ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺷﺎ ..ﺗﺎﺻﻞ ﺗ ﻷول ﻣة ﺣل اﺎل اﻟ ﺎﺳ ﺎت

 12ﻧ21:23 - 2021 
أﻛ  اﻟﻠ اﻟر ﻟﺔ ﺢ أ .ﻟﻲ ﺻﺎدق ،وﺟد ﺣص ﻣ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ م اﻹﺷﺎرة ﻟﻠف اﻟﻬ ﻰ ﻞ اﻟﺋ اﻟاﺣﻞ "ﺎﺳ ﺎت" ،ﻻًﺎ إﻟﻰ

أن اﻟﯾ اﻟﺎﺳﻲ ﻠ ﻣ اﺗﻬﺎم إﺳاﺋﻞ ﺎﺎﻟﻪ.

وأﺿﺎف ﻲ ﻟﺎء ﺧﺎص  ﺎة "اﻟﺔ" ﺣل اﻟ اﻟـ 17ﻻﺎل اﻟ ﺎﺳ ﺎت وﻣﻼﺎت اﺎﻟﻪ " ،اﻟﻠ أن اﻷوﺣﺎت ﻲ اﻟﻠﺎت واﻟﺎﻣﺎت واﻟﺎ ﻟ
ﺗب ﻣ ﺣث اﺎل ﺎﺳ ﺎت ر أﻪ" ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أن ﺗﻞ أول ﻟﺔ ﺗ ﺑﺋﺎﺳﺔ رﺋ ﺑﻠﺔ اﻟة  اﻟاد ﺻﺎﻟﺢ ﺗﺄﺧت  6ﺳات.
ﻣ إﻟﻰ أن اﻟ ﻣﻰ إﻟﻰ أﻰ ﻧﺔ ﺔ ﺔ اﻷداة اﻟﻲ ﻣت اﻟ
ًا
وﺗﺎﻊ" ،دار ﺣﯾ ﺷﻲ ﺑﻲ وﻪ ،أﺛ م دﺧﻟﻪ ﻲ ﺎء اﻟﻞ اﻟﻠﻲ"،
إﺷﺎﺎ.
ﻟﻠﻬ ﺎﺳ ﺎت ﺳاء ﺎن ﺎرًﺎ أو
ً
ﻣﺿﺎ" ،وﺻﻞ اﻟ ﺑﯾ د ﻣ اﻟﺎﺻ
وﻟ ﺻﺎدق إﻟﻰ أن اﻟﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻣ اﻟ رت ﻲ اﻟ  اﻟﺎن واﻟ واﻟوار ،وﺻًﻻ اﻟﻰ ﺿﺎت اﺗﻬﺎم،
ً
ﺟﯾا ﻠﻰ ﻣﺿع اﺗﻬﺎﻣﻪ
اﻟﻠﻠﺔ ﻬ ﻣﺿ ،ﻣﻬ  اﻷﺳﺎن اﻟﺎﻟﺞ ﻟﻠﺋ اﻟاﺣﻞ ﺎﺳ ﺎت ،و ﺳ درس اﻟﻲ اﻟ أﺿﺎف ﺗﻪ اﻟﺎﺋﻲ ًا
ﻟً 
ودورﻩ".

ﻣا ان اﻟف ﺻﺎﺣ
ﻼ ﻲ ﺷﻪ ﻟﻊ ﺧ اﻟ،"
وأردف " ،رﺟ ﺔ اﺗﻬﺎم اﻟ ،وأﺻﺢ ﻲ داﺋة اﻻﺳﻬاف ،ﻣﺎ ذا ﻟﻰ ﺄﺗا ﻪ  ،وﺟدﻩ ً
ً
اﻟﻠﺔ ﻲ ﻊ ﺧ اﻟ  اﻻﺣﻼل اﻟ ﻧ اﻟﺔ.

وﻧﻩ ﺻﺎدق إﻟﻰ أن  اﻟﻠ اﻟر ﻟﺔ ﺢ ام اﻷﺣ ،أﻛ أن اﻟ اﻟﻲ زار ﺿﺢ "ﺎت" ة ﻣات ،ﻣﺎ أﻛ ﺿﺔ ﻠﻪ وﻧﻣﻪ ﻠﻰ ذﻟ.
وأﻛ ﺻﺎدق أن "أوﻟت وﺷﺎرون" ﺗﺛا ﻼﻧﺔ ورة ﻞ ﺎت ﻞ ارﺗﺎب اﻟﺔ ،ﻣًﺎ  أﺳﻪ ﻻﺳام اﻟﺔ ﻲ ﻠﺔ اﻟﺎل ﺑ اﻟﺎﺻ ﻲ ﺣﺔ
ﺢ وﺗ اﻟﺿع ر أﻧﻪ ﺣث ﺗﺎرﻲ.

