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ﺻﺔ ﺗﺎءل :ﻣﺎ ﺣث ﻲ ﻣﻰ اﻟﺎﺑل  أن ث ﻲ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ؟!

 08ﯾﺎﯾ08:12 - 2021 
ﻧت ﺻﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﻣﺎء ﯾم اﻟ ﻣﺎﻻ ﺗﺎول ﻪ اﻟرات اﻷﻣﺔ وﻞ  أن ﺗﻬﺎ إﺳاﺋﻞ.
وﺎﻟ ﺟوزاﻟ ﺑﺳ " ،ﻟﯾﺎ اﺣﺎﺟﺎت ﯾﻣﺔ ﻲ ﺷارﺎ  -ﺿ رﺋ اﻟزراء  ،وﺿ اﻟﺔ ،وﺿ ﻣوع ﺎﻧن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ .اﻟﻊ ﺞ ﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ،
إﺳاﺋﻞ ،ﻣﻞ اﻟﻻﺎت اﻟة اﻷﻣﺔ ،ﻟ ﺔ  اﻟ .ﻟ دﻣ ﻼ اﻟﻠﯾ ﻟﻸﺳ ﺟاء اﻟﻬﺎت اﻹرﺎﺑﺔ وﺷﻬوا اﺎل ﺎدﺗﻬ اﻟﺎﺳ."
وﺗ" ،ﻟ ﻣﺎة ﺻر آﻻف اﻷﺷﺎص و ﯾﻬن ﻣﻰ اﻟﺎﺑل ﯾم اﻷرﺎء ﺑﻊ ﻣ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ،ﺑا وﺄﻧﻪ ﻣ ﻣ ﺟﯾ ﻟﺎ ﺎن ﻣ اﻟض
أن ن ﻣﺎرة ﻟﻠاﺔ ﻟﻠﺎﻟ ،ﺗ اﺧاق ﻣﻰ اﻟﺎﺑل ،وﺳﺢ اﻟﺋ وث ذﻟ ودﻊ اﻟﺎس إﻟﻰ اﻟﺎم ﺑﻟ ،وﻣﺎ ﺣﺎن اﻟ ﻟﺎﻟ ﺑﻪ ،ﻟ ﻊ دﻊ ﻧﻪ
ﻟﻠﺎم ﺑﻟ."
و"ﺑﺎ ﺗ اﻟﯾ ﻲ اﻟﻬﺎﺔ ﻠﻰ ز اﻟﺋ اﻟ ﺟ ﺎﯾن ﻲ اﻻﻧﺎﺎت ﻲ و ﻣ ﻣ ﺻﺎح ﯾم اﻟ ،ﯾ ﻠﻰ أﻣﺎ أن ﺗ ﺎب ﻟﻬ 
وﺻﻠ إﻟﻰ ﻩ اﻟﺔ ،و أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ ﻧﻬﺎ ﺎك ﻣة أﺧ ﻠﻰ أﻣﻞ".
ﯾﻣﺎ ﻣﺎ أﻧﺎر
وﺗ اﻟﺔ" ،ﻛﺈﺳاﺋﻠ ،ﻠﺎ أن ﻧﺄل أﻧﺎ ﻣﺎ إذا ﺎن ﺷﻲء ﻣﻞ ﻣﺎ ﺣث ﻲ اﻟﺎﺑل  أن ث ﻲ اﻟ ،ﻞ ﻣ اﻟ أن ﻧً 
ورﺎﺑ ون  ﺎﺔ ﺷﺎﺎل ﺎ ﻠا ﻲ اﻟﺎﺔ اﻟﯾة ،أو ﻣ ﺧﻼل اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﺎ ﻠا ﻣ ﺧﻼل ﺔ ﻣﻠ اﻟخ؟ ،ر ﻣﺎ ﯾﻟﻲ ﺎﺔ ا ،ﻻ
ﺎ اﺳﺎد ا اﻻﺣﺎل".
ﯾﻣﺎ ﻣﺎ ﺎ ﻲ اﻟس .رت اﻟﺎﺎت ﻲ إﺳاﺋﻞ ﯾم اﻟ ﻞ ﻲ ﻠﻰ اﻷﺧﺎء اﻟﻠﺎﺗﺔ اﻟﻲ ﺳ
وﺗﻞ" ،ﻣﺎ ﺣث ﻲ واﺷ  أن ث ً
ﻟﻠﺎ ﺑﺧل ﻣﻰ اﻟﺎﺑل .أﯾ ﺎﻧ اﻟﺔ؟ أﯾ ﺎن اﻟس اﻟﻲ؟ اﻟة ﻟ ﺗ ﺳا .ف اﻟﻊ أﻧﻪ ﺎن ث .أراد اﻟﺎس ﻣﺔ ﺳ م ﺗ
اﻷﻣ."
