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اﺟﺎع ﻣﺗ ﻟﺎﺔ ض إﻼق ﺎﻣﻞ ﻲ إﺳاﺋﻞ واﺗﻬﺎﻣﺎت ﺑ اﻟﻠد وأزرق اﺑ

 15ﯾﻧ08:41 - 2020 
اح رﺋ ﻣﻠ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ ﻣ ﺑ ﺷﺎت ،أن ﺗض اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺳﻠﻠﺔ ﺟﯾة ﻣ اﻟد وً ﺎ ﻟﺻﺎت و ازرة اﻟﺔ ﻟ اﻟﺟﺔ اﻟﺎﻧﺔ ﻣ وس روﻧﺎ،
وذﻟ ﻲ اﺟﺎع ﻣﺗ داﺧﻞ ﻣ رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ﯾم اﻟﻼﺛﺎء.
و ﺻﺔ "إﺳاﺋﻞ اﻟم" اﻟﺔ ،ﻠ ﺑ ﺷﺎت ﻣ اﻟﻣﺔ إﻼق اﻟارس واﻟﺎﺑ اﻟﯾﺔ واﻟﺎﺢ اﻟﺎﻣﺔ واﻟﺎﻻت اﻟﺎﺿﺔ واﻟﺎت اﻟﺔ واﻟﺎ.
وﻣﻊ ذﻟ ،ﺎل وز اﻟﺔ ﯾﻟﻲ إدﻟﺎﯾ ﺧﻼل اﻻﺟﺎع ،إﻧﻪ "ﺎﻟ إﻟﻰ اﻟﺔ اﻟﻲ ﯾ ﺑﻬﺎ اﺧاق ﺗﺻﺎت و ازرة اﻟﺔ ﻟ ن ﺎك ﺧﺎر ﺳ إﻼن إﻼق
ﺎﻣﻞ".
وأﺿﺎف إدﻟﺎﯾ" :ﻛ ﻣ ﺑ اﻟﯾ ﺎرﺿا اﻹﻼق ،ﻟﻲ درﺳ اﻟﯾﺎﻣﺔ ،وأر ﺄن اﻟﺻﺎت اﻟﻲ ﺗﻣﻬﺎ و ازرة اﻟﺔ ﯾ ﺗﻠﻬﺎ أﻛ ﺄﻛ ﺣﻰ اﻟﻬﺎﺔ وﺣﻰ
اﻟات اﻟﻲ واﺎ ﻠﻬﺎ اﻷﺳع اﻟﺎﺿﻲ ﻟ ﺗ ﺑﻠ اﻟﺔ".
اﻧﺎﺿﺎ ﻲ د اﻟﺎﻻت
وﺎل إدﻟﺎﯾ" :ﻲ اﻟﻬﺎﺔ ،ﻞ ﻣﺎ ﻠﺎﻩ  إﺎف ﺣﻼت اﻟﺎف وﺗﻠ ﻧﺎ اﻟﺎ؛ ات ﻬﻩ ،ﻟ ﺎك ﺻﺔ ﻲ أن ﻧﻬ
ً
ﺗ ﻲ اﻷرﺎم ﻲ ن ﺛﻼﺛﺔ أﺎم  ﻠﺎ اﻟﺎب إﻟﻰ ﺎك".
ًا
اﻟﺎﺔ ،ﻟﻟ أح أن ﻧأ ﺎﻟﯾ  إﻼق ﺷﺎﻣﻞ؛ إذا ﻟ ﻧﻬ

وﺎن ﺗ و ازرة اﻟﺔ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻻﺟﺎع  أن اﻷﺎم اﻟﻠﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻟ ﺗﻬ اﻧﺎض د اﻟﺎﻻت ،وأﻧﻪ ﺳ ﻠﻰ ﻣﻠ اﻟﻣﺔ ﺑء إﺟاءات إﻼق اﻟﻼد ﻲ
اﺟﺎع اﻷﺣ.
