ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

إﯾﻬد ﺎراك  :ﻩ اﻟﺔ اﻟﺣة ﻟﻠﻠ ﻣ ﻧﺎ.. 

 31د07:56 - 2020 
ﺷ رﺋ ﺣﻣﺔ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟﺎﺑ ،إﯾﻬد ﺎراك ،ﻣﺎ ﻻذﺎ ﻠﻰ رﺋ اﻟزراء وز اﻟﻠد ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،ﻣﺎ إﻟﻰ اﻟﻞ اﻟﺎﺟﺢ؛ ﻟﻠﻠ ﻣﻪ ﻲ
اﻻﻧﺎﺎت اﻟرة  ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ.

وﺎل ﺎراك ﻲ ﻣﺎل ﻧﻩ ﺔ "ﺂرﺗ "اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،إن "ﻧﺎ ﻞ ﻲ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ أزﻣﺔ ﺟﺎﺋﺔ روﻧﺎ ،وا ﻠﻰ ﺑﺎﻧﺎت ﻣﻠﺔ ﺎﻟاع واﻷﺧﺎء واﻻﻧاﺎت" ،ﻣ ا
إﻟﻰ أن أب ﻣﻪ زﺋ أﻟ ،اﻟ اﻧ ﻪ ﻣﺧا ،أﻛ أن رﺋ اﻟزراء أﺧﻊ ﻣﺎﻟﺢ اﻟوﻟﺔ ،ﻣ أﺟﻞ اﻟﻬب ﻣ اﻟاﻟﺔ.

وﺗﺎﻊ ﺎراك ﻣﻪ ﻠﻰ ﻧﺎ ﺎﻟل" :ﻣﻬ ﺟﺎﺋﻲ ﻞ ﻠﻰ ﺗ اﻟاﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،وف ﻣﻞ رﺟﻞ اﻟﺎﺎ ،ﻣﻣﺎ أﺗﺎﻪ ﻟ وداﻧﺔ ﻣﻪ".
ورأ أن "اﻟﺎت اﻟﺎﺳﺔ اﻟوﻟﺔ  أن ﺗد ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎف إﻟﻰ اﻟﻬض ﻣ أزﻣﺔ اﻟﺎت اﻟاﺔ ،وذﻟ  اﻧﺎب ﺟ ﺎﯾن رﺋﺎ ﻟﻠﻻﺎت اﻟة ﻲ
ﺗ اﻟﺎﻧﻲ /ﻧ اﻟﺎﺿﻲ ،واﻹﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ ﻟﺎ ﻲ آذار /ﻣﺎرس اﻟﻞ".
إزاﺣﺔ ﻧﺎ

وأﺿﺎف أن "إﺳاﺋﻞ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺢ ﺟر ،و اﺟﺎﻲ وﺳﺎﺳﻲ ﺟﯾ ،ﻠ اﻷﻣﻞ ﻟﻺﺳاﺋﻠ ،ﻣﻊ ﺎدة ﺟﯾة ﺗﻊ ﺑوح ﻣ اﻟق واﻟاﺔ" ،ﻣا أن "اﻷﻣ
ﺳق أﻛ ﻣ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ ،وﻟ اﻟﻬ أن ﻧﻬ اﻵن ﻣﺎ  ﻣﻠب ﻲ اﻟ اﻟﺎﻟﻲ" ،ﻠﻰ ﺣ ﻟﻪ.

وﺗﺎءل ﺎراك" :ﻞ اﻟﻠب ﺣﺎﻟﺎ إزاﺣﺔ ﻧﺎ أم دة اﻟ اﻟاﻲ اﻟﻠاﻟﻲ ،اﻟاﻟﻲ ﻹﻼن اﻻﺳﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﻣأ اﻟﺎواة ﺎﻟﻠﺔ؟" ،ﻣﺎ ﻠﻰ ذﻟ
ﺎﻟل" :د اﻟﻬ اﻟﺎﺋﻲ  أن ث أوﻻ" ،ﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻧﺎ.
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وأوﺿﺢ أن إدﻻء اﻹﺳاﺋﻠ ﻷﺻاﺗﻬ  ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ  اﻟﻞ ﻟﻠﻠ ﻣ ﻧﺎ ،ﻣ ا أن "اﻧﺎل أﻟ ﻣ ﺣب اﻟﻠد إﻟﻰ ﺣب ﺟن ﺳﺎ  ﺗر
إﺎﺑﻲ ،وﺳذ ﻧﺎ ،ﻟ ﺳﻞ ﺳﺎ أﻞ ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﺎﺧﻲ أزرق أﺑ ،وﺳﻊ ﻧﺎﻟﻲ ﺑ ﻣ إﺟاء اﻟ اﻟﯾﻞ".

وذ أن "اﻟﻲ ﻲ ﺎر اﻟﺳ  أﻛ إﺛﺎرة ﻟﻠﻠ ،(..) وﺧﺔ اﻷﻣﻞ ﻣ ﺎﻧ وأﺷﺎز ،ﺳض ﺛﺔ اﻟﺎﺧ ﺑﻬﺎ ،وﺳر إﻟﻰ اﻟر ﺎﻟ ،"ﻣﺎ أن
ﺗد إﺿﺎﺔ أﺣاب ﺻة ﻲ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ إﻟﻰ ﺗ اﻟ واﻟﺄس.
اﻟﺔ اﻟﺣة

وﻲ اءﺗﻪ ﻟﻼﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ،رﺟﺢ ﺣل ﻧﺎ واﻟ و ﻠﻰ  60ﻣا ﺎﻟ  أﻰ ،ﻟ" اﻟ "ﻟ ن أﻣﺎﻣﻪ ﺧﺎر ﺳ اﻟﺎب إﻟﻰ ﺳﺎ
وأور ﻟﻣﺎن ،أو ﺎﺋ ﻻﺑ ورون ﻟا.

وﺷد ﺎراك ﻠﻰ أن اﻟﺔ اﻟﺣة ﻟﻠﻠ ﻣ ﻧﺎ ﺗﻞ ﻲ "اﻟﺎﺗ وﻟﺔ" ﺑ اﻷﺣاب واﻻﺋﻼﺎت اﻟﻠﺔ ،ﻣﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻲ اﻧﺎﺎت ﻧﺎن /أﺑﻞ ،2019
ﺎن  أن ث ذﻟ ،ﻟ ﻟﻸﺳ ﻟ ث.

وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟ اﻟﺛ واﻟﺎدﺛﺎت اﻟﺔ ﺑأت ﻣ ة ﻠﺔ ﺑ ﺳﺎ وأﺣاب اﻟ وﻟﻣﺎن ،ﻣﺎ أن "ﻟا وﺗﻲ ﻟﻲ وآﻲ ﻧرن وﺎد
آﯾﻧت و ﺷﻠﺢ وﻧﺎن رو ،وﻧﺎء اﻻﺣﺎج اﻟﺎ ﻟﺎ ،ن ﻣﺎ إﺧاج ﻧﺎ ﻣ ﺷﺎرع ﺑﻠر ،واﻟﺄﺛ ﻠﻰ ﻣﻞ إﺳاﺋﻞ ،وﺎدة اﻟﺳ
اﻟﺎر إﻟﻰ اﻟﻠﺔ" ،و ﺗﯾﻩ.
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