ﺷﺎ ﻬا
"ﻲ ﺣ أن ﻩ أﺳﻠﺔ ﻣﻬﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗش اﻟﺢ  .ﺳن ﺎك ﺗ ﻲ اﻟﻻﺎت اﻟة ،وﺳﻠ اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ اﻟروس اﻟﺔ .ﻟ اﻻﺎد ﺄن ً
ﺳﺎذﺟﺎ .ا  ﻧ اﻟر اﻟ ﺎن اﻟﺎس ﺎرﻧﻪ ﺣﻰ  4ﺗ
ﻻ  أن ث ﻲ إﺳاﺋﻞ ﻷن اﻹﺳاﺋﻠ أﻞ ﻲ اﻷﻣ واﻻﺳﺎرات ﻟ  ﻣًﺎ ﺑﻞ
ً
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أﺑا ﻲ إﺳاﺋﻞ .ث".
اﻟﺎﻧﻲ )ﻧ ،1995 (ﻣﺎ اﻞ ﯾﺎق راﺑ .ﺣﻰ ذﻟ اﻟ ،ﺎن اﻟﺎس ﻣﺄﻛﯾ ﻣ أن ً
ﺷﺎ ﻣﻞ اﺎل ﺟن  ﻟ ث ً
وﺗ اﻟﻰ أن "ﺳ ﺣوث ﻣﺎ ﺣث ﻲ ﻣﻰ اﻟﺎﺑل ﺎ  أﻧﺎ ﻟﯾﺎ ﺎﻟﻞ ﺟﻊ اﻟﻧﺎت ﻧﻬﺎ .ﻟﯾﺎ اﺣﺎﺟﺎت ﯾﻣﺔ ﻲ ﺷارﺎ  -ﺿ رﺋ اﻟزراء ،وﺿ
ﯾﻣﺎ اﻟﺔ واﻟﺎﺋ
اﻟﺔ ،وﺿ ﻣوع ﺎﻧن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ .اﻟﻊ ﺞ ﻠﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ذﻟ ،ﻟﯾﺎ رﺋ وزراء ﻣﻞ رﺋ اﻟﻻﺎت اﻟة ﯾﻬﺎﺟً 
اﻟﺎم واﻟﺎﻛ ووﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم .ﺎر إﻟﻰ اﻟﺎﺎ اﻟﺔ ﺿ رﺋ اﻟزراء ﻠﻰ أﻧﻬﺎ ﻣﺎوﻟﺔ اﻧﻼب ،وﺎﻟن ﻣﻊ ﺎر أﺎء ﺣﻪ اﻟﺎس ﺎﻟﺎوﻣﺔ".
"ﯾو رﺋ اﻟزراء ﻼﻧﺔ أﻧﻪ وأﺗﺎﻪ  ﻣان ﻣ اﻟرﺟﺔ اﻟﺎﻧﺔ ،وأن دوﻟﺔ ﺔ  -ﻧﺎم اﻟاﻟﺔ ﻲ ﻩ اﻟﺎﻟﺔ  -ﺳﻪ ﻷﻧﻪ ﻣ اﻟ و ﻣ اﻟﺎر".
ﺗو ﻣﺄﻟﺔ؟
وﺗ ج .ﺑﺳ" ،ا ﻻ ﻲ أن ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ﻣﻞ دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ  .ﻟ ﻟ .ﻧﺎ ﯾﻊ   ﻻ ق ،و ﺣ إﻧﺎزات ﺔ ﻟوﻟﺔ إﺳاﺋﻞ ﺧﻼل
ة رﺋﺎﺳﻪ ﻟﻠزراء ،وﻟ  ذﻟ ﻣة أﺧ ،رﺎ ﻟ  اﻟﯾ ﻣ اﻷﻣ أن ﻣﺎ ﺣث ﯾم اﻷرﺎء ﺳث ﻠﻰ اﻹﻼق  -أن ﺷﺔ اﻟﺎﺑل ﺳﺎج إﻟﻰ ﺳ
أﺳﻠﻬﺎ ﻹﺎد اﻟﺎء  أرﺿﺔ ﻣﻠ اﻟاب".
وﺗ ﻣﺎﻟﻬﺎ "وﻟ ا ﻣﺎ ث ﻣﺎ ﺗض اﻟاﺔ  -ﻬﺎ وﻣﺳﺎﺗﻬﺎ  -ﻟﻠﻬم اﻟ واﻟﻬﻲ واﻟﺂﻛﻞ واﻟ .اﻟ  اﻟة اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ا 
اﻟ ﻲ أن ﻣﺎ ﺣث ﻲ اﻟﺎﺻﺔ  أن ث ﺎ .ﻟﻠﺄﻛ ﻣ م ﺣوث ذﻟ ،ﻧﺎج إﻟﻰ اﻻﺳﺎ اﻵن".
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