ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
اﻟﺻﻞ ﻟﺎﺎت ﻣﻊ ﺣﺎس ﻲ ة :

ﺎﻟﺎﺻﻞ  :ح ﺧﺔ ﻻﻼن دوﻟﺔ ﻲ ة وﺳﺎء وﺣ ذاﺗﻲ ﺎﻟﺔ اﻷﺎم اﻟﻠﺔ

 05ﻧ12:44 - 2018 
ذت اﻟﺎة اﻟﺎﺔ اﻟﺔ ،أن اﻷﺎم اﻟﻠﺔ ﺳﻬ ح ﺧﺔ ﺳﺎﺳﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﺟﯾة ﯾ ﺟﻬﺎ ض اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻼن دوﻟﺔ ﻠﺔ ﻲ
ﺎع ة وﺳﺎء ،ﻣ ﺧﻼل ﺗﺗﺎت ﺳﺎﺳﺔ ﻣﺔ".
وﺎل ﺷن  ﻣاﺳﻞ ﻣﻊ اﻟﺎة اﻟﺎﺔ ﻟﻠ إن "اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﯾة ﺳح أﺳﻠﺔ ﺣل ردود ﻞ اﻟ واﻟﺎﻟ ،وﻣﺎذا ﺳ ﺳﺎن اﻟﺔ
اﻟﺔ".

وﻧﻞ  اﻟال أﻣ أﻲ اﻟﺎدر ﻟﻬﻩ اﻟﺔ ،أﻧﻬﺎ "ﻟ ﺧﺎﺻﺔ  اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﻧﺎ ﻣﺔ ﻣ ﺗﻼت اﻟﻊ اﻟﺎﺳﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣ داﺧﻞ إﺳاﺋﻞ
وﺧﺎرﺟﻬﺎ ،وﺳ ﺗ ﻩ اﻟﺔ ﻣ ﺧﻼل اﺳﻼل اﻟﺎﻟﺢ اﻟﺔ ﻟﻠ اﻷاف ،ﻻﺳﺎ ﺑ اﻹﺳاﺋﻠ واﻟﻠ ،و إﺳاﺋﻞ واﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ
اﻟول اﻟﺔ اﻟﺎورة وﻣ."
وأوﺿﺢ أن "اﻟﺎﻟﺢ ﻲ اﻟﻬﺎﺔ ﻲ ﻣ ﺳض  اﻟﺔ ،وﺗ ﻧﺎﺣﻬﺎ ﻠﻰ اﻷرض ،ﻠﻰ اﺎر أن اﺗﺎق أوﺳﻠ ﻟ ض إﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻠﺔ ذات ﺳﺎدة ،وﻲ
ﻞ اﻻﺣﺎﺟﺎت اﻷﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠ ن ﺎﻹﻣﺎن إﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،اﻟﻞ ﻠ أن ﺎﻧﺎ ﻠﺎ ﺳﺄ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺑون ﺟ ﺗﺎﻊ ﻟﻪ،
وﺳﻰ إﺳاﺋﻞ ﻣﺔ داﺋﺎ ر اﻷردن".
وأﻛ أﻲ  50ﺎﻣﺎ ،و اﻟﺎ اﻟﺎﺑ ﻟﻠا اﻟﺎم ﻟ ازرة اﻷﻣ ،أن "اﻟﺔ ﺗﻲ ﺄن ﻞ ﻣ ﺳﺧﻞ اﻟﺔ اﻟﺔ ،أو ﺳج ﻣﻬﺎ ﺳ  إﺳاﺋﻞ ،وﺎﻟﺎ أن
اﺗﺎق أوﺳﻠ ﻻ   ﺳﺎرة ة ﻟﻠﻠ ،وﻲ اﻟ ذاﺗﻪ ﺈن أ ﺣﻞ ﺎدم ﻟ ض ﻣ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠ  ،ﺟﺎءت اﻟﺔ اﻟﻲ ﻧﺿﻬﺎ ﻟﻞ اﻧﻼﺎ ﻣﺔ
وﺛﺎﻧ درﺟﺔ".
