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إﺳاﺋﻠن ﺄﻟن  :ﻟﺎذا ﺗ اﻟﻬﺎت اﻟﻠﺔ ر اﻻﺎﻻت؟

 12ﯾﺎﯾ09:11 - 2020 
ﺎﻟ ﺎﺗﺔ إﺳاﺋﻠﺔ إن "اﻟﻠ أﺣا ﻞ أﺎم اﻟ اﻟﺔ اﻟاﺔ واﻟ ﻻﺎل اﻟﻬس ﻰ ﺎش ،اﻟﺎﺋ اﻟ ﻟﺔ ﺣﺎس ،اﻟ اﺎﻟﻪ إﺳاﺋﻞ ﻲ
ﻣﻞ ﻩ اﻷﺎم ﻣ ﺎم  1996ﻲ ﺎع ة  ،أن ﻞ ﻟات ﻲ اﻟ ﻟﻠﺎت اﻧﺎرﺔ وﺗﺔ ﻧﺎ ﺎﺻ ﺣﺎس ﺿ أاف إﺳاﺋﻠﺔ".

وأﺿﺎ ﺎﺳﺎ ﺳﺎﺗﻠﺎ ،اﻟﻲ أت ﺗﺎر ﻣ ﺳرﺎ وﻟﺎن وﻟﺎ وﻣ وﺗﻧ واﻟﻠﺞ اﻟﻲ ،وﺗث اﻹﻧﻠﺔ واﻟوﺳﺔ واﻟﺔ واﻟﺔ ،ﺎﻟﻬﺎ ﻠﻰ ﻣﻊ "زﻣ
إﺳاﺋﻞ" ،ﺗﺟﻪ "ﻲ ،"21أن "ﺎش ،ﺧﺞ  اﻟﻬﺳﺔ اﻟﻬﺎﺋﺔ ﺎﻣﺔ ﺑ ز ﻲ رام ﷲ ،ﺳﺎ ﺑﺄﺳ اﻟﺎح اﻟ ﻟﺎس اﻟوف ﺎﺳ ﺎﺋ  اﻟﯾ
اﻟﺎم".
وأوﺿ أن "ﺎش ف ﺎﺳ اﻟﻬس ،ﻷﻧﻪ ﺎن ﻣوﻻ  إاد اﻟﺎﺑﻞ واﻟات اﻟﺔ ،وو ﺧﻠ ﻠﺎت ﻣﻻ ﻲ  1993واﻟﻟﺔ ﻲ  ،1994ﺛ ﺷﺎرك
ﺎﻟ ﻟﻠﺎت اﻟﺎﻼت اﻟة ﺎﻟس وﺗﻞ أﺑ."
وأﺷﺎرت ﺳﺎﺗﻠﺎ  ،اﻟ اﻟﺎﺔ  اﻟ اﻟﻬﻧﻲ ،و ﻟﺔ اﻟﺎرﺟﺔ واﻷﻣ ﻲ اﻟ ،إﻟﻰ أن "ﺎش ﻧﺢ ات ﻠﺔ ﻲ اﻟﻲ  ن
اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻟ ﻲ اﻟﺎﻣ ﻣ ﯾﺎﯾ وﺿﻊ ﻧﻬﺎﺔ ﻟﺗﻪ اﻟﻠﺔ ﻣ ﺧﻼل ﺎﺗ ﻣﺦ ﺗﻪ إﺳاﺋﻞ ﺧﻼل ﻣﺎدﺛﻪ ﻣﻊ أﺑﻪ ،ﺣ ﺷ اﻟﺎﺑات
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺻﺗﻪ ﺑﺔ ،ﻣﺎ أد ﻟﻠﻪ ﻠﻰ اﻟر ،و أﻠا ﻲ رام ﷲ اﺳﻪ ﻠﻰ أﺣ ﺷارﻬﺎ".
وأوﺿ أﻧﻪ "ﺻﺢ أن إﺳاﺋﻞ اﺎﻟ ﺎش ،اﻟ ﻞ إﺳاﺋﻠ ، ﻟ ﻠﺎت ﺣﺎس ﺗاﺻﻠ ،وﻟ ﺗ  اﺎﻟﻪ ،وﺻﺢ أﻧﻪ ﻻ ﯾ أﺣ ﻲ إﺳاﺋﻞ
أﺳﻪ ﻠﻰ ﺎب ﺎش  ﺻرة اﻟﻬ ،ﻟ اﻟال اﻟ :ﻞ أن اﻷدوات اﻟﺎة اﺎﻻت ،ﺗﺎت ،إﺣﺎﺎت ،ﺎﺗ ﻣة وﻣﺔ ،أم أن اﻷﺻﻞ أن ﯾ اﻟﺎء
ﻠﻰ ﻣﻣﺔ ﺎﻣﻠﺔ ﻣ اﻟﻠﺎت واﻟﻬﺎت ،وﻟ  ﻞ ﺷ ﻣ ،ﻣﻬﺎ ﺑﻠ درﺟﺔ ﺗﺄﺛﻩ".

