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ﺎﻟة أم ﺎﻟﺎوض ﻣﻊ ﺣﺎس :

ﺻﻲ إﺳاﺋﻠﻲ ﯾﺎءل   :ﻧﻊ إدﺧﺎل ﺎﺻ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ ة

 27ﯾﺎﯾ13:37 - 2020 
ﺎل ﺎﺗ إﺳاﺋﻠﻲ ،إن "إﺳاﺋﻞ  ﻣﺎﻟﺔ ﺎﻟﺧﻞ ﻲ اﻟﻼﺎت اﻟاﺧﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،وﺎ ﺣﺎوﻟﺎ اﻟﺧﻞ ﻲ ﺣب ﻟﺎن اﻷوﻟﻰ  1982ﺑ رﺋ ﻟﺎﻧﻲ ﻣ ﺎ،
ﺈﻧﺎ "أﻛﻠﺎﺎ" ،ﻣﺎ ﯾﻠ ﻣﺎ ﺗﻠ ا اﻟرس  اﻟﯾ  ﺎع ة".
وأﺿﺎف ﺎﻣس ﻠع اﻟ اﻷﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺔ ﻣﺎر ،أن "اﻟورﺗ اﻻﻧﺎﺑ اﻻﺳاﺋﻠ اﻟﺎ ﻲ أﺑﻞ )ﻧﺎن( وﺳ) أﯾﻠل(  2019ﻟ
ﺗﻬا إدراج ﻣﺿع ة ﻠﻰ أﺟة أ ﻣ اﻷﺣاب اﻟﺎﺔ ،ﻟ اﻟﺎل اﻹﻼﻣﻲ واﻟﻲ واﻟﻠﻧﻲ ﺳت ﻠﻪ ة رة واﺳﺔ وة ،وﺧﺟ ﻣﺣﺎت
وﺗﺻﺎت ﺑأت وﻟﺎ ﺗﻪ  ،ﻹﺎد ﺣﻞ ﻟﺎ ﺎﺗ ﺗف ﺄﻟﺔ ة".
وأﻛ أن "ﺟءا أﺳﺎﺳﺎ ﻣ ﻩ اﻟﻠل ﺟﺔ ،ﻟﻬﺎ  ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ ،وﺟءا آﺧ ﯾو ﻟﻲ ﻣﺎ وﻣ ا ﻟﻠﺔ  ،ح أﺣ  ﻣﺗ دوﻟﻲ ،وﺟﻊ ﺗﺎت
ﻣﺎﻟﺔ ﺿﺔ ﻹﺎدة إﺎر ة ،ﻣﺎﺑﻞ أن ﺗع ﺣﺎس ﺳﻼﺣﻬﺎ ،أﺳﺄل :ﻣﺎذا ﻞ ﻲ ﺣﺎل ر ﺣﺎس اﻟﻠﻲ  ﺳﻼﺣﻬﺎ ،ﻲ ﻩ اﻟﺎﻟﺔ ح أﺻﺎب ا اﻟﻞ أن
ﯾﺧﻞ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻟع ا اﻟﻼح ﻣ ﺣﺎس".
وأﺷﺎر ﻠع  ،اﺣﺎ ﻲ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،واﻟﺎر اﻟﺎﺑ  رﺋﺎﺳﺔ اﻟزراء ﻟﻠون اﻟﺔ ،وأﻟ ﺎ  اﻟﺎﺑات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،أن "ﺎك ﻣ ﯾ أن اﻟﻞ
 ﻲ أن ﺗم إﺳاﺋﻞ ﺿﺎ ﻣﺎ ﻟﻠﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،ﺟﻪ ﯾ إﺎدﺗﻬﺎ ﺗرﺎ ﻹدارة ﺎع ة ،واﻟة ﻠﻪ ،ﻠﻰ أن ﻞ ا اﻻﺗﺎق ﻣﺢ اﻟﻠﺔ اﻟﺎت
اﻟوﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ أﻣﺎم ﺳﺎن اﻟﺎع ﺟﯾة ﻬ أﻞ ﻣ ﺣﺎس".
