ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﻣﺎ ﻲ اﻟا اﻟة اﻟﻲ  ﻬﺎ رﺋ أرﺎن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ؟

 12ﯾﺎﯾ11:54 - 2019 
اف رﺋ ﺔ أرﺎن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﺎد إﯾﻧت ،ﺄن اﻟﺎﺋات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻧت ﺎرات ﺿ آﻻف اﻷاف اﻟﺔ اﻹﯾاﻧﺔ واﻟﻠﺎت اﻟﺎﺔ ﻟﻬﺎ داﺧﻞ
ﺳرﺎ.
وﺎل إﯾﻧت :إن "إﺳاﺋﻞ" رت ﻲ اﻟاﺔ ﻠﻰ اﺳﻬاف ﺷﺎت اﻷﺳﻠﺔ اﻟﻲ ﺎﻧ إﯾان ﺗﺳﻠﻬﺎ ﻟب ﷲ ﻲ ﻟﺎن ﻞ أن ﺗل ﻬان اﺳاﺗﻬﺎ إﻟﻰ داﺧﻞ ﺳرﺎ،
وﻞ ا دون ااف رﺳﻲ ﻣ ﺗﻞ أﺑ وﻟﻬﺎ  اﻟﺎرات.
وأﺿﺢ أن "إﯾان أﻧ ﻧ 16 ﻣﻠﺎر دوﻻر ﻲ ﺳﻊ ﺳات ﻹﻧﺎء ﺟ ﻣ اﻟﻠﺎت اﻟﻠﺔ ﻲ ﺳرﺎ ،ﻟﻬﺎ ﻠ ﻧﺔ اﻟﻬﺎت اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟة" ﻠﻰ ﺣ
ﻟﻪ.
وأﺿﺎف إﯾﻧت اﻟ ﺳﺎ اﻷﺳع اﻟﻞ" ،ﻻﺣﺎ ﺗ اً ﺟﺎ ﻲ اﺳاﺗﺔ إﯾان ،وﻲ أﻧﻬﺎ أﺻ ﺗ ﻠﻰ إﻧﺎء ة ﻣ اﻟﺎﺗﻠ اﻟﺔ ﻣ اﻟاق
وأﺎﻧﺎن وﺎﻛﺎن اﻣﻬﺎ  100أﻟ ﻣﺎﺗﻞ".
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن إﯾان ﺎﻣ أﺎً ﺈﻧﺎء ا اﺳﺎراﺗﺔ وﺎة ﺟﺔ داﺧﻞ ﻞ ﺎة ﺟﺔ ﺳرﺔ.
وﺗﺎﻊ ل" :إﯾان ﺎﻣ أﺎً ﺈﺣﺎر داً  اً ﻣ اﻟﻧ ﻣ أﺟﻞ ﺗﻬ ﺗﻬ اﻟﺔ".
وﺣ إﯾﻧت ،ﺈﻧﻪ ﻣﻊ ﺣﻠل ﺎم  2016ﻧﺢ اﻟال ﺎﺳ ﺳﻠﺎﻧﻲ )ﺎﺋ ﻠ اﻟس اﻹﯾاﻧﻲ( ﺑ 3000 ﻣ رﺟﺎﻟﻪ ﻲ ﺳرﺎ ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ  8000ﻣﺎﺗﻞ ﻣ ﺣب ﷲ
و 11أﻟ ﻣﺎﺗﻞ ﺷﻲ أﺟﻲ".
ورت "إﺳاﺋﻞ" ﺣ اﻟﺎت اﻟﻲ دﻬﺎ إﯾان ﻣ أﺟﻞ إﻧﺎء ا اﻟ اﻟﻲ  16ﻣﻠﺎر دوﻻر ﻲ ة ﺳﻊ ﺳات.
وﻣ أﺟﻞ اﺟﻬﺎض ﻩ اﻟﺎوﻻت ،ﺣﻞ إﯾﻧت ﻠﻰ ﻣاﺔ اﻟﻣﺔ ﺎﻹﺟﺎع ﻠﻰ ﺗ ا اﻟﻠﺔ ،وﺗﯾاً ﻲ ﯾﺎﯾ/ﻛﺎﻧن اﻟﺎﻧﻲ ﻣ ﺎم  ،2017ﺄﺻ
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اﻟﻬﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺷﻪ ﯾﻣﺔ.
وﻲ ﺎم  2018وﺣﻩ ،أﺳ اﻟات اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ  2000ﻠﺔ.
وﻲ ﻣﺎﯾ/أﺎر ،ﺣﺎول ﺳﻠﺎﻧﻲ اﻻﻧﺎم ﻣ ﺧﻼل إﻼق "أﻛ ﻣ 30 ﺻﺎروﺧﺎً ﺎﺗﺎﻩ إﺳاﺋﻞ" وﻟ ﻻ ﺷﻲء ﺑﻠﻎ ﻪ ،ل رﺋ ﺔ أرﺎن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
ورداً ﻠﻰ ا ،ردت "إﺳاﺋﻞ" ﺑﻬم ﺎﺿ أﺻﺎب  80ﺎً إﯾاﻧﺎً وﺳرﺎً ﻣﻼً.
"أﺧﺄ ﺳﻠﺎﻧﻲ اﻟﯾ ﻣﺎ  أن ورﻩ ﻣاﺟﻬﺎ" ،ل إﯾﻧت :ﻣﻠﻼً ذﻟ ﺑـ"اﻟﺔ اﻟﺔ ،واﺳﺎداً إﻟﻰ ﻧﺎح إﯾان ﻲ إﻧﺎذ ﻧﺎم اﻷﺳ ﻣ اﻻﻧﻬﺎر ،واﻟﻠﻞ ﻣ
م إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ ردﻪ ،واﺳﺎدا ﻟ إﻟﻰ ﺗﺎرﺦ اﻟب ﻲ اﻻﻧﺎش ﻲ وﺟﻪ اﺳ ازات ﻬان".
وﻣﻊ أن "اﻟة اﻟﻲ واﺟﻬﻬﺎ إﺳاﺋﻞ )إﯾان( ﻠﻰ ﻣ اﻟﺎﻣ اﻟﺎﺿ ﺎﻧ ة ذا م" ،ﺎ ل إﯾﻧت :ﺈﻧﻬﺎ ﻟ ذا ﺗﺄﺛ  ﺎﻟﺔ ﻟرات ﺟ ﻼدﻩ".
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