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أﺑت ﻣﺎدر أﻣﺔ اﺳاﺋﻠﺔ اﻧﺎﺟﻬﺎ اﻟﯾ ﻣ ﺗﺎت رﺋ اﻟزراء اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ﺣل  ارﻩ ﻣﻊ دة اﻟﺋ اﻟﻠﻲ ﺎس وﺳﻠﻪ اﻟﻰ ة ﺗ ا
ﻣ اﻟوف.
وﺎﻟ اﻟﺎدر ان ﻧﺎ   رؤﺔ اﻟوﻟﺔ واﺟﻬﺗﻬﺎ اﻻﻣﺔ اﻻﺳاﺗﺔ ﻻاف اﻧﺎﺑﺔ وان ذﻟ ﻣ ﺷﺄﻧﻪ ان ﯾ  اﻟﺳﺎء اﻟب " ﻣ و "واﻟﯾ
وﺿﻬ ﻧﺎ ﻲ ﺧﺎن اﻟ واﻟﻞ ﺿ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ  ﺗ ﺣ ﺣﺎس ﻲ ﺎع ة.
وز اﻟﺎدر ان اﻻﺳﺎر اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﻲ ﺗﺳﺦ ﻞ ة  اﻟﺔ  وان اﻟﯾ  ﺗﻼﺗﻪ  ﺎﻟﺎﻟﺢ اﻻﻣﺔ ﻟﻠوﻟﺔ اﻟﺔ ﻣرة ﻣ ﺗﺎت اﺛﺎرة
اﻟﺔ ﻣة اﺧ ﻲ ﻞ اﻧﺎر اﻟﻊ ﻟﺔ اﻟن اﻟﻲ ﺳﻠﻬﺎ ﺗاﻣ ﻧﻬﺎﺔ ا اﻟﻬ او اواﺳ ﻣﺎﯾ اﻟﺎدم واﻟﻲ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ ان ﺗث ة  ﻲ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ
واﻟﻊ اﻟوﻟﻲ.
وﺎن ﻲ ﻣﺎﺋﻞ ،اﻟﺎﺣ ﻲ "ﻣﻬ أﺎث اﻷﻣ اﻟﻣﻲ" ﻲ ﺟﺎﻣﺔ ﺗﻞ أﺑ ،ذ ﻲ ﻣﺎل ُﻧ ﻲ اﻟﻊ اﻻﻟوﻧﻲ ﻟﻠﻬ أن ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ وﺈﻣﺎﻧﻬﺎ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ

ﺗﺔ ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻞ ﻣﺎ ﯾﻠ ﺎع ة ،وذﻟ ﻲ أﺎب اﻟرات اﻟﺎﺻﻠﺔ ﻲ اﻟﺎع ﻣ ﺑء ﺎﻟﺎت ﻣة اﻟدة اﻟ ،ﻲ  30آذار/ﻣﺎرس اﻟﺎﺿﻲ ،وﺣﻰ
ﯾم ﺔ ذ اﻟﺔ ،ﻲ  14أﺎر/ﻣﺎﯾ اﻟﺎﻟﻲ ،وﻞ ﺧﻼﻟﻬﺎ أﻛ ﻣ 100 ﻠﻲ وأﺻ اﻵﻻف ﺑان ﺟ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
و اﻣﻊ ﻣﺎﺋﻞ  اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﻩ اﻷﺣاث ﺗ ﺎﻧﺎدات ﺷﯾة ﻹﺳاﺋﻞ ﻣ ﺟﺎﻧ دول وﻣﺎت دوﻟﺔ ،ﺎ ﺗ ﺄزﻣﺎت دﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﺑ إﺳاﺋﻞ ود ﻣ

اﻟول ،أﺑزﺎ ﺟب أﺎ وﺗﺎ وﺳﻬﺎ ﺳﻬﺎ ﻣ ﺗﻞ أﺑ .وا أن ﺣﺎس "اﺧ "ﻣة اﻟدة وأت ﻣﻬﺎ وأﺧت ﺗﯾﺎ ﺑﻬﺎ.
ورأ ﻣﺎﺋﻞ أن ﻞ ﺟﻬد اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺑ ﺣﻲ ﺢ وﺣﺎس ﺗﻞ ﺔ أﻣﺎم دة اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻟﻠ ﻲ اﻟﺎع .ﻟﻪ ،ﻲ اﻟ ﻧﻪ ،أﺷﺎر إﻟﻰ
"ﺗ أن ﺎع ة ،ﺎﻟوف اﻟﺎﺋﺔ وﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻻﻧﺎم ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ واﻷزﻣﺔ اﻹﻧﺎﻧﺔ ووﺿﻊ اﻟﺔ اﻟﺔ
اﻷﺣاث  اﻟﺎج اﻷﻣﻲ اﻟ ﺎﻟﺎع ّ
اﻟ ،"ﻻﺎ إﻟﻰ أن "اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟﺎﻟﻲ ﺣﺎل ﺣﺎس وﺎع ة ﯾﺳﺦ ا اﻟﺿﻊ ،وﻟﻟ ﺈﻧﻪ  اﻟو اﻟﺎﺛﻠﺔ ﻲ ﺧﻠﺔ اﻟ اﻷﻣﻲ".