وأوﺿﺢ أﻧﻪ "ﺻﺢ أن ا اﻟﻞ ﯾو ﻣﺎﻟﺎ ﻣ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﺔ ،ﻟ ﺎك ﺟﻠﺔ ﺗﺎؤﻻت  :ﺗﻊ إﺳاﺋﻞ إدﺧﺎل ﺎﺻ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ ﺎع ة؛ ﺎﻟة أم
ﺎﻟﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﺣﺎس ،أم ﺑﺳﺎﺔ ﺑ ﺣﺎس واﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ؟ وﻣ ﺳم ﺑع ﺳﻼح ﺣﺎس ﻣﻬﺎ ،ﻞ  رﺟﺎل اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،أم ﺗع اﻟﺔ وﺣﺎ ،وﺗﻠ
ﺳﻼﺣﻬﺎ؟ و ﺗﺎ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ أ و ﻹﻼق اﻟﺎر ﻲ ة ،ﻞ ﺗﻼﺣ ﻣﻠﻲ اﻟاﺋ اﻟﺎروﺧﺔ  ،ﺳﻞ ﻞ ا؟".
وﺗﺎﻊ" :ﻟ ﺛﻼث ﻣﻼﺣﺎت ﻣﻬﺔ أﻣﺎم ح ﻩ اﻟﻠل واﻟﺣﺎت ،اﻷوﻟﻰ أن إﺳاﺋﻞ ﻻ  أن ﺗ ﻧﻬﺎ ﻲ ﺧﻼﺎت اﻵﺧ ،ﻣﻊ أن ا اﻷﻣ ﻟ ﺟﯾا ،
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ﺗر ﺳﺎﺎ ﻲ اﻟب اﻷﻠﺔ اﻟﻠﺎﻧﺔ ،ﻟﺎ "أﻛﻠﺎﺎ" ﻠﻰ رؤوﺳﺎ ،ﺣ أردﻧﺎ ﺗ رﺋ ﻣ ﺎ ،وﺧ ا ﻠ إﺳاﺋﻞ ﺣ ﻟ ﺗﺧﻞ ﻲ اﻟب اﻷﻠﺔ اﻟرﺔ ،ر
ﺗﺎﻟﻲ اﻷﺻات اﻟﻲ ﺎﻟ ﺑﻟ."
وأوﺿﺢ أن "أ ﺿﺔ ﺗ أﻧﺎ  أن ﻧﺎرك ﻲ ﺗ اﻟﻬ اﻟﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠق اﻷوﺳ ﺗﺄﺗﻲ ﻲ  ﺻﺎﻟﺎ ،وﻟﻟ ﻻ  ﻠﺎ اﻟﺧﻞ ﻲ ﺷون ﺟاﻧﺎ ،إﻻ إن
ﺗﻠ اﻷﻣ ﺄﻣ ﻣﻲ إﺳاﺋﻠﻲ ﻣ اﻟرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ".
وأﺿﺎف أن "اﻟﻼﺣﺔ اﻟﺎﻧﺔ ﺗﻠ ﺎﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻠ ﺎك ﺟﯾ ﺣ ﺗﺎد  ﻩ اﻟﻠل ﺄن م اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ﺗﺔ ﺣﺎس ،واﻟﺎء ﻠﻬﺎ،
و اﺣﻼل اﻟﺎع ،وﺗﻪ ﻠﻰ  ﻣ ذ ﻟﻠﻠﺔ اﻟﻠﺔ".
وﺧ ﺈﯾاد "اﻟﻼﺣﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﺄﻧﻪ ﻟ ﺎك ﻣ ﺣﻠل ﺳﺔ ﻟﻠﻊ اﻟاو ،ﻣ ﺟﻬﻲ أﻛﻲ ﺑﻼث ﺳات ﻣ اﻟﻬوء اﻟﺎﻣﻞ  ﺣب اﻟف اﻟﺎﻣ ،2014 وأن
ﯾﻰ اﻟﺎع ﻣﻼ ﻠﺎ  اﻟﺔ اﻟﺔ ،دون أ ﺗاﺻﻞ ﺎﺋﻲ ﺑﻬﺎ ،وأن ﯾﻰ داﺋﺎ ﺎﺗﺎﻩ ﻣ."
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