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ﺗﯾ إﺳاﺋﻠﻲ  :ﻟﺎء ﺢ وﺣﺎس ﺢ اﻟﺎل ﻟ ﺎت ﻣﻠﺔ

 04ﯾﻧ06:36 - 2020 
ﺎل ﺎﺗ إﺳاﺋﻠﻲ؛ إن "اﻟﻠﺎء اﻷﺧ اﻟ ﺟﻊ ﺎر اﻟوﻟ ﻲ ﺣﻲ ﺢ وﺣﺎس ،ﻲ أن اﻷﺧة ﺗﻞ ﻠﻰ ﺿء أﺧ ﻟﺎ وﺻﻪ "رﻊ رأﺳﻬﺎ" ﻲ اﻟﺔ
اﻟﺔ ،ر أن ﻣد ﺎس ﻻ ﯾ ﻟﻠﻞ اﻟﻠﺢ أن د ﻣدا ﺿ أاف إﺳاﺋﻠﺔ".

وأﺿﺎف أﻟر ﻟﻲ ﻲ ﻣﺎﻟﻪ ﺔ "ﯾت أﺣوﻧت" ،ﺗﺟﻪ "ﻲ "21أﻧﻪ "ﻣﺎ ﯾث ﺟﻞ اﻟﺟب  اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺻﺎﻟﺢ
اﻟﺎرور ﻣ اﻟﻬﺎت اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻧﺎﺋ رﺋ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺎس ،ﺈن اﻟﺿﻊ اﻟﻬﺎد ﻧﺎ ﻠﻰ اﻷرض  ﯾ ﻞ  ﻠﻰ اﻟﺎﺣﺔ
اﻟاﻧﺔ".

وأﻛ أن "اﻟ اﻟﺎﺿﻲ ﺷﻬ ﺳﻠﻠﺔ ﻟﺎءات ﺑ اﻟ ﺣﺎزت ﻠﻰ ﺎت ة ﻣ اﻟﺎق واﻻﺑﺎﻣﺎت واﻟﺎﺎت ﺑ ﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺋ ،وﻠﻞ ﻣ اﻟﻠ اﻟﯾ
ﯾون د اﻟات اﻟﻲ أﻠ ﻬﺎ ﻲ ة واﻟﺎة ،وﻲ ﻣﺎدﺛﺎت أﻛ ﺳﺔ ﻠﻰ ﺳﻞ اﻟﺎل ﻲ ﺟب أﺎ ،ﺣل ﺢ ﺻﺔ ﺟﯾة ﺑﻬﺎ ،ﻟ اﻟك ﺑ ﻞ
ﻩ اﻹﻼﻧﺎت أﻧﻪ ﻻ ﺷﻲء ﺧج ﻣﻬﺎ ،إذن ﻣﺎ اﻟ ﺳ ﻩ اﻟة؟".

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن "ﺎك أﻣ اﺳا ﻠﻰ ا اﻟﻠﺎء :أوﻟﻬﺎ أن أﺎ ﻣ اﻟﺎدﯾ ،اﻟﺟب واﻟﺎرور ،ﻟ ﺣﺎ ﻲ اﻟﺗ اﻟﻲ ﺷﻪ اﻻاﺿﻲ ﺑﺎت ﻠﺔ ﺣل
إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ،وﺗﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة ،أو إﺟاء اﻧﺎﺎت ﺟﯾة ،واﻟﺎﻧﻲ أن اﻟﻬﺔ اﻟﻲ ﺷ ﯾ اﻟﺎدﯾ اﻟﻣ ﻠﻰ دﺧل ﺔ  ZOOMﻲ إﺳاﺋﻞ".