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وأوﺿﺢ أﻧﻪ "ﺎﻟﺎ أن ﻧ اﻟﻠ ن ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ وﺎع ة  ،ﺟﺎء اﻟر ﻠﻰ اﻟﻞ ﻲ ة  ،ﯾ ﺗﺳﻬﺎ ﺷﺎﻻ ﺎﺗﺎﻩ ﺳﺎء ،ﻞ ل
اﻟﺎﺣﻞ ﻣﻊ اﻟ اﻟﺳ ،ﺣ اﻟﺔ ﻣﺣﺔ ﻠﻰ اﻟﺎﻟ ،ﻣﺎ  ﻟﻬ ﺗﺎرة ﺣة ،وﻣﺎر وﻣﺎء وﺗاﺻﻼ ﺟاﺎ ﺣﺎ ،ﻲ ﺣ أن ﺳﺎن اﻟﺔ اﻟﺔ ن
ﻲ ﺎن ﻣ اﻟ اﻟاﺗﻲ ﻲ اﻷﻣﺎﻛ اﻟﻲ ن ﻬﺎ اﻟم ،دون د أ إﻧﺎن ﻣ ﺑﻪ ،وﻟﯾﺎ ﺟﻠﺔ ﻣ اﻷﺎر اﻟﯾة ﺎﻟﺔ ﻟﻞ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻻ ﻧﻠﻲ أﺎً ﻣﻬﺎ
ﻣ ﺿﻬﺎ ﻠﻰ ﺎوﻟﺔ اﻟ."
وأﻛ أﻲ ،و اﻟﯾ اﻟﺎﺑ ﻟرﺳﺔ اﻟﻬﺳﺔ اﻟﺔ ،ورﺋ دﯾن رﺋ ﺔ اﻷرﺎن اﻷﺳ ،أن "اﻟﺋ اﻟ  اﻟﺎح اﻟﻲ أﻠ ﺧﺔ ﻣﺎﺑﻬﺔ ﺗﻲ
ﺑﺳﻊ ة ﺷﺎﻻ ﺎﺗﺎﻩ ﺳﺎء ،ﻟﻪ اﻧ ﻣﻬﺎ  ردود اﻟﻞ اﻟﺎﺿﺔ ﻣ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ ،ﻟﻲ ﻣﻊ أﻧﻬ ﺳﺎودون اﻟاﺔ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟم ،اﻟن أﻣﺎﻣﻬ
ﺗﺎت ة ،ﻟﯾﻬ ﺛﻼﺛ ﻣﻠن ﻣا ﺟﺎﺋﻊ ،اﻟﺿﻊ اﻷﻣﻲ ﻟ ﺎ ﻟﯾﻬ ."و ﻣﺎ أوردﻩ ﻣﻊ ﻲ .21
وأﺿﺎف أن "ﻣ ت وﺿﻬﺎ اﻹﻠﻲ واﻟﺎﻣﻲ ﺑ اﻟول اﻟﺔ ،وﻲ ﻩ اﻟﺔ ﻧ ﻧم ﻟﻠ ﻞ ﺷﻲء ،ﺳﻠن ﻞ د ﻣﺎﻟﻲ  ،وﻣﺎة أﻣﺔ،
وﺳﻟن إﻟﻰ اﻟ اﻟر ﻷ اﺗﺎق ﺳﻼم ﻲ اﻟﺔ ،ﻩ  ﺳﺎرة ﺎﻟﺔ ﻟﻬ ،ﻣﻊ اﻟﻠ أﻧﻪ ﺎﻹﻣﺎن اﻟﻠء ﻟﺔ ﺗﺄﺟ اﻷراﺿﻲ ،وﻟ ﺎﻟورة ﻣﻬﺎ ﻣﺎﻧﺎ
ﻟﻠﻠ "و ﻟﻪ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن "ﻩ اﻟﺔ ﻠﺔ ﺑﺣ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟاﺧﻠﻲ واﻟﻬد ﺣل اﻟﺎﻟ ،ﻣﻊ أﻧﻪ  اﻟﻲ ﻣﺎ ﺑﻬﻩ اﻟﺔ دون اﻟﺎﺟﺔ ﻹﺎﻣﺔ ﺣب ﺳﺎﺳﻲ إﺳاﺋﻠﻲ
ﺟﯾ ﻟﻠﻞ ﻠﻰ إارﺎ داﺧﻞ اﻟ ،وﻟﻟ  اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﺔ ا  أ اﺳﺎب ﺣﻲ إﺳاﺋﻠﻲ داﺧﻠﻲ ،ﻷن اﻟﺔ ﺗ ﺿﻬﺎ ﻠﻰ اﻹدارة اﻻﻣﺔ
واﻟﻟﺎن اﻟﺎﻧﻲ وﺟﻬﺎت أﺧ ،وﻧ أن أ ﺟﻬﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ ﺳﻠ ﻩ اﻟﺔ ﺳﻰ ﺎﻟﺎف إﺳاﺋﻠﻲ  وواﺳﻊ".