ﺎﺋﻼ " ،ﻣﺎ دﺎ ﺎﺗﺎﻩ ﺗﺷﺢ ﻣد ﺎس ﻟﻠﺋﺎﺳﺔ ﻟ  أﻣﺎﻣﺎ ﺳ أﻣ ﺳ اﻟﻠﺔ
وﻧﻰ إﻣﺎﻧﺔ ﺗر اﻟﺋ ﺎس ،أو ﺎد ﺣﺔ ﺢ ﻲ ﺗ اﻟﺔً ،
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دوﻟﺎ".
اﻟﺔ ﻟﺔ اﻟ ،ﻷﻧﻪ ﻟ اﻟﺎدﺔ ﺎن وﺟﻪ ذو
ﺧﺎﺎ ﻣًﻻ ً
ً
ﻣﺎ" ،إﺳاﺋﻞ ﻣﺎ رﻣ إﻟﺎ ﺔ أوﺳﻠ ات اﻧﻬﺎ
وأﺿﺎف" ،ﻣﺎ اﺳﻬ ﺎت ﺎن ﯾ اﻻﺣﻼل أن ﻊ ﻠ ﺟد  ﻣﺣﻠﺔ اﻟرة  ،أﻧﻪ ﻧﺢ "ً ،
ﺳس اﺣﻼﻟﻬﺎ ﻞ ﯾﻞ ﺊ اﻟوﻟﺔ  اﻟﺎن".

وﺎل " ،ﻬ ﻧ اﻟم ﻟﻊ اﺗﺎﺔ أوﺳﻠ ،ﻧ اﻟﺎت اﻟﻬدﺔ ﻲ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻣﺄدﺔ ﺎء ﻟاﺑ ،"ﻻًﺎ إﻟﻰ أن رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ إﺳ راﺑ ﺎن
ﺻﺎد ًﺎ ﻣﻊ ﻧﻪ ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ ان ﻣﻠ" أوﺳﻠ "ﺗﺑ ﻣﺔ أﻞ ﻟﻠﺎن ،وﻻ ﻼﺔ ﻟﻪ  إﺳاﺋﻞ.

وﺗﺎﻊ" ،ﻣﺎ ﺣث ﻻﺣ ًﺎ أن اﻟﻠ ﻟ ﯾوا وﻟ ﺗﻊ أوﺳﻠ أو اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﺗ ،واﻹﺳاﺋﻠ ﻟ روا ﻟـ "ﺎت" ﺢ اﻟﺎب ﻟﻰ ﯾﺻﻠا اﻟﻰ
اﺗﺎق ﻣازن ،وأن ﺎﻪ ﺳ ﺻﺔ اﻟﺔ".

وأردف ﺻﺎدق " ،رﻧﺔ اﻟف ،ﻟ ا أن ﺎﺳ ﺎت ﺟﺎزف ﺎﻟ ﻷﻧﻪ ﯾا ﻠﻰ ﻠﺔ ﺳﻠﺔ  اﻟﺔ اﻟﻠﺔ" ،ﻻًﺎ إﻟﻰ إﺳاﺋﻞ ﺿ ﻠﻰ
اﻟﻠﺔ م ﺢ ﻣﻠ اﺎل اﻟﺋ ﺎﺳ ﺎت ﻟﻟ ﺗﺄﺧ اﻟ.

ﺎﺋﻼ" ،ﺗﻠ
وأﻛ أن اﻟ اﻟﻲ واﻟﺎؤﻻت ﺗ ﻲ ﺗﻞ ﻟﺔ ﺑﺋﺎﺳﺔ  اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ﺗ اﻟاو ،اﻟ ﺎم ﻊ اﻟ ﻣ اﻹﺎداتً ،
ﻟﺔ ﻣ ﺿﺎ ورﺟﺎل و وأﻧﺎ ﻣ أدﻟا ﺑأﯾﻬ."
ﻣ إﻟﻰ أن إﺳاﺋﻞ ﻻ ﺗ
ًا
وأب  اﺳاﻪ ﻣ اﻟ  اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﺎﺗﻞ ،ﻟﻪ" ،ﻟﺎذا اﻟ  اﻹﺷﺎرة ﻟﻠﺎﺗﻞ ،أﺗﻰ أن أﺳﻊ ﻣد ﺎس ﯾﻬ إﺳاﺋﻞ"،
اﻻاف ﻷﻧﻬﺎ ﻟ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ أ ﺿﺞ دوﻟﻲ.
وﻲ ﺧﺎم ﺣﯾﻪ ،اﻛ ﺻﺎدق ان اﻹرادة اﻟﺔ واﻟﻞ اﻟﻲ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﺳف ض ﻧﻪ ﺳاء ﺑﺟد اﻻﺣﻼل او ﺎدرﺗﻪ.
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