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ﻣ أﺎث اﻷﻣ اﻟﻣﻲ :اﺳاﺗﺔ اﻟدع ﻣﻊ ة اﻧﻬﺎرت

 23ﻣﺎرس 11:56 - 2019
دﺎ ﻣ أﺎث أﻣﻲ إﺳاﺋﻠﻲ ﺷﻬ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻧﻬﺎج ﺳﺎﺳﺔ ﺟﯾة إزاء ﺣﺔ ﺣﺎس واﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻲ ﺎع ة وذﻟ  ﺗﺂﻛﻞ ة اﻟدع
واﺳﺎذﺎ ذاﺗﻬﺎ واﻧﻬﺎرﺎ.
وﺟﺎء ﻲ ﺗ أﻣﻲ ﻟ دراﺳﺎت اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟ ﯾﯾﻩ رﺋ ﺷﺔ اﻻﺳﺎرات اﻷﺳ ﻲ اﻟ ﺎﻣس ﯾﻟ-ﺗﺟﻪ وﺎﻟﺔ "ﺻﺎ" -أن ﺳﺎﺳﺔ اﻟدع
اﻟﻲ اﻧﻬﻬﺎ "إﺳاﺋﻞ" إزاء ﺣﺔ ﺣﺎس واﻟﺎﺋﻞ  اﺳت ذاﺗﻬﺎ وﺣﺎن اﻟ ﻟﻠ  ﺧﺎرات أﺧ.
وذ أن إﻼق ﺣﺔ ﺣﺎس ﻟﻠﺎروﺧ ﻞ أﺎم ﺎﺗﺎﻩ "ﺗﻞ أﺑ "دﻟﻞ إﺿﺎﻲ ﻠﻰ اﻧﻬﺎء ة اﻟدع وأن اﻟﺔ ﻲ ﻣ ﺗد ﻣ اﻟﺎر واﻟﻠﻬ وﺗﻬﺎ.
وﻟ إﻟﻰ أن اﺳاﺗﺔ اﻟدع اﻟﺎﺋﺔ ﻠﻰ اﻻﺣاء وﺗﻬﺋﺔ اﻟﺿﻊ  ﺗ اﻟﺎر ﻻ ﺗﻼﻣ اﻟﺎﻛﻞ اﻟﺔ ﻟﻠﺎع اﻟ ﺎﻧﻲ ﻣ أزﻣﺔ إﻧﺎﻧﺔ ﻣاﺻﻠﺔ.
وﺣل اﻟﻠل اﻟﺣﺔ ،رأ اﻟ ﺄن ﺎﻟ ﺧﺎران ﻟﻠﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺎع  اﻧﻬﺎر ة اﻟدع واﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎﻟﺔ.
واﻟﺎر اﻷول -اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ -ﻞ ﻲ اﻻاف اﻟﺳﻲ  ﺣﺎس ﻲ ﺎع ة واﻻﻧﺎل  اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ و"إﺳاﺋﻞ" ورﻊ اﻟﺎر اﻟ
اﻟوض ﻠﻰ اﻟﺎع وﻪ أﻣﺎم اﻟﺎﻟ اﻟﺎرﺟﻲ.
ﻛﺎ ﯾﺻﻲ اﻟ ﺑ ﻣ  رزﻣﺔ ﻣﺎرﻊ ﻟﺎﻟﻲ ﺳﺎء اﻟﻲ ﺳ ﻬﺎ أﻣﺎم ﺣﺔ ﺳﺎن اﻟﺎع ،وﻲ ﺣﺎل ر ﻣ ﺟ ﻠﻰ "إﺳاﺋﻞ" – وﺎً ﻟﻠ– 
اﻟﺎح ﺈﺎﻣﺔ ﻣﺎء ﻟة ﯾ ﺗﻠﻪ  ﻧﺎم دوﻟﻲ ون ﻣﻩ ﻲ ص أو اﻟ ﻟﻠﻠﻞ ﻣ اﻟﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﺔ واﻟﺎوف ﻣ إدﺧﺎل اﻟﺳﺎﺋﻞ اﻟﺎﻟﺔ ﻟﻠﺎع.
ﺳﺎ ﻟع ﺳﻼح اﻟﺎح اﻟ ﻟﺔ
وﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﺎر اﻟﺎﻧﻲ  اﻟ ﺄﻧﻪ ﯾﻞ ﻲ ﺧض ﻣﺔ ﺔ واﺳﺔ اﻟﺎق ﻲ اﻟﺎع ﺎﺷاك اﻟات اﻟﺔ ً

ﺣﺎﻟﺎ اﻻﺑاز أﻣﺎم "إﺳاﺋﻞ" وﻧع
ﺣﺎس وﺎﻲ اﻟﺎﺋﻞ ،وﻟ ﺗﻣ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﻠﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻣ أﻧﺎق وأﺳﻠﺔ وﺎ وﺳﻠ ﺣﺎس اﻟة اﻟﻲ ﺗﺎرس ً
اﻟﻼح وﺧﻠ اﻟوف اﻟﺎﺳﺔ ﻟدة اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻟﻠﺎع.
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وذ أﻧﻪ ﻲ ﺣﺎل ﺗددت اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﺎﻟدة ﻟﻠﺎع ﺟ ﺑﻠرة ﻧﺎم دوﻟﻲ أو ﻲ ﻹدارة اﻟﺎع ﻟﻬﺔ اﻟوف ﻟدة اﻟﻠﺔ ﻟ اﻟﺎع أو إﺎﻣﺔ
ﻧﺎم ﺣ ذاﺗﻲ ﺧﺎص ﻟﻠﺎن.
ﺧﺎر ﻬا ﺳن ﻣاً ﺑﻣﺎء اﻟ ﻣ اﻟﻠ واﻹﺳاﺋﻠ وأﻧﻪ ﯾﺟ اﻟل ﻠﻰ إﺟﺎع ﺟﺎ إﺳاﺋﻠﻲ واﺳﻊ ﻟﻬا ﺧة.
واﺧ اﻟ ﺎﻟل إن ًا
وﻧﻪ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻲ أ ﺳﺎر ﻻ ﯾﺟ ﻠﻰ اﻟ اﻟﺎء ﻲ اﻟﺎع ﺣﻰ ﻟ ﻟ ﺗ ﺟﻬﺔ ﺗﻠ أﻣر اﻟﺎع وأن ا ﻣﺔ ﺳﻬﺎ ﻣﺎرك ﺻة وﺟ ﻠﻰ اﻟ
ﺣﻬﺎ اﻻﺳاد ﻟﻠﺎم ﺑﻬﺎت ﻲ  اﻟﺎع وﺎً ﻟﻠﺎﺟﺔ ﺎ ﻞ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ.
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