ﻻ ﯾﺎن إﻻ ﺎﻟن اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻬﺎ ﻻ ﺎان اﻟاﺋ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،اﻟﻲ ﺗأ ﺎﺳار اﻻﺣﻼل ،وﺻﻻ إﻟﻰ اﻟﺎرﺳﺎت اﻟﺔ
اﻟﺎﺷﺔ ،ﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﯾﺎن وﻻ أان إﻣﺎن إﺳاﺋﻞ ﻲ ﺧق اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ.
وأﺿﺎف" :ﻧﻠ ﻣ زﻣ ﻞ اﻻﻧﺎز اﻷﻣﻲ ﻹﺳاﺋﻞ ،وﻟ  إﻼن ﺗﻣ ﻟ  ذﻟ اﻧﺎزا ،ﺑﻞ وﺎ ﺗﺎﻣﺎ ﻲ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل".
وأﺷﺎر اﻟاﺳﻲ إﻟﻰ أن ﺣﺔ ﺢ ﻟ ﺗ ﻠﻰ اﺳاد ﺎﻟﻠ ﻟﺎع ﻣﺎدرات أﻣﺔ ﻣﻠﺔ ﺎﻟﻼم ،وﺻﻬﺎ ﺑـ"اﻟاﺔ" أو أﺎر ﻣﺎ ﻰ "ﻣﻬﻟﺔ اﻟ ،"ﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ
"ﺻﺔ اﻟ "اﻟﻲ ﺎن ﺗث ﻬﺎ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﻹﻧﻬﺎء اﻟاع اﻟﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
وﺷد ﻠﻰ أن ﺷﺎ وﺎدﺗﻪ ﻟ ﻠا ﺄﻞ ﻣ دوﻟﺔ ﺎﻣﻠﺔ اﻟﺎدة ﻠﻰ اﻟاب اﻟﻲ ،واﻟس ﺎﺻﺔ أﺑﺔ ،وﺗ اﻧ اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ دون اﻧﺎص.
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وﺎل اﻟاﺳﻲ" :ﻻ دة ﺄ ﺷﻞ ﻣ اﻷﺷﺎل ،إﻟﻰ ﻣﺎوﺿﺎت ﺑﺎﺔ أﻣﺔ ،واﻟﻠب  إﺎد آﻟﺎت دوﻟﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ" ،ﻣاً أن ﺣﺔ ﺢ "ﻣﺎﺿﺔ
ة ورادة ﻧ ﻧﻞ اﻟﺔ واﻻﺳﻼل واﻟ ﻟﻞ اﻟاﻣات اﻟﻲ ﺗﻬف ﺳﺎ واﺎﻧﺎ وﺎدﺗﺎ" .وأﺿﺎف أن اﻟﯾ  إﺎد ﺎدات روا  ﺟﯾة ،ﻟ ﯾﺢ وﻟ
وا ﻟﻟ ﺎ ،ﺎ ﻣﻠ ﺣل اﻟﺋ وﺎدﺗﻪ ،وﻟ ﯾﺿﻰ ﺑﺻﺎﺔ أﺣ ﻲ اﻟﺎﻟ.
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