وأوﺿﺢ أن "ﺢ ،وﺎرة أدق اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،اﺧﺎرت أن ن اﻟﺟب ﻟﻬا اﻟﻠﺎء ،و اﻟ ﻪ أﺑ ﻣﺎزن ﻟﺎدة ﺧﺔ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟ ،وﻣ اﻟض أن ﯾﻬ اﻟﺎرع
اﻟﻠﻲ ،وﺄﺧﻩ ﻟﻼﺣﺎج أﻣﺎم اﻟوارات اﻟﺋﺔ ،ﻟ ﻧﺎﺣﻬﺎ ،ﻲ ﻩ اﻷﺛﺎء ،ﺎن ﺟﺋﺎ ﻟﻠﺎﺔ ،وﻣﻞ ﺣﺎس ﻧﺎﺋ زﻬﺎ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺎرور ،اﻟ ﯾﻟﻰ دور أﻛ
ﻣ ﻟﻠﻬﺎت ﻟﺎس ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ".
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وأﺿﺎف أن "اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﺑا أن ﺎﯾﻬﺎ ﺎﻧ واﺿﺔ ﻲ ذﻟ اﻟﺗ اﻟﻲ ،ﻻ ﺗﻠ ﺄ ﺷﻞ ﻣ اﻷﺷﺎل ﺎﻟﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺣﺎس  ،ﻠ  وﺿﻊ إﺻﻊ
ﻲ  إﺳاﺋﻞ  ،ﺗل و اﻟ اﻷﻣﻲ إﻟﻰ أﻣ واﻊ ،ﻟ ﺗ اﻟء اﻷﺧ ﻟﺎس ﻟﻠﻞ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ  اﻟة اﻟﺎﻟﺔ ﻲ ﺣﻠﺔ ﻣﺎﺔ اﻟ،
ﺎﻟﻊ ،ﻟ ﺎ ﺑﻟ ،ﻟﻬ اﺧﺎ ﺎرات ﻣﻞ "ﺻاع ﻣك ﻲ اﻟان".

وأﻛ أﻧﻪ "ﺎ أﻠ اﻟﺟب أﻧﻪ "ﻟ ﻟﯾﺎ و ﺳ إﺳاﺋﻞ"  ،ﺑا اﻟﺎرور ﺳا ﺎﻟﺻﺔ اﻟﻲ ﻣ ﻟﺔ ﺣﺎس أن ﺗﻊ رأﺳﻬﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻟ ﺟﺋﺎ ،وﻟ
ﯾ  اﻹﺷﺎدة " اﻹﺧة" ﻲ ﺢ ،وأﻬ ﺣﻪ إﻟﻰ ﻬ ﺎﺳ ﺎت ،ودﺎ ﻟﺎل ﻣك ،ﻣﺿﺎ أن ﻣﻠ ﻩ اﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ  أوﻻ وﻞ ﻞ ﺷﻲء ﻲ
اﻟﺔ اﻟﺔ".

وأوﺿﺢ أن "اﻟﺎرور ﺧﺎ اﻟﺎب اﻟﻠ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻠﻰ ﺷﻞ ﺗﻠﺎت ﻠﺔ ﺄﻻ "ﺗوا ﺗﻠﺎت دﺔ ﻣﺎ" ،وﻞ ﻣﻲ اﻟاء اﻹﺳاﺋﻠن ﺷﺎﺎ
ﻠﺎ ﺎﻼ  اﻟﻞ ﯾﻠﻎ ﻣ اﻟ 25 ﺎﻣﺎ ،وﻟ ﻟﻪ ﻣﺎ ﻩ ،وﻊ ﻩ اﻟﺎت واﻟﻠﺎت ،و أﺳأ ﻣﺎ  ﺗﻠﻪ ﻣ  اﻟﺎب اﻟﺎﻠ 
اﻟﻞ اﻟﯾ ﻠن ﻣﺎ ،ون ﻣﻞ ا اﻟﻼم".

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ "ر ﻞ ذﻟ  ،اﻟﺟﺢ أن ﺎس ﻻ ﯾال ﯾﻠم ﺎﺳﺔ ﺗﺎرض اﻟﻬﺎت اﻟﻠﺔ ة ،وﻣ اﻟض أﻧﻪ ﻻ ﯾ ﺣ ّﺎ رؤﺔ أﻼم ﺧاء ﺗﻬ ﻲ ﻞ
زاوﺔ وﺷﺎرع ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﻟ ﻣﺎ ﯾث اﻟﺟب  ﺎل ﻣك ﻣﻊ ﺣﺎس ﺿ ﺧﺔ اﻟ ،وﻣﻊ اﻟﺟﻞ اﻟول  إﻧﺎء اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﺎس ﻲ
اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺈﻧﻪ ﺎ ﺑب ﻬ اﻟ."

وة ﻻ ﺗﻠ ﻣ ﺗ ﺎل أﻟر؛ إﻧﻪ " أن ن ﻟﻬﻩ اﻟة ﺑ ﺢ وﺣﺎس ﻧﺎﺋﺞ رﺔ ﻠﻰ دواﻊ اﻷﺧة ﻟ ﺎت ﻣﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﺣاج
ات اﻷﻣ اﻟﻠﺔ ،اﻟﻲ ﺳف ﺗﺄل ﻧﻬﺎ  وﺎ اﻵن  ا اﻟﻠﺎء :ﺣﺎس أم إﺳاﺋﻞ؟".
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