ﺎرون دﻞ ،ﻣم اﻟاﻣﺞ ﻲ ﺔ اﻟ اﻟﻠن اﻹﺳاﺋﻠﻲ "ﻛﺎن" ،ح اﻟال ذاﺗﻪ ﻲ ﺗ ﺗﻠﻧﻲ،ﺟﺎء ﻪ" :ﻞ أن اﻻﺎﻻت اﻟة ﺎﺗ ﻣة ﻼ ﻲ ﺣ
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اﻷﻣ اﻹﺳاﺋﻠﻲ؟ ﺧﺎﺻﺔ أن ﻩ اﻻﺎﻻت ﺗﻞ ﺑ ﺎﺗﻬﺎ آﻣﺎﻻ وﻣﺎ ﺟﺔ ،ﻲ اﻟ ذاﺗﻪ ،ض أﺧﺎ  اﻻﺎر  إﺻار ار اﻻﺎل".
دﻞ أﺟ اﺳﻼﺎ ﻵراء د ﻣ اﻟاﻻت واﻟاء اﻟ اﻹﺳاﺋﻠ ﺣل ﺟو ﺳﺎﺳﺔ اﻻﺎﻻت  ،داﻧﻲ ﺎﺗم رﺋ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ واﻷﻣﻲ  رﺋ
اﻟﻣﺔ ،أﻧﻪ "ﻞ ﺎم ،ﺈن اﻟﺎر اﻷﻛ ﺗﻼ ﻟاﺟﻬﺔ اﻟﻬﺎت اﻟﻠﺔ  اﻻﺎل ،ﻷﻧﻪ ﻞ ردﺎ ﻟﻠو ،وأ أﺣ ﻣ ﺎدﺗﻪ ﻻ ﯾ أن ن اﺳﻪ اﻟﺎﻟﻲ ﻲ
ﺎﺋﺔ اﻻﺎﻻت".

أﻣﺎ ﻧﺎﺋ ر ﺔ أرﺎن اﻟ اﻟال ز دﺎن ،ﺎل إن "ﺣﺎس اﺳ ﺳات ﻠﺔ ﺣﻰ ﺗﺎ ﻣ اﻧﻬﺎ ﻟﻠﺦ أﺣ ﺎﺳ ،وﻟﻟ ﺈن اﻟاﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ
ﻟﻼﺎل  اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﻟﻪ ،و  ﻟﺎﻪ أن ﻊ وع اﻟ ﻣ اﻟﻠﺎت ﻣ ﺟﻬﺔ ،وﻣ ﺟﻬﺔ أﺧ  ﺳ ﻣ اﻟدع ﻟﻠو".

ﯾرام ﺷارﺗ ،رﺋ ﻣوع ﻣﺎﺔ اﻹرﺎب ﻲ ﻣﻬ أﺎث اﻷﻣ اﻟﻣﻲ ﺎﻣﺔ ﺗﻞ أﺑ ،ﺎل إن "اﻟﺎدة ﺟت أن اﻟﺔ اﻟﻲ ﺳ اﺎﻟﻬﺎ ﺗق وﺎ ﻲ اﺗﺎذ
ار ﺑﻬﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺎﻧ ﻣﺔ ﻲ اﻟ اﻟﺎد ،ﺳاء ﻲ ﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ اﻟاﺳﺔ ،أو رﺗﻬﺎ ﻠﻰ اﻟﺄﺛ ﻲ اﻵﺧ  ،أن ﺎﺑﻬﺎ  اﻟرة ﺳﻠﻲ ﻼل
ﺳﻠﺔ ﻠﻰ ﻻء".

روﻲ ﺷﺎرون ،اﻟ ﻲ اﻟون اﻟﺔ ،أﺟﺎب  اﻟال ،ﺎﻟل إن "ﺎك ﺎة اﺳﻬﺎ "ﻣ ﺎم إﻟﻰ ﻠ ،ﺎدرﻩ ﺎﻟﻞ ،أو اﻟ ﺎﻟ ،وﺣ ﺗر إﺳاﺋﻞ ﺗﺔ
إﻧﺎن ﻣﺎ ،ﻬﻲ ﺗر ﺎﻷﺳﺎس ﻊ راﺗﻪ ﻠﻰ اﻟ ﺑﻬﺎ ،ر أن اﻟ اﻟ  ﺗﻪ إﺳاﺋﻞ ﺟاء  اﻻﺎل ،أو ﻣ ﺳﺄﺗﻲ ﻲ اﻟﺎدة ﻩ  ،ن أﺧ ﻣ
اﻻﺎل ذاﺗﻪ".
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