وﺣل اﻟﺎوف اﻟﺔ أن ﯾل ﺗد ﺎع ة إﻟﻰ ﺗ أﻣﻲ ﺎﻟﺔ ﻟﻬ ﻠﻰ ﺣود اﻟﻼﺻﺔ ،ﺎل أﻲ ،اﻟﺎﺋ اﻷﺳ ﻲ ﺎدة اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻟﺔ ﻲ
ﺎع ة وﺳﺎء ،إﻧﺎ "ﻧﻠ ﻲ ﻩ اﻟﺔ ﻣ ﺎﺔ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ أن ة ﻲ ﻣﺎح اﻟﻞ اﻹﻠﻲ ،وﻟ اﻟﺔ اﻟﺔ".
وﺎل إﻧﻪ " ﺗ اﻟﺎﻟ اﻟوﻟﻲ اﻟﺎﻣﻞ ﻲ اﻟاق واﻟ ﻟﻬﻩ اﻟﺔ أﺎ ،وﻲ ﺣﺎل ر ا اﻟﺎﻟ اﻹﺎﺣﺔ ﺎس ﺎ ﻲ ة ،ﻬا ﻣ ،وﻣﻊ ذﻟ ﺈن
ﻞ اﻟﯾات ﻟ اﻟاء اﻟﯾ أوا ﻩ اﻟﺔ ﺗ إﻟﻰ ﺿورة اﻟﺻﻞ ﻟﺎﺎت ﻣﻊ ﺣﺎس ﻲ ة ،ﻣﻊ إﺎﻣﺔ وف ﻣﺔ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺎة"
وأوﺿﺢ أﻧﺎ "ﻧ ﻧث  ﻣﺎرﻊ اﺳﺎرﺔ ﺿﺔ ،وﺎﻣﺔ ﻣﯾﺔ ﺟﯾة ،وﺧاج ﻣﺎت آﻻف اﻟﻠ ﻣ اﻟﺎع ﺟﺎ ﺎﺗﺎﻩ ﺳﺎء ،وﺎﻣﺔ ﺷﺔ ﺎدق وﻰ ﺗﺔ،
ﻩ ﺧﺔ ﺳﻞ ﻠﻰ إﺣﺎء ﻩ اﻟﺔ اﺎدﺎ وﺗﺎرﺎ ﻟﺎ ﻪ ﻣﻠﺔ ﺳﺎن ة أﺻﻼ".
وأﻠ أﻧﻪ "أﻣﻰ ﻠﻰ ﺗ اﻟﺔ وادﺎ ﺎﻣﺎ وﻧ ،وﺿﺎﺎ ﻠﻰ ﻣﺎﻞ دوﻟﺔ ﯾة ،وﺗﻠ ردود ﻞ ﻣﺔ ،وأﻟﺎ ﻣﺎﺿات أﻛﺎدﺔ ﻲ اﻟﺎﻣﺎت،
واﻟﯾ ﻲ اﻟﺔ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ  ﺧ ﺳﺎﺳﻲ إﺳاﺋﻠﻲ ﻪ ،وﻧﺎ  ﻣﻠ اﻟﺟﻬﺎت اﻟﺎﺳﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻣ أﻰ اﻟ إﻟﻰ أﻰ اﻟﺎر".
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