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ﯾت ﺗ أﺳﺎب اﻟﻠ اﻹﺳاﺋﻠﻲ  ﺎت أراﻣ

 21ﺳ12:36 - 2019 
ﻛ اﻟﻠﻞ اﻟ ﻲ ﺻﺔ ﯾت أﺣوﻧت رون ﺑ ﺎ ،أن "اﻟﻬم اﻹﯾاﻧﻲ اﻷﺧ ﻠﻰ ﻣﺎر ﺷﺔ إﻧﺎج اﻟ اﻟدﺔ -أراﻣ  ﻞ
ﺗﻬﯾا ﺿﺎً
ً
ﺎﺟﺄة إﺳاﺋﻞ ﻣﻼ ،ﻷن ا اﻟﻬم ﺎن ﻣﺎ ﻟﻪ   وﺗﺻ ،وﺳك آﺛﺎرﻩ ﻠﻰ اﻟق اﻷوﺳ."

وﺎل ﺑ ﺎ ﻲ ﺗﻠﻠﻪ اﻟ ﺎﻟﺔ ،إن "إﯾان ﺑﻬﻣﻬﺎ ا ﺗﻲ اﻧﺎﺎ أﻧﻬﺎ ﺗ ﻠﻰ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺗﺿﻬﺎ ﻠﻬﺎ اﻟﻻﺎت اﻟة ،و أن أﻬت رﺗﻬﺎ
ﻲ ﻣﺎل اﻟوﺗﺎت اﻟﺎﺋة ،ﺈن ﺗﺎ ﻲ ﻣﺎل اﻟﺎل اﻟﻲ ﻟ أﻞ ﺧرة ،وﺎ  ﺗ ﻣﺎﺟﺄة إﺳاﺋﻞ".
وأﻛ ،وﺛ اﻟﻠﺔ ﺎﻟﺳﺔ اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،أن "م اﻟد اﻷﻣﻲ ﻠﻰ إﯾان  ﻣﻬﺎﺟﺔ اﻟدﺔ ،ﻲ اﻧﺎ ﻟﻠدع أﻣﺎﻣﻬﺎ ،و ﻣﺎ  أن ﻠ إﺳاﺋﻞ ،ﻷن
اﻟﻬم اﻹﯾاﻧﻲ ﻠﻰ ﺷﺔ اﻟ اﻟدﺔ  اﻷﺧ ﻣ ﺑاﺔ اﻟﺎم اﻟﺎر ،و ﺗك ا اﻟﻬم آﺛﺎرﻩ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ أﺎ".
وأﺷﺎر اﻟﻠﻞ اﻟ إﻟﻰ أن "اﻟﻬم اﻹﯾاﻧﻲ ﻠﻰ اﻟدﺔ ﻟ ﯾد  إﻟﻰ ارﺗﺎع أﺳﺎر اﻟ اﻟﺎﻟﺔ ،ﺑﻞ أﺛ أن إﯾان ﻟﯾﻬﺎ ﻣ اﻟرات اﻟﺔ اﻟرة أﻛ
 ﻣﺎ رﺗﻪ اﻟول اﻹﻠﺔ اﻟﺎدﺔ ﻟﻬﺎ ،و ﻣﺎ ﻲ أﻧﻬﺎ  ﺗاﺟﻪ ﺑﻬﻩ اﻟرات ﻲ ﺎدم اﻷﺎم أﺳع  ﻣﺎ ﺗ."
وأوﺿﺢ أﻧﻪ "ا  ﺗﺎﺻﻞ اﻟﻬم اﻹﯾاﻧﻲ ﻠﻰ اﻟدﺔ ،ﺎ زاﻟ ﻬﺎ  واﺿﺔ ،ﻟﻪ ﺣﻞ ﻣﺎﺟﺄة ﺗ إﻧﺎ از ﺎ إﯾاﻧﺎ إﺿﺎﺎ  ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ
اﻟﻪ ﻟﻪ ﺟا".
وﻟ اﻟﺎﺗ اﻷﻧﺎر إﻟﻰ أن "اﻟﺎﺟﺄة ﻻ ﺗﻞ  ﺣﺎزة إﯾان ﻟﻬﻩ اﻟرات ر ﺧرﺗﻬﺎ ،وﻧﺎ اﺗﺎذ اﻟار اﻟ واﻟﺎﺳﻲ ﻲ ﻬان ﺎﺳام ﻩ اﻟرات ،ﺎﻧ
ﺗ اﻟﺔ اﻹﻼﻣﺔ ﻣ ﺧﻼل اﻹﯾﻬﺎم أن ﻣ ﻧ ا اﻟﻬم  اﻟﺛن ﻲ اﻟ ،د ﻣوع ﻠﻰ اﻟﻬﺎت اﻟدﺔ ﻠﻬ ﺧﻼل اﻟب اﻟاﺋة ﻣ ﺳات".
وأﺿﺎف أن "اﻛﺎء اﻟﻻﺎت اﻟة ض اﻟﺎت ﻠﻰ إﯾان د ﻠﻰ اﻟﻬم ﻠﻰ اﻷاف اﻟدﺔ ﻊ ﺗﻞ أﺑ واﻟﺎض وواﺷ أﻣﺎم ﺗ ﻣك ﻟﻬﺎ ﺟﺎ ﻣ
إﻣﺎﻧﺔ ﻧب ﺧ أﻛ."
و ﺑ ﺎ" رؤﺔ إﯾان ﻟﻬا اﻟد اﻷﻣﻲ  ﻬﺎ ﻠﻰ ﺗ اﻟ ﻣ اﻟﺎت ﻲ اﻟﺔ ،و ﺗن اﻟة اﻟﺎدﻣﺔ ﺎﺗﺎﻩ إﺳاﺋﻞ ،ﻼ  اﻟول اﻟﺔ
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اﻟﻟﺔ اﻟاﻟﺔ ﻟﻸﻣﺎن".
و أن "م ﺗﻠﻲ إﯾان ﻟد أﻣﻲ ﺎﺳﻲ ﻲ اﻧﺎض ﻣ اﻟﺎﺔ اﻷﻣﺔ ﻟول اﻹﻠ ﻣ ﺟﻬﺔ ،وﻣ ﺟﻬﺔ أﺧ  ﻣ ﻣ اﻟدع اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ
اﻟﺔ ،ﻣﺎ ﻞ ﻣﺷات ﻟ ﺻﺔ اﻟﺔ ﻲ اﻟﻞ".
وﺧ ﺎﻟل إن "ﻣﺎ ﺣﻞ ﻣ م إﯾاﻧﻲ ﻠﻰ اﻟدﺔ ،وﺣ اﻟد اﻷﻣﻲ اﻟاﺿﻊ ،ﯾﻠ ﻣ إﺳاﺋﻞ ﻣا ﻣ اﻟر واﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣ ﻞ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ
واﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ" ،ﻣﺟﺎ ﺳ ذﻟ إﻟﻰ "اﻟرات اﻟﻠﺎﺗﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺗزﺎ إﯾان ،ﻷﻧﺎ  ﻧ أﻧﺎ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ﻩ اﻟرات ﻲ ﻣﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﺎً".
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