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ﺟال إﺳاﺋﻠﻲ :ﺧﺎراﺗﺎ ة ﺑ اﺣﻼﻟﻬﺎ أو اﻻاف ﺎس
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ﺎل ﺟال إﺳاﺋﻠﻲ إن "إﺳاﺗﺔ اﻟدع اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺗﺎﻩ ﺣﺎس ﺗ اﺳﺎدﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ  إﻼق اﻟﺎروﺧ اﻷﺧ ﻣ ة ﺎﺗﺎﻩ ﺗﻞ أﺑ أواﺧ اﻷﺳع اﻟﺎﺿﻲ ،ﻣﺎ
ﺷﻞ ﻣﺎﺟﺄة ﻟﻠ اﻟﺎﺳﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ واﻷوﺳﺎ اﻷﻣﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ أﻠﺎ ﻲ ذروة اﻟﺎﺣﺎت اﻟﻲ ﺗﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ﻣﻊ ﺣﺎس ﺑﺳﺎﺔ ﻣﺔ".
وأﺿﺎف أود دﻞ ،ﻲ دراﺳﺔ أﺻرﺎ ﻣﻬ أﺎث اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻟﺎﻊ ﻟﺎﻣﺔ ﺗﻞ أﺑ ،وﺗﺟﻬﺎ "ﻲ ،"21أن "ذﻟ ﻲ أن ﺣﺎس ﺗاﺻﻞ ﺳﺎﺳﺔ اﻟ ﻹﺳاﺋﻞ؛
ﻣ ﺧﻼل ﺗﻬﺎ ﺎﯾ اﻟ وﺗﻪ وأدواﺗﻪ ،وﻲ أﺎ أﻧﻬﺎ ﺗ ﺑﻣﺎم اﻟﺎدرة ﺗﺎﻩ إﺳاﺋﻞ ،وﻲ ﻟ أن إﺳاﺗﺔ اﻟدع اﻟﻲ ﺗﻬﺎ إﺳاﺋﻞ أﻣﺎم ﺣﺎس
ﺎﺗ ﻲ ﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺎد".
وأﻛ دﻞ ،اﻟﺋ اﻟﺎﺑ ﻹدارة اﻟﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻟﻠ ،أن "اﻟﺎﺳﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻟ اﻟﻬﺋﺔ ﻣﻊ ﺣﺎس ،ﺑ اﻟﺎر ﻠﻰ ة ،ﻻ ﺗم إﺳاﺗﺔ ﺗ
اﻟدع ﺗﺎﻬﺎ ،وﻻ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺟ اﻟﻠﺔ ،ﺎع ة  ﺣﺎ ار  ا وأزﻣﺔ إﻧﺎﻧﺔ ودون إﺎر ،وﻊ ﻟة ﺣﺎس اﻟﻲ ﺗﻞ ﻲ ﻣﺎل اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻠﺔ ﺿ
إﺳاﺋﻞ ،واﺣﺎﻟﺔ أن ﺗد ة ﻟة اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ آﺧ ﺎﻟاﺟﻊ واﻻﻧﺎض".
وأوﺿﺢ دﻞ ،اﻟ ﺷﻞ وﺎﺋ ﯾة ﻲ اﻟ واﻻﺳﺎرات واﻟﺎون اﻟ اﻟوﻟﻲ واﻟ اﻻﺳاﺗﻲ ،أﻧﻪ "ﻣ أﺟﻞ ﻣاﺟﻬﺔ ا اﻟاﻊ اﻟاو ،أﻣﺎم إﺳاﺋﻞ
ﺧﺎران ﻻ ﺛﺎﻟ ﻟﻬﺎ :اﻷول اﻻاف رﺳﺎ ﻠﺔ ﺣﺎس ﻲ ة ،واﻻﻧﺎل ﻠﺎ  اﻟﺔ اﻟﺔ وﺳاﺋﻞ ،ﻣﺎ ﻲ إزاﻟﺔ اﻟﺎر  ة ،وﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﺎﻟ
اﻟﺎرﺟﻲ ،دون اﻟور ﺈﺳاﺋﻞ".
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن "اﻟ اﻟﻞ ﺳن  ﻣ ،ﻣﺎ ﯾﻠ ﺗ ﻣﺎرﺿﻬﺎ  ﺗ اﻟ اﻟوﻟﻲ اﻟﺎﻟﻲ ﻟﻬﺎ ،وﺎﻣﺔ ﻣﺎرﻊ اﺎدﺔ ﺷﺎل ﺳﺎء ،ﻲ م ﻣ
وة ،ﻟ اﻟ اﻟ ﺳﻰ ﻣﻠﺎ ،ﻷن إﺳاﺋﻞ ﻣﺎﻟﺔ ﺈﺎﻣﺔ ﻣﺎء  ﻟة ،ﯾ ﺗﻠﻪ ﻣ ﻞ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ﻣﻊ ﻣ ﺗﺎر  ،ﻣﺎء ﻲ ص أو اﻟ،
وﺎك ﯾ إﺟاء اﻟﺻﺎت اﻷﻣﺔ ﻟﻠﺎﺋﻊ اﻟاردة ﻟة ﻟ ﻣﺎ ﺗﻬ اﻷﺳﻠﺔ".
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أﻣﺎ اﻟﺎر اﻟﺎﻧﻲ ،ﻣ وﺟﻬﺔ ﻧ اﻟال دﻞ ،ﻠ ﺑـ"ﻣﺔ ﺔ ﻟ اﻟراع اﻟ ﻟﺎس وﺎﻲ اﻟﺎت ﻲ اﻟﺎع ،وﻠ اﻟ ﻟﻠﺔ ﺎﻟﺔ واﺳﺔ
وﻣة ﺗ اﺟﺎﺣﺎت ﺑﺔ ودﺧﻻ إﻟﻰ  اﻟﺎع ،واﻟ رة ﺔ ﻲ اﻟﻰ اﻟﺔ اﻟﺎﺗﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ ،وﺗﻞ :ﻧﺎء ﻣﺎﺗﻠ ،ووﺳﺎﺋﻞ ﺎﻟﺔ ،وﺿب
اﻷﻧﺎق ،واﺳﻬاف ورش ﺗﻊ اﻷﺳﻠﺔ وﻣﺎزن اﻟﺧة وﻣاﻊ اﻟة واﻟ."
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن "ذﻟ ﻲ أﻧﺎ ﺳن أﻣﺎم ﻠﺔ ﺔ ﻣ ﺛﻼث ﻣاﺣﻞ ،أوﻻﺎ ﻧع اﻟﻼح اﻟ ﻣ ﺣﺎس ،واﻻﺳار ﺣﻰ ﺗ ﺳة ﺣﺎس ﻠﻰ اﻟﺎع ،واﻟﺎﻧﺔ
ﺗ اﻟﺎﻟ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺑع ة ﻣ ﺳﻼﺣﻬﺎ ،ﺎ ﯾﻬد إﺳاﺋﻞ ،واﻟﺎﻟﺔ اﻟﻞ ﻠﻰ ﺗﻬﺔ اﻟوف ﻹﺎدة ة ﻟة اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،واﻟﺎب ﻟﻠﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﻣﻊ
اﻟﻠ ،و ﺻﺔ اﻟن ،وﺗﻞ ﺗ د دوﻟﻲ ﻟﻣ اﻟﺎع وﺎدة إﺎرﻩ".
وﺧ ﺎﻟل إن "ا اﻟﺎر اﻟ ﻞ ﺳ أاد ة ﻣ اﻟﻠﻰ اﻟﻠ واﻹﺳاﺋﻠ ،ﻣﺎ ﯾﻠ ﺗ إﺟﺎع إﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ اﻟﺎب ﻟﻬﻩ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ،وﻲ
ﻞ اﻷﺣال ﻣر ﻠﻰ اﻟ أن  ﻲ اﻟﺎع ،ﺣﻰ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ م وﺟد ف آﺧ  ﻠﻪ".
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