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ﺎل وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻟ اﻟﺎﺑ ﻧﻞ ﻬﻲ ،أن ﻣﺎدرة ﺷ  اﻟا اﻻﺎدﺔ ﻟﻞ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﺣ ﻲ اﻟﺎﻧﺎت وﺎن ﻣﺎ اﻟﻞ.
ﺣرت ﻣ ا اًر ﻲ اﻟﺎﺿﻲ ﻣ اﻻﻧﺎق وراء ﻣﺎدرات دوﻟﺔ رﻧﺎﻧﺔ ،وﻟ ﻣ اﻟع ﻲ ر
واﺿﺎف ﻬﻲ ﻲ ﻣﺎﻟﺔ ﻧﺎ ﯾم اﻻﺛ ،ﻲ ﺻﺔ ""إﻧﺑﻧ ﺔ" ،ﻟ
ُ

اﻷﺎر اﻟﯾة ﻞ اﻻﻼع ﻠﻰ ﺗﺎﺻﻠﻬﺎ ﺎﻣﻠﺔ ،ﺎﻟﻼﺎت اﻟوﻟﺔ ﻼﺎت ﻣﺎﻟﺢ وأوﻟﺎت ،ﺗا أﺣﺎﻧﺎً وﺗﺎرض ﻣات أﺧ ،وﻲ أﻠ اﻷﻣ ن اﻟ
اﻟﺿﻲ اﻟﻬﺎد ﻟﯾ ر اﻟﺎﺳ أو اﻟﺎﺋ ﻣﺎ ُح  اﻟﻞ اﻷوﻊ واﻷﻞ.

وﺎل ﻬﻲ ﻟ  ﻣﺎﻻ ﻟـ ﺑﺎرﺦ  10ﻣﺎرس )آذار(  ، 2019ﺄن م اﻹدارة اﻷﻣﺔ ح ﻣﺎدرة ﺣل اﻟاع اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﺻﻬﺎ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﺄﻧﻬﺎ
ﺳن "ﺻﺔ اﻟن" ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺎﺣﻬﺎ ،اﺳت ﻪ إﻟﻰ ﺗﺎت ﻠﺔ وأﺧﺎر ﺻﺔ ﺎ ُﯾ ﺣﻪ ،وأﺷت إﻟﻰ ﻧﺎ ﻬﺎ ﺟاﻧ إﺎﺑﺔ ،ﻣﻬﺎ اﻟﻲ ﻟﺿﻊ ﺻﺔ
ﻣﺎﻣﻠﺔ وم اﻻﻧﺎس ﻲ ﺳﻠﻠﺔ ﺟﯾة ﻣ اﻟﺎوﺿﺎت اﻟة ،ﻠﻰ ار إدارات داﺔ ﺳﺎﺔ ،وﻟ إﻟﻰ ﻧﺎ أﺧ ﻻ أراﺎ ﻣﺔ إذا ﺎﻧ ﺻﺎدﺔ اﻟﺔ ،ﻣﻞ
وﺿﻊ اﻟﺔ ﻲ إﺎر إﻠﻲ ،و ﻣﺎ ﺎﻧ  ﻠﻪ ﻣﺎدرة اﻟﻼم اﻟﺔ ﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﺑوت ﺎم .2002
وأوﺿﺢ ﻬﻲ ،أﻧﻪ وﻲ ﻧ اﻟﺎل ﻟ أﻞ  اﻹﺷﺎرة ﺻاﺣﺔ أﺎً إﻟﻰ أن ﺎك ﻣﺷات ﺳﻠﺔ ﯾة ﻟﺎ  ﺎدم ،ﻲ ﻞ اﻧﺎز اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻠﺔ ﺗﺎﻩ إﺳاﺋﻞ،
واﺗﺎذﺎ ﻹﺟاءات ﺑﻞ اﻟﺎرة اﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻟس اﻟﺔ وﻼق اﻟﻠﺔ اﻷﻣﺔ ﻲ اﻟس اﻟﺔ ،وﻟﺎء اﻟ ﻟﺎﻟﺔ ث ﻟﻼﺟ اﻟﻠ ،وم ﺗ
اﻹدارة ﻟﻞ اﻟوﻟ ﻠﺔ وﺳاﺋﻠﺔ.
وأﺿﺎف ﻬﻲ ،أﻧﻪ ﻣ اﻟﻼ ﻟﻠ أن ﺷ ،اﻟﺎر اﻟﺎﺳﻲ ﻟﻠﺋ ﺗاﻣ ،أﻛ ﻠﻰ اﻟﺎ ﻧﻬﺎ ﻲ ﺣار أﺟاﻩ أﺧ اً أﻣﺎم ﻣ