وأﺿﺎف ﻣﺎﺋﻞ أﻧﻪ "ﺎﻻﺳﺎد إﻟﻰ اﻻﺎد ﺄن ﺣﺎس ﺳﻰ اﻟﻬﺔ اﻟﻲ ﺗﻟﻰ اﻟ ﻲ ﺎع ة وأﻧﻪ ﻻ ﺗﺟ ﻧﺔ ﻟ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠﻞ ﻠﻰ ﺗﻬﺎ واﺳاﻟﻬﺎ ﺎدة
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أﺧ أو اﻟة ﻠﻰ اﻟﺎع ،ﺈﻧﻪ ﯾﻲ دراﺳﺔ إﻣﺎﻧﺔ اﻟاﺔ ﻠﻰ وﺟد ﺎن ﻣﺎد آﺧ  ﺣود إﺳاﺋﻞ وﻠرة إﺳاﺗﺔ ﻟﺔ اﻟﻼﺎت ﻣﻪ ،ﺎ ﻲ ذﻟ ﻣ
ﺧﻼل ﺗﺎﺎت أﻣﺔ وﺣﻰ ر ﻣ اﻟ اﻷﻣﻲ اﻟود  ،ﯾﺄ اﺣﺎل ﻟﻬﻧﺔ ﻣة ﻣ اﻟ ووء ﻠﻰ ل اﻟود وﻣﻬﺎ".
وﺗﺎﻊ أﻧﻪ "ور إﺳاﺋﻞ ،ﺎة ﻣ وﺗﺧﻞ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ،أن ﺗر أﺟﻬة ﺗﺔ وﺗﺎﻣﻞ ﻣﺎﺑﻞ ﺣﺎس ،ﺣﻰ ﺑون ااف ﻣﺎدل وﻣ دون ﻼﺔ ﻣﺎﺷة .وض
ﺄﺟﻬة اﻟﺔ ﻩ أن ﺗ ردا ﻧﺎﺟﺎ وﺳﺎ ﻣ ﺗﻠ اﻟﺟدة اﻟم ﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﺎﺋﺔ اﻹﻧﺎﻧﺔ ﻲ أراﺿﻲ اﻟﺎع ،وﻟ ﻣﺎوﻻت ﺣﺎس ﻟﻠ ﺈﺳاﺋﻞ ،وﺣﻰ ﺗ
رﺗﻬﺎ ﻠﻰ اﻟ اﻟﻧﻲ ﻲ ﺎع ة" وأﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ﺎﻟورة ﺗﺎ ﻲ ﻩ اﻟﺎدﻟﺔ.
وﻣﻰ ﻣﺎﺋﻞ أن ﺛﺔ ﺷوﺎ ﻟ ذﻟ ،ﺎﻟﻲ وﺿﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ﻣ ﺣان/ﯾﻧ اﻟﺎم  ،2007ﻲ أﺎب ﺳة ﺣﺎس ﻠﻰ اﻟﺎع .وﻬا اﻟﻬم اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﺈن
اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟان اﻟﺳﻲ اﻟﻠﻲ اﻟﺣ ﻟﻠث ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ .ودﺎ اﻟﺎﺣ إﻟﻰ ل إﺳاﺋﻞ "ﻟﺔ وﺟد ﺎﻧ ﻠ ﻣﻠ ،واﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺳﺦ
واﻊ اﻟﺔ ،اﻟ ﺳن أﻞ ﻣ ﺗﺔ داﺋﺔ ،وﻣ ﺧﻼل اﻟﻞ اﻟﺎﺋ ﺑ اﻟﺎﺳﺔ ﺗﺎﻩ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ واﻟﺎﺳﺔ اﻟﻲ ﯾﻲ ﺗﺎ ﺗﺎﻩ
ﺎع ة".
ودﺎ ﻣﺎﺋﻞ إﻟﻰ ﻣاﺻﻠﺔ اﻟاﻣة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺿ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ  ،أن "اﻹﺳاﺗﺔ اﻟﺣﺔ ﻲ اﻟﻲ إﻟﻰ ﺗﺔ ﻣﻊ ﺣﺎس ،ﻣ ﺧﻼل ﺗﻬﺎ وﻣﺎﻧﺔ أن
 ذﻟ إﺿﺎف ﻣﺎﻧﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،ﺔ ﻟﻊ اﻟﺔ ﻠﻰ أﺳﺎس ﻣأ اﻟﻬﻧﺔ اﻟﻠﺔ اﻷﻣ ﻣﻊ ﺣﺎس".
ور ﻣﺎﺋﻞ أﻧﺎء ﺗددت ﻲ اﻹﻼم اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣﺧ ا ﺄن ﺣﺎس  ﺑﺳﺎﺋﻞ إﻟﻰ إﺳاﺋﻞ ،ﻲ اﻷﺷﻬ اﻷﺧة ،وﺗﻲ ﺎﺳاد اﻟﺔ ﻟﻠﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺔ ﻠﺔ اﻷﻣ
ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،ورﻬﺎ اﻷﺧة.
ودﺎ ﻣﺎﺋﻞ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻲ اﻟﺣﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻟ ﺗﺔ ﺎﻟﻲ ﺣﻬﺎ ،أن ُﻞ ﺟﻬﺎز ﻣاﺔ اﺳام أﻣال اﻟ ،ودراﺳﺔ إﻣﺎﻧﺔ ﺗﻞ  ﻣ أﻣال اﻟاﺋ
واﻟﺎرك ،اﻟﻲ ﺗﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠﺔ اﻟﻠ ،إﻟﻰ اﻟﺎع .وﺧﻠ اﻟﺎﺣ إﻟﻰ أﻧﻪ "ور إﺳاﺋﻞ اﺣاء ﺎن ﻣﺎد ﻣﺎور ﻟﻬﺎ ،ﺷ أن ن ﻣﻠﻣﺎ وﻣﺗﺎ
وﺎد ار ﻠﻰ اﻟﻞ ﻠﺔ".
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