ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﻟﺎذا " إﺳاﺋﻞ"  ﻣﺎوﻟﺔ ﺳﺎﯾ" اﻟﺎم" اﺧاق ﺳﻬﺎ اﻟﺔ؟

 16ﯾﺎﯾ13:41 - 2021 
ّﻠ اﻟ ﺎﻟﺄن اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣﻬان ﺛﺎﺑ ،ﻠﻰ ﺧ اﻻﺧاق اﻟ ﻧﺗﻪ ﺎﺋ اﻟﺎم – اﻟﺎح اﻟﻠﺢ ﻟﺔ ﺣﺎس – ﺿ اﻟ اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺧﻼل اﻟب
اﻷﺧة ﻠﻰ ة ﺎم .2014
وﺎل ﺛﺎﺑ ﻲ ﻣﺎل ﻧﻩ ﻠﻰ ﺻﻪ ﻊ "ك" :إﻧﻪ "ﺟت اﻟﺎدة ﻟ إﺳاﺋﻞ ﺎﻟ  اﻷﺳار  ﻣور ة ﺳات ،ﺎ أﻧﻪ ﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧة ﻟﺣ ﺎم
ﺎ   اﻷﺳار اﻟﻠﺔ ﺎﻟﺎرك واﻟوب اﻷﺧة اﻟﻲ ﺧﺎﺿﻬﺎ ﻣﻊ أاء إﺳاﺋﻞ ،وذﻟ ﻲ إﺎر ﻣﺎ ُف ﺎﺷﺔ اﻹﻼم اﻹﺳاﺋﻠﻲ
اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ أ ً
اﻟﺎص واﻟﻬر اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟ ﯾﻊ اﻟاﺋ."

ﺷر
ًا
وأﺷﺎر ﺛﺎﺑ إﻟﻰ أن "اﻟﺎﺷﺔ واﻟﺎرﺣﺔ ﻧﺎد ﺑﻬﺎ وأﺳ ﻟﻬﺎ رﺋ ﺔ اﻷرﺎن اﻟﺎﻣﺔ اﻟﺎﺑ ﺎد أﯾﻧت ﺧﻼل ﺗﻪُ ،ﺔ ﻣﺢ داﻲ اﻟاﺋ ﻲ إﺳاﺋﻞ
ﻧ
ﺄن اﻟ ﻻ ُﻲ ﻬ اﻷﺳار وأن اﻟﺄﺧ ﻲ اﻹﺧﺎء واﻟ ﻣﺎ  إﻻ ﻟﻠﺎ ﻠﻰ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﻟﻊ أاء إﺳاﺋﻞ ﻣ اﻟوح اﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔً ،ا
وﺧﺻﺎ ﻲ ﺎع ة
ﻟﻺﻧﺎزات اﻟﺔ واﻷﻣﺔ اﻟﻲ  ﻧﻬﺎ ﻠﻰ ﺣﺎب اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟُ ﺎع ﻪ أﻧﻪ ﻻ ُﻬ ،ر أن اﻟﺎرب أﺛ  ذﻟ
ً
وﺟب ﻟﺎن" ،و ﺗﻩ.

وأﺿﺎف ﺛﺎﺑ ،أن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ   اﻟﺎة  12اﻟﺔ ،أن ﻧﺎء ﻣ ﺣﺎس ﺣﺎوﻟا اﻟﺎم ﺎﺧاﺎت ﺳاﻧﺔ ﺿ اﻟ اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟاﺟة ﺎﻟﺔ
ﺷاﺊ ﺎع ة.
وﺳ ﻣ ﻧﺎق ﺻاﻬﺎ ﻣﻊ
وا ﺛﺎﺑ أن اﻟﻠﺔ ﻟ إﺳاﺋﻞ ﻻ ﺗ ﻲ ﻧﺔ ﺗﻠ اﻻﺧاﺎت ﻞ أﻧﻬﺎ ﻧ أم ﻻ ،وﻧﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺎﺋﻠﺔ أن ﺎﺋ اﻟﺎم ّ
وﺧﺻﺎ اﻟ ،ﯾﺛن ﻬﺎ و ﺧرﺗﻬﺎ ﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧة.
إﺳاﺋﻞ ﻟﺧﻞ ﺣﻠﺔ اﻟب اﻟاﻧﺔ ،ﺗﻠ اﻟب اﻟﯾة اﻟﻲ ﺎت اﻟﻊ،
ً
وأﻛ أن اﻟﺎة  12ﻻ ﺗﻊ اﻟ  ﻣﻞ ﻩ اﻟﻠﻣﺔ )اﻻﺧاق اﻟ ﺎم ﻪ اﻟﺎم ﺿ اﻟ اﻟﺔ( دون أن ن ﻟﻠﺎﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ واﺿﺔ ﻠﻰ اﻟﻠﻣﺔ
ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ15:56:37 13-04-2021 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻹﺣﺎ وﺗ أاء إﺳاﺋﻞ.
ﺣ أوردت اﻟﺎة  12ﺗﻠ ﺎدة ﺳﻼح اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ﺗﻠ اﻟﻠﻣﺔ إذ ﺎﻟا إﻧﻬﺎ "ﻣﺎوﻻت  ﻧﺎﺿﺔ ﻟﻠﺎﻣﻞ ﻣﻊ أﻧﺎ".
وﺗﺎﻊ ﺛﺎﺑ " ،اﻟ  ﻧﻬﺎ ﺎﻧ ﻧﺎﺿﺔ أم ﻻ ،ﻬﻲ ﺎﻧ ﻣﺎوﻻت ﻲ ﺎم  2014أ ﻞ ﺣاﻟﻲ ﺳ ﺳات ،ﻞ ال ﻩ اﻟة ﻣ اﻟ واﻟ
اﻟ ﺣث ﻟ ﺎﺋ اﻟﺎم ﻲ ﻣﺎل اﻟﺎﯾ ،وا ﻟ ﻼﻣﻲ  وﻧﺎ ﻬﺎدة ﺎدة اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ أﻧﻬ ﺣ ﺎﻟا ﻲ ﻧ ﺳﺎق اﻟﻠﻣﺔ إن ﺣﺎس رت ﻣ
ﻧﻬﺎ ﻲ ذﻟ اﻟﺎل ﻣ اﻻﺧاق اﻟ ﺎﻣ ﻪ ﻠﻰ اﻟ اﻟﺎﺔ ﻟﻼح اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ" ،ﻠﻰ ﺣ ﻟﻪ.
وﻟ إﻟﻰ أن "إﺳاﺋﻞ ﺗُ راﺋةً ﻲ ﻣﺎل اﻟﺎﯾ وﻲ ﺻ اﻟﻬﺎت اﻟﺎدة ،وا وﺣﻩ  ﻣر ة ﻟ ﻞ اﻟ ﺎرزﺗﻬﺎ ﻲ أﻣ ﺗُ ِ
عُ ﻪ".
ﺳ اﻟات ﻟﻊ
وﺧ ﺛﺎﺑ ﺣﯾﻪً ،
أﺎ أن اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺗُاﺻﻞ ّ
ﺎﺋﻼ" :ﻟﻲ ﻧﻬ اﻹزﺎج اﻟ أﺣﺛﻪ ﺎﺋ اﻟﺎم ﻟ إﺳاﺋﻞ  ،ﺟﺎء ﻲ ﺳﺎق اﻟﻠﻣﺔ ً
اﻻﺧاﺎت".
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