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ﺎﻟﺎﺻﻞ ..ﻧﺎٌ ﯾﻠﻎ "اﻟﺎﺑ  "وﺟد ﻣﺎدرة ﺳﺎﺳﺔ " ﻣﺔ" ﺄن ة

 28ﯾﻧ03:27 - 2018 
أﺑﻠﻎ رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،وزراء ﻲ اﻟﻠ اﻟزار اﻟ" اﻟﺎﺑ ،"أن ﻣﺎدرة ﺳﺎﺳﺔ ﺄن ة "ﺗﻠح ﺎﻷُ ،"ﺣﺎ ذت ﺎة ﺔ اﻟم
اﻟﺔ.
ﻣﺧا ،وﺻﻠ إﻟﻰ "ﻣﺣﻠﺔ ﻣﻣﺔ
ﺗث ﻬﺎ ﻧﺎ ﺧﻼل ﺟﻠﺔ ﻣﻠﺔ ﻟـ "اﻟﺎﺑ"
وﺎﻟ اﻟﺎة اﻟﺎﺷة اﻹﺳاﺋﻠﺔ )ﺗﻠﻧﺔ  ﺣﻣﺔ( ،إن ﻩ اﻟﺎدرة اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻲ ّ
ً
ﻣ اﻟﺎوﺿﺎت اﻟﻲ ﺗ ﺑ اﻷﻣ اﻟة وﻣ وﺳاﺋﻞ واﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﺣﺎس".
وﻧﻠ اﻟﺎة  ﻣر ﺳﺎﺳﻲ إﺳاﺋﻠﻲ ﻣﺎرك ﻲ ﺗﻠ اﻟﺎوﺿﺎت ،ﻟ ﺗدﻩ ،ﻟﻪ إن "ﻣ واﻷﻣ اﻟة ﺗﺎرﺳﺎن ﺿﺎ ﺎﺋﻠﺔ ﻠﻰ ﺟﻊ اﻷاف ﺄن اﻟﺻﻞ
إﻟﻰ اﺗﺎق ﺄن ة".
وأﺿﺎف " :ﻩ اﻟﺎدرة ﻟ  ﻟﻬﺎ ﻣﻞ ،وﻟ ﻣ اﻟﺎﺑ ﻷواﻧﻪ اﻟل ﺎ إذا ﺎﻧ ﺳﺢ أم ﺗﻞ".
أﺎ ،إن "إﺳاﺋﻞ ﻣة ﻟ أ ﺗك إﻧﺎﻧﻲ ﻲ ﺎع ة ،ﺣ أن ﺎك ﺻﺔ ﺄن ﺗم
وﻲ اﻟﺎق ذاﺗﻪ ،ﺎل وز ﻣ اﻟﺎﺑ ﻟﻠﺎة ،ﻟ ﺗ اﻟﺎة اﺳﻪ ً
اﻷﻣر ﻲ اﻟﻞ اﻟ."

وأﺷﺎر اﻟز إﻟﻰ أن ﺎك ﻣاﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﻣﺋﺔ ﻟ ﻣﻞ ا اﻟﺟﻪ اﻹﻧﺎﻧﻲ  ،ﻣ اﻟﻊ أن ض ﻧﺎ ﺗﺎﺻﻞ اﻟﺎدرة ﻠﻰ اﻟﻣﺔ ﻟﻠاﺔ ﻠﻬﺎ.
وﺎل وز آﺧ" إن اﻟة ﻲ ﻣﻠ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﺣﺎس ﺄن ة ،ﻧ أن ﻧ ﻣﺎ إذا ﺎن )اﻟﺋ اﻟﻠﻲ ﻣد ﺎس( أﺑ ﻣﺎزن ﻠﻰ اﺳاد ﻟﻊ اﻟﺎت
 ة واﻟدة إﻟﻰ إدارة اﻟﺎع ،وذا ﺎﻧ ﺣﺎس ﻣة ﻟ اﻟ."
وأﺿﺎف " :أﺔ ﻣﺎرﻊ  أن ﺗن ﺗ إدارة اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﺎع ة ،و و اﻟ ﻣ ﻞ ﺣﺎس ،وﻻ ﻧ أن ﯾ ﺧاﺎ".
ووﺎ ﻟﻠﺎة ،ﺈن اﻟﺎدرة ﺗ إﺎدة ﺗﺄﻞ ﺎع ة وﺎدة اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻟﻠﺎع ،واﻟﺻﻞ ﻟ إﻼق ﻧﺎر ﺎﻣﻞ ،دون ﺗ ﻣ ﻣ اﻟﺎﺻﻞ.
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وﺎل اﻟﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎراك ر ،ﻣب ﻣ دواﺋ ﺻﻊ اﻟار" ،أﺧﻧﻲ أﺣ ﺎر اﻟزراء" :ﺎك اﺳاد ﻟﻠﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﺎق ﻣﻊ ة  ،ﺎك ﻧﺔ ﻟﻠﺎم ﺑﻟ وآﻣﻞ أن
ﯾﻪ ﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﻠ اﻟزراء ﻟﻠ"
اﻻﺛﺎن اﻟﺋﺎن وراء اﻟﺎدرة ﺎ ﻣﯾ اﻟﺎﺑات اﻟﺔ ﺎس ﺎﻣﻞ وﻣث اﻷﻣ اﻟة ﻣﻼدﯾف ،ﻣﺎر اﻟﺋ ﺗاﻣ ﺟﺎر ﺷ واﻟث اﻟﺎص ﺟﺎﻛن
ﺟﻼت  أﺎ ﻲ اﻟﻠﺔ ﻟﺎﺔ اﻟﻬد.
اﻟر ﺎل اﻟة اﻵن ﻲ ﻣﻠ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﺣﺎس" :ﻧ ﻧ أن ﻧ ﻣﺎ اذا ﺎن ﺎس ﻠﻰ اﺳاد ﻟﻊ اﻟﺎت ﻣ ة واﺳﺎف ﻧﺎ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ
ﺎك ،واذا ﺎﻧ ﺣﺎس ﻣة ﻟ اﻟ ﻻ ﺑ ﻣ ذﻟ ، ﻧ ﺻﺔ ﻟﺎ ﻟﺎ ﻣﺎﺻﻲ دﻣﺎء.
أﺣ أﺳﺎب اﻟﺎﺟﺔ اﻟﻠﺔ ﻟ اﻻﺳار ﻲ ة ﯾﻠ ﺑاﺔ اﻟﺎم اﻟراﺳﻲ ،و ﺗ إﻼع اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠ ﻠﻰ أﻧﻪ ﻲ اﻟ اﻟﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺟ أﻣال ﻟﻊ اﻟﺎل
ﻟﻠرﺳ و  270أﻟ ﺎﻟ ﻲ ة ﻟ ن ﻟﯾﻬ ﻣارس ،ا  أن ﯾد إﻟﻰ ﻣ ﻣ اﻟ واﻷﺳﺎب اﻟﺋﺔ ﻷزﻣﺔ اﻟﺎم اﻟراﺳﻲ ﻲ:
أ .ﺎت ﺎس ﻠﻰ ة
ب .ﺧ اﻟﻞ ﻟﻸوﻧوا ﻣ ﻞ اﻟﻻﺎت اﻟة
ﻟﻊ اﻟ ﺗﺎول دواﺋ اﻷﻣ اﻹﺳاﺋﻠﺔ إﺎد ق ﺑﯾﻠﺔ ﻟﻞ اﻟارس ﻲ ة.
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