وﻲ ﻣﺎدﺛﺎت ﻣﻠﺔ ،ﻧﺎ إدﻟﺎﯾ ﺣﺎﻻت اﻧﺎر اﻟوس اﻟﺎﺟﻲ ﻲ ﺣﻼت اﻟج ﺎﻟارس اﻟﺎﻧﺔ )اﻟﻲ ت ﻞ ﺧﺎص( وار ﻣ رﺋﺔ ﻟﺔ اﻟ ﺎت
ﺷﺎﺷﺎ ﺑن ،ﻟﻠﺎح ﺢ ﺣﺎﻣﺎت اﻟﺎﺣﺔ وﺻﺎﻻت اﻟﺎﺿﺔ ،ﺿ ﺗﺻﺎت و ازرة اﻟﺔ وﺿ ﻣ اﻟﻣﺔ.
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وﺗث إدﻟﺎﯾ ﻟﺎﻟﺢ اﻹﻼق اﻟﺎﻣﻞ  أن  رﺋ اﻟﻣﺔ اﻟﯾﻞ ﺑﻲ ﺎﻧ  ﻣﺎرﺿﻪ ﻟﻠد اﻟﻲ اﺣﻬﺎ ﺑ ﺷﺎت.
وﺎل ﺎﻧ ،اﻟ  ﻲ اﻟ اﻟﻲ وﺷﺎرك ﻲ اﻻﺟﺎع  اﺗﺎل ﺎﻟﯾ ،إن اﻟﻣﺔ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﺗﺎذ إﺟاءات ،ﻟﻪ  أﻧﻪ ﻲ ﻩ اﻟﺣﻠﺔ ﻻ ﯾﺟ
ﺳ ﻟض د إﺿﺎﺔ.
وردا ﻠﻰ ذﻟ ،ﺎل ﻧﺎ إﻧﻪ ﺳﻞ ﻠﻰ إﺎع ﺎﻧ ﺎﻟاﺔ ﻠﻰ اﻟات اﻟﯾة ،ﻷﻧﻪ ﺑون د ﻣ ز" ﻛﺎﺣل ﻟﺎن" ،ﻟ ﺗ اﻟﻣﺔ ﻣ اﻟاﺔ ﻠﻬﺎ.
ً
ﻣ ﺟﻬﻪ ﺷﺎرك رﺋ ﻣوع اﻻﺑﺎر ﻲ اﻟﻣﺎت اﻟﺔ ﻲ ﻼﻟ ،اﻟور ران ﺎﻟر ،ﻲ اﻻﺟﺎع ،وﺎل إن أﻛٍ 
ﺗ ﯾاﺟﻪ ﻧﺎم اﻟﺎﺔ اﻟﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ
أﺳة اﻟﺎت ،وﻟ ﻧ اﻟ ،ﻣﺎً" :أ ﺷﻲء ﻲ ا اﻟ  إﺿﺎﺔ ﻣ."
ﻟ ﻧ اﻟات أو ّ
اء  ﺗﻩ ﻟة ة ﻣ اﻟ ،وﺣر ﻣ أﻧﻪ ﺳن ﻟﻪ ﺗاﺎت ة ﻟ  ﻠﻰ اﻻﺎد وﻟ
ووﺻ اﻹﻼق اﻟﺎﻣﻞ ﺑـ "ﺳﻼح ﯾم اﻟﺎﻣﺔ" ،وﺎل إﻧﻪ ﻟ إﺟً 
ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ.
وﺎل ﻣول آﺧ ﺷﺎرك ﻲ اﻻﺟﺎع :إﻧﻪ "ﻛﺎن ﺎك اﺗﺎق ﻠﻰ أﻧﺎ ﻧب ﻣ اﻟ اﻷﻰ ﻟرة ﻧﺎم اﻟﺎﺔ اﻟﺔ ،ﻣﻊ ﻣﺎت اﻟﺎﻻت اﻟة اﻟﺔ ﻲ اﻷﺳﺎﺑﻊ
اﻟﻠﻠﺔ اﻟﻠﺔ".
وﻠﻰ اﻟ ﻣ اﻟرة اﻟﺔ اﻟﻲ رﺳ ﻲ اﻻﺟﺎع ،ل ﻣﯾ ﻣ ﺳراﺳﻲ اﻟﻲ ﻲ ﺗﻞ أﺑ ،اﻟور روﻧﻲ ﺟﺎﻣو ،إن ﻣﺎت إﺳاﺋﻞ ﻟ ﻣﻬدة
ﺎﻻﻧﻬﺎر اﻟﺷ وﺳ ﻲ ﻼج ﻞ ﻣ ﺎج إﻟﻰ رﺎﺔ ﺔ.
وﺎل ﺟﺎﻣو" :ﻧ ﻧﻬ ﺄﺻﺎﺋﺎ اﻟﯾ وا وﺎﺋﻬ وﺄن اﻻﺎد وﻞ اﻟﺎت .ﻟﻟ ﻧ ﻲ إﻠف ﻟ ﻧن أول ﻣ ﯾ إﻟﻰ إﻼق أو أول ﻣ ل إن
ﺎك زﺎدة ﻲ د اﻟﺿﻰ ﻠﻰ أﺟﻬة اﻟ اﻟﺎﻲ .ﻞ اﻟﺿ ﻠﻰ ﻣاﻊ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ اﻟﯾ ﯾون ﻩ اﻷﺧﺎر اﻟﺔ  أن ﯾ إﺎﻬ ،"و
ﺗﻩ.
وﻲ ذات اﻟﺎق ،ﺗث ﻣول ﻲ اﻟﻠد ﻟ ﯾ اﺳﻪ ،ﺿ وز ﺟ اﻻﺣﻼل ﺑﻲ ﺎﻧ وﺣﻪ أزرق أﺑ ﻣﺎء ﯾم اﻟﻼﺛﺎء ،ﺣل  رﺋ اﻟزراء ﺑﺎﻣ
ﻧﺎ ﻣﻪ.
وﻧﻠ ﺻﺔ "ﺟوزاﻟ ﺑﺳ  "اﻟول ﻟﻪ" :إن م ﺗﻞ ﺣب اﻷزرق أﺑ ﻟﻠوﻟﺔ ﺳد إﻟﻰ إﻼق ﺎﻣﻞ  ،اﺎرات ﺳﺎﺳﺔ ﺗق اﻟات
اﻟورﺔ ﻟﺢ اﻧﺎر وس روﻧﺎ وﻧﺎذ اﻷرواح".
وأﺿﺎف " :ﻠﻰ ﺎﻧ وأزرق أﺑ اﻟ  ﻩ اﻷﻟﺎب اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻠﺔ ﺎﻟوس ،واﻟﻲ ﺗﺎ ﺎة ﻣاﻲ إﺳاﺋﻞ .وﺎ أن ﺣﻣﺔ اﻟﺣة ﺗﻠ اﺗﺎ ًﺎ
ﺑ اﻟﻠد واﻷزرق أﺑ ،ﺈﻧﻬ ﻧا أ ار ﻻ ﯾﺎﺑ ﻣﻊ ﺷﻬ."

ورد أزرق وأﺑ ﻠﻰ ﻩ اﻟا ،ﺎﺋﻼ إﻧﻪ ﺑﻻً ﻣ م ﺗﻞ اﻟوﻟﺔ ﻟﻠﺎﻣﻞ ﻣﻊ أزﻣﺔ وس روﻧﺎ  ،أن ﺢ ﻧﺎ ﻟﻠ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎﻻﺎم ﺎﻟﺿﻊ.
ﻣﺎﺳﺎ ﻟﻠﺎﺳﺔ اﻵن ،وأن أ ﺻاع ﻻ ﯾور ﺣل اﺳﺎدة اﻻﺎد وﻧﺎم اﻟﺎﺔ اﻟﺔ
وأوﺿﺢ ﻣول ﻟ ﯾ ذ اﺳﻪ داﺧﻞ ﺣب أزرق أﺑ ،أن اﻟ ﻟ
ً
واﻟﻊ  أن ﯾ ﻲ و ﻻﺣ.

وأﺿﺎف ﺎﺋﻼً" :إﻧﻪ ﻣ اﻷﻞ أن ﻧ ﻠﻰ ﺗﻞ اﻷﻣال إﻟﻰ اﻟﺎﻣﻠ ﻟﺎﺑﻬ اﻟﺎص ،ﺑﺎ ﻻ ﯾاﻟن ﯾون .ﺎك ﻣ ﻲ ﺑﻬ وﺎك ﻣ ﻻ ﯾﻠن
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ﻣوﻟﺎﺗﻬ."
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