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ﺟال إﺳاﺋﻠﻲ ح اﻹﺳاﺗﺔ اﻟﺎدﻣﺔ ﺗﺎﻩ ﺣﺎس ﻲ ة
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ﺗاﺻﻠ اﻟﻠﻼت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺄن ﻧﺎﺋﺞ اﻟاﺟﻬﺔ اﻟﺔ اﻷﺧة ﻲ ة ،وﺗ اءات اﺳاﺔ ﻟﺎ  أن ﺗول إﻟﻪ اﻷوﺿﺎع ﺎك ،وﻣ ﺻد اﻟﻬﺋﺔ اﻷﻣﺔ
ﺑ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ واﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ.

آﺧ ﻩ اﻟاءات ﻣﻬﺎ ﺟال إﺳاﺋﻠﻲ ﺳﺎﺑ ﻲ ﺟﻬﺎز اﻻﺳﺎرات اﻟﺔ "أﻣﺎن" أن ﺎل ﻬﺎ إن "إﺳاﺋﻞ ﻣﺎﻟﺔ ﺄن ﺗﻊ اﻟﺎﺋ اﻟﺎﺛﻠﺔ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻠﻰ اﻟﺎوﻟﺔ ،واﻟﻲ
ﺗت رة واﺿﺔ  اﻟﻟﺔ اﻟﺔ اﻷﺧة ،وﻣﺎدﺎ ﺄن إﺳاﺋﻞ ﻟ ﻟﯾﻬﺎ ﺑﯾﻞ اﺳاﺗﻲ ﻲ ﺎع ة".
وأﺿﺎف دورون ﻣﺎﺗﺎ ﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺔ إﺳاﺋﻞ اﻟم ،وﺗﺟﻪ "ﻲ "21أن "ﻣ ﺎن  ﻣ اﻹﺳاﺋﻠ أن اﻟﯾﻞ م ﻠﻰ إﺎد ﺗﺔ ﺟﯾة ﺎﺋﺔ ﻠﻰ اﻟﺎء
ﻠﻰ ﺣﺎس ﻣ ﺟﻬﺔ ،وﺎدة اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻟﻠﺎع ﻣ ﺟﻬﺔ أﺧ  ،ﻠﻪ أن ﺄﺧ ﻲ اﻟﺎن أن ذﻟ ﻻﺑ أن ﻪ إﺎدة اﺣﻼل اﻟﺎع رة ﺎﻣﻠﺔ ،وﺗﻞ
ﻣﻟﺔ ﻣﻠﻧﻲ إﻧﺎن ﺎك".
واﺳرك ﻣﺎﺗﺎ ،اﻟﺎﺣ ﻬ دراﺳﺎت اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻟﺎﻊ ﻟﺎﻣﺔ ﺗﻞ أﺑ ﺎﻟل ،أن "ﺎك ﺷك ﺄن ﺗﺢ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟرة ﻠﻰ ﺗﻞ إدارة ﺷن اﻟﻠ ﻲ
ة ،ﺎ أن إﺳاﺋﻞ ﻟ ﻟﯾﻬﺎ ﺗﺎرب ﻧﺎﺟﺔ ﻲ ض أﻧﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﻣﺔ ﻲ اﻟﺔ ،ﺎ أﻛت اﻟﺔ اﻟﻠﺎﻧﺔ ﻲ اﻟﺎﻧﺎت ،ﻣﺎ ﯾ أن ﺣﺎس ﻲ اﻟﯾﻞ اﻟﻲ
اﻻﺿار ر ﻞ ﻣﺎ ﻧﻟﻪ ﻬﺎ ﺄﻧﻬﺎ ﻣﺔ ﻣﺎدﺔ وﺎﺗﻠﺔ ،وﺗع ﺷﺔ إﺳاﺋﻞ".
وأﺷﺎر ﻣﺎﺗﺎ ،اﻟ أﺻر دا ﻣ اﻟﻟﺎت واﻟ اﻟﺎﺻﺔ ﺎﻟاع اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،أن "ﻩ اﻟﺎة ﺗﻞ ﺑ ﺛﺎﺎﺎ ﺻﺎ ﺟة ،ﻣ أﻬﺎ أن ﺎء ﺣﺎس
ﻣة ﻲ ة ﻲ إﺳاﺋﻞ ﻣ اﻟﻟﺔ  إﺎﻟﺔ ورﺎﺔ اﻟن اﻟﺎﺗﺔ ﻟﺎن ة ﻣ ﺟﻬﺔ ،وﻣ ﺟﻬﺔ أﺧ ﺈن وﺟد ﺣﺎس ﺎك ﻞ ﺎزﻻ ﺑ إﺳاﺋﻞ
واﻟﺎت اﻟﺎﺗﻠﺔ ﻲ ﺳﺎء".
وأوﺿﺢ أﻧﻪ "ال أﻛ ﻣ  ﻣ اﻟﻣ ،ﺈن ﺗﺎﻣﻞ إﺳاﺋﻞ ﻣﻊ ﺣﺎس ﺗاوح ﺑ اﻹﺎء ﻠﻬﺎ ﻣة ﻠﻰ ة ،وﻲ اﻟ ذاﺗﻪ ﻠﻰ ﺗﻠ راﺗﻬﺎ اﻟﺔ ،ﻣ
أﺟﻞ ﺗ ﺗﻬﯾاﺗﻬﺎ اﻷﻣﺔ ،و أﺛ أﺣاث اﻟﺎم اﻷﺧ اﻟﻲ ﺗﻠ ﻲ ﻣات اﻟدة ،واﻟﺎﻟﻧﺎت اﻟﺎرﺔ ،واﻟﺎﺋات اﻟرﺔ ،وﻼق اﻟاﺋ اﻟﺎروﺧﺔ ﻠﻰ وﺳ
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إﺳاﺋﻞ ،أن اﻷداء اﻟﻬﻣﻲ ﻟﺎس ﺎت ﯾﺎ رة ﻣاﯾة".
وأﻛ أن "ا  ﯾﻠ ﻣ إﺳاﺋﻞ إﺟاء ﺗ ﻲ إﺳاﺗﻬﺎ اﻟﺎﻟﺔ ،ﺎﻟﻞ ﻠﻰ ﺗ اﻟﺎر اﻟ ﺎت ﯾداد ﻠﻰ ﺳﺎن ة ،وﻬد ﺎﻧﺎر اﻟﺿﻊ ﻬﺎ ،ﻟ أ
ﻣ إﺳاﺋﻠﻲ ﻟﻠﻲ ﻣﺎ ﻲ ﻩ اﻟﺔ ﻻ  أن ﯾ دون أن ﺗ إﺳاﺋﻞ ﺟﺎﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻟض ﻣاﺟﻬﺔ ﺔ واﺳﺔ ﻲ اﻟﺎع".
وأوﺿﺢ أن "إﺳاﺋﻞ ،اﻟوﻟﺔ واﻟﻊ ،ﻣﺎ زاﻟ ﻣدوﺔ ﻣ ان ﺟدﺎ وﻣاﻬﺎ ،وﺎء ﻠﻰ ذﻟ أﺻﺢ اﻟاﻻت ﻠن إدارة اﻟﺎرك   ﺧﺎﺻﺔ  ﺳﻼح
اﻟ ،دون أن ﺗﻞ ﻩ أدوات ﺿﺎﺔ ﻠﻰ اﻟو ﺎك ﻣﻼ ﺎس".
وﺧ ﺎﻟل أن "ا ﯾﻠ ﻣ إﺳاﺋﻞ أن ﺗﻬﻲ ﻣ ﻣﺳ اﻟﻬﺟﺎﻧﺎت واﻻﺣﺎﻻت :اﻻﺳﻼل واﻟرو ،واﻻﺳاد ﻟﺟﻪ ﺿﺔ ﺔ ﺎﻛﺔ ﺿ ﺣﺎس ﺗﻞ ﻠﻰ
إﺎدة ﺗﺿﻊ ﻟﻠﺎرﺔ اﻟﺎﺳﺔ واﻟﻠﺔ ﻲ ة ﻣ ﺧﻼل اﻟﻊ ﺎس ﻷن ﺗ ﺣﺻﺎ أﻛ ﻠﻰ ﺎﺋﻬﺎ ﻲ اﻟ ،ﻣو ار إﻟﻰ ﺗﺔ ﺳﺎﺳﺔ ة اﻟ ،ﺗﻞ
ﻣﺎدرات اﺎدﺔ ﺗ اﻻﺳار ﻲ اﻟﺔ ﺄﺳﺎ".
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