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اﻟ :ﻟﻣﺎن ﯾﻠ ﻠﻰ وﺗ اﻷزﻣﺔ وﻟ ن ﺧﻠﺔ ﻧﺎ

 17ﻧ17:03 - 2018 
ﻠ اﻟر أ اﻟ ،أﺳﺎذ اﻟﻠم اﻟﺎﺳﺔ ﺎﻣﺔ اﻟس ،ﻠﻰ اﺳﺎﻟﺔ وز اﻟﺎع اﻹﺳاﺋﻠﻰ أور ﻟﻣﺎن ،ﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﯾﻠ ﻠﻰ وﺗ اﻷزﻣﺔ ،وﻟ ﺎﻣ ﻠﻪ
اﻟﺎﺳﻰ ،ﺑﻞ إﻧﻪ اﺳﺎل ﻟ ﻪ ﻰ اﻟﺎرع اﻹﺳاﺋﻠﻰ.
وﺎل اﻟ ،ﻰ ﺗﺎت ﻟﻊ"ﻣا" اﻟ ،إن ﻟﻣﺎن ﻞ أن ﻊ ﻧﻬﺎﺔ ﻟﺎﺗﻪ اﻟﺎﺳﺔ ،ﻟن أﻣﺎﻣﻪ ﺻﺔ ﻟﺄﻞ ﺻرﺗﻪ اﻟﺎﻣﺔ إذا اﺳﺎل ،ﺣﻰ ﻻ ﺎﻣ
ﺟا أن ﺧوﺟﻪ ﻣ
ًا
ﻠﻪ اﻟﺎﺳﻰ ،ﻬ ﯾ أن ج
ﻣ ﻰ ﻞ اﻟﺎﻻت ﻟا أﻛ أن ﺟﻊ أﺎء ﺣﻪ" ،إﺳاﺋﻞ ﺑﺎ" ،ﺳف ﯾن ﻣ اﻟﻣﺔ ،ﻷﻧﻪ ﻠً 
ﻣا ﺎ ﺎن ،وﺎﻟﺎﻟﻰ ﺈن ﺣﻣﺔ
اﻻﺋﻼف اﻟﻣﻰ ﻞ  ﺣﻣﺔ ﻧﺎ  ﺧﺎرﺗﻪ ،د ﻣ اﻟﺎ ﻰ اﻟ ،ﻟﻞ ﻟـ 59ﻣا ،و ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ً 61
ﻧﺎ ﻠﻰ ﺷﺎ اﻻﻧﻬﺎر.

وﻰ اﻟم ﻟﻣﺎن ﻣوف ﻪ أﻧﻪ ﻟ ﻟﻪ ﻣأ و ﯾاﺟﻊ ﻰ أ ﻟﺔ ،ود ﻟﻠﻣﺔ ﻣدا ،وﻟ اﻟ إﻟﻰ أن ﻟﻣﺎن أﻠ ﺻاﺣﺔ أﻧﻪ ﻟ ﯾﻟﻰ أ و ازرة ﻣﻠﺔ
إﻻ إذا ﺎن ﻠﻰ رﺋ اﻟﻣﺔ ،ﺧﺻﺎ أﻧﻪ  إﺟاء اﻧﺎﺎت ﺑﻟﺎﻧﺔ ﻣة ﻰ أب و ﻣ ،ﻟ ﻼم ﻟﻣﺎن ﻣد ﺷﺎرات  ،أﻛ ﻞ ﺎﻣ ،أﻧﻪ ﺳﻞ
إﺳﺎﻞ ﻪ ،رﺋ اﻟ اﻟﺎﺳﻰ ﻟﺔ ﺣﺎس ،ﺧﻼل  48ﺳﺎﺔ  ،أن ﯾﻟﻰ ﺣﺔ اﻟﺎع ،ﻟ ﻰ اﻟاﻊ ﻰ ﻪ و اﻟ رﺣﻞ ،ﻼ  أن ﻣﺎ ﺣﻪ
ﻻ ﺗﺎوز اﻟـ 8ﻣﺎ ،وذﻟ ﻻ ﯾﻠﻪ ﻟﻠﺎﺔ ﻠﻰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟزراء.
وأوﺿﺢ اﻟ أن ﻟﻣﺎن أﻠ اﺳﺎﻟﻪ  ،أﺳﺎﺑﻊ ﻣ اﻟﻼﺎت ﻣﻊ رﺋ اﻟزراء ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،ﺄن اﻟﺎر اﻟﺢ ﻟﻠﻞ ﻰ ﺎع ة ،و ﻣﺎ ﺗ ﻰ ﺗﻪ
ﻰ ﻣﻠ اﻟزراء اﻷﻣﻰ اﻟ" اﻟﺎﺑ ،"إذ ﯾ ﻟﻣﺎن أن إﺳاﺋﻞ ﺗﻠ ﺻارﺦ ﻣرة ،ﻬﺎ أن ﺗُ ﺳﺎن اﻟﺎع ﺎﻟﺎﻣﻞ ،ﻟ ﻧﺎ ﻰ ا ذﻟ ﺧًﺎ
ﺟا أن ﺣﺎس ﺗﻠ ﺷﺔ ﺗ اﻷرض ﻣﻬة ﺄﺣث
ﻣ اﻟﻊ اﻟوﻟﻰ اﻟ ﻟ  إزاء ذﻟ ﺻﺎﻣﺎ ،وﻣ ﻧﺎﺣﺔ أﺧ ﺈن اﻟب ﻰ ة ﺣب ﺑﺔ وﺳاﺋﻞ ﺗﻠً 

اﻟﺳﺎﺋﻞ واﻹﻣﺎﻧﺎت اﻟرة ،ﻻ  أن ﺗ أﻣﺎﻣﻬﺎ وﻻ ﺳ آﻻف اﻟد اﻹﺳاﺋﻠ ،و ﻣﺎ ﯾﻪ ﻧﺎ ﻟﻟ أﻠ اﻟﻬﻧﺔ ،ر اﻟارﺦ اﻟﻰ أﻠﻬﺎ ﺣﺎس
ﻠﻰ ﺟب إﺳاﺋﻞ.
وأوﺿﺢ أﺳﺎذ اﻟﻠم اﻟﺎﺳﺔ ﺎﻣﺔ اﻟس ،أن إﺻار ﻧﺎ ﻠﻰ و إﻼق اﻟﺎر ﻰ اﻟﺎع ،ر ﻣﺎرﺿﺔ ﻟﻣﺎن ،ﺿ ﻠﻰ اﻣﺔ ز ﺣب "إﺳاﺋﻞ ﺑﺎ"،
ﺧﺻﺎ أن ﻧﺎ ﺣ أﻣﻩ ﻰ ة  ارات ﺳﺎﺔ ﺎرﺿﻬﺎ ﻟﻣﺎن  ،ر ﻧﺎ إﺟﻼء ﺔ ﺧﺎن اﻷﺣ اﻟوﺔ ﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ ،ووا ﻠﻰ دﺧل اﻷﻣال
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اﻟﺔ إﻟﻰ ﺎع ة ،ﺧﺎ ﻣ اﻷوﺿﺎع اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ﺷﺎل إﺳاﺋﻞ ،وأﺎ أن ﺎك ﺗﺎرب ﻣﻊ  12دوﻟﺔ ﺔ ،ﺣﻰ ﻻ  ذﻟ اﻟﺎﻟﺢ ،و ﻣﺎ رﻪ ﻟﻣﺎن
ﺷﻼ وﻣﻧﺎ.
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