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ﻣﺎدر  :اﻟﺣﺎت اﻟﯾة ﻟﺔ ﺗﺎدل أﺳ ﻻ ﺗﻠﻲ ﺷو اﻟﺎوﻣﺔ

 09ﯾﻧ12:23 - 2020 
أﻛت ﻣﺎدر ﻠﺔ ﻣﻠﺔ ،اﻟم اﻟ ،أن اﻟﺎوﻣﺔ ﻣﻠﺔ ﺔ ﺣﺎس ﺗﻠ ﻣﺣﺎت إﺳاﺋﻠﺔ  ة وﺳﺎء ﺄن ﻣﺎوﺿﺎت ﺻﺔ ﺗﺎدل اﻷﺳ.
أﺳﺎ ﻣ أﺟﻞ ﺢ ﻣﺎوﺿﺎت  ﻣﺎﺷة ﺑﺎﺔ ﻣﺔ
و ﻣﺎدر ﺗﺛ ﻟـ "اﻟس" دوت م ،ﺈن ﺗﻠ اﻟﺣﺎت ﻻ ﺗﻠﻲ ﺷو ﺣﺔ ﺣﺎس ،وﻬﺎ ﺗً 
وﺟﻬﺎت أﺧ.
ﻣ إﻟﻰ أن ﺣﺔ ﺣﺎس
ًا
ﺟﯾا ﻟﺔ ﺣﺎس ﻹﺟاء ﻣﺎوﺿﺎت ﺻﺔ ﺗﺎدل أﺳ،
وﺎن ﻣﻊ ﺻﺔ ﯾت أﺣوﻧت ،ذ اﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﺿﺔ ،أن إﺳاﺋﻞ ﻣ
ﺿﺎ ً
ً
ﻟ ﺗد ﻠﻪ.
وﺿﺎ ﻠﺔ ﺗﻠ ﻲ ﺗﺎدل ﺟﺎﻣ اﻟﻬاء ﻣﺎﺑﻞ ﻣﺎ  أﻧﻬﺎ ﺟ
ووً ﺎ ﻟﻠﺎدر اﻟﻲ ﺗﺛ ﻟـ "اﻟس" ﺈن اﻟﺣﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺧﻼل اﻷﺷﻬ اﻷﺧة ﺗ
ً

ﻟد ﻲ ة ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ وض أﺧ ﺗﻠ ﺎﻹاج  د ﻣ اﻷﺳ دون أن ﻞ أﺻﺎب اﻟﻣﺎت اﻟﺎﻟﺔ اﻟﯾ ﺗﻬﻬ إﺳاﺋﻞ ﺎﻟف ﺧﻠ ﺎت
أﺳت  ﻠﻰ إﺳاﺋﻠ.

وﺎﻟ اﻟﺎدر إن اﻻﺣﻼل ﺎول اﻟواﺔ واﻟﻼ ﻲ ا اﻟﻠ ،إﻻ أن اﻟﺎوﻣﺔ ﺛﺎﺑﺔ وواﺿﺔ ﻲ ﻣاﻬﺎ وﺷوﻬﺎ اﻟﻲ ﻧﻠﻬﺎ ﻟﻼﺣﻼل  اﻟﺳﺎء ،وﻲ ﻣﻣﻬﺎ
اﻹاج  ﺎﺔ ﻣر ﺻﺔ "وﺎء اﻷﺣار" ،وﻟ ﺗﻬﺎ ورة اﻹاج  اﻷﺳ ﻣ ﺎر اﻟ واﻟﺿﻰ ﺧﺎﺻ ًﺔ ﻣﻬ.
وأﺿﺎ أن اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﺗﻼ ﺎ أﺎﻟﻲ اﻟد اﻷﺳ ﻟ اﻟﺎوﻣﺔ ،وﺗﺎرس اﻟاع ّ ﻬ ،ﺔ أن ﺎك ﻧﺎة وﺻﺔ ﻟﻞ ﻩ اﻟﺔ.
وﺳا ،وﻠ ﺣﻣﺔ اﻻﺣﻼل ﺑﻬﺎ.
وﺷدت ﻠﻰ أن اﻟﺎوﻣﺔ ﻻ  أن ﺗﻞ ﺄﻞ ﻣ ﺷوﻬﺎ اﻟﻲ ﺗﺛ ﻬﺎ ً
ﻠﺎ ً
وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﺎدة ﺣﺔ ﺣﺎس ﺗﺎﻊ ﺎﺎم ﻣﻠ اﻷﺳ وﻣﺔ ﺎﻟﺻﻞ ﻟﺔ ﺗﺎدل أﺳ ﻟ ﻟ ﺄ ﺛ ،وأﻧﻪ ﻻ ﺑ ﻣ ﺗﻠﺔ ﺷو اﻟﺎوﻣﺔ.
وﻟ اﻟﺎدر ،إﻟﻰ أن ﺎدة ﺣﺎس وﺎﺋ اﻟﺎم ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎور ﻣ ﺄن أ ﻣﺣﺎت ،ﻟ اﻟو اﻟاﺿﺔ ﻷ ﺻﺔ أو ﻹﺟاء أ ﻣﺎوﺿﺎت ﺄﻧﻬﺎ ﺳﻰ
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ﺛﺎﺑﺔ وﻻ  اﻟﺎزل ﻬﺎ.
ﺗ أﺎدﯾﻬ ﺑﻣﺎء اﻟﻠ اﻟ."
وﺎن أﺑ ة ﺎل ﻣ ﻣﺎ ﯾ ﻠﻰ أﺳع ،إن أ ﺻﺔ ﻟﺎدل اﻷﺳ ﻟ ﺗ دون أن ﯾرﺎ اﻟﺎدة اﻟﺎر واﻷﺳ" اﻟﯾّ 
ﺎ  أﻧﻪ".
وﺎل ﻲ ذ أﺳ اﻟ ﺟﻠﺎد ﺷﺎﻟ ﺎم " ،2006إن ا اﻟ ﺳﻪ اﻻﺣﻼل ﺑﺿﺎﻩ أو ر ً

وﺷد ﻠﻰ أن اﻟام اﻟﺎوﻣﺔ وﻬﺎ ﻟﻸﺳ ﺈﻧﺎز ﺻﺔ ﺗﺎدل ﺟﯾة ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ﻊ ﻠﻰ ﺳﻠ أوﻟﺎت اﻟﺎوﻣﺔ.
ٍ
ﻣﺎ أن "ﺧﺎرات
ﺗﺎوض ﻠﻰ أﻞ ﻣ ا اﻟ،"
وﺎل" :إن اﻟﻣﺎت اﻟﻲ ُت ﻲ ﺻﺔ وﺎء اﻷﺣار ﺳ ﺎ وأﻛ ﻲ ﺻﺔ ﺎدﻣﺔ ،وﻟ ﻧ أﻧﺎ ﻲ
ً
اﻟﺎوﻣﺔ ﯾة ﻟض إرادﺗﻬﺎ ﻲ ا اﻟﻠ ﺣﻰ ﺗن
اﻷﺛﺎن اﻟﻲ ﺳﻬﺎ اﻻﺣﻼل  ﻣﺔ ﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟاع ﻣﻊ اﻟو".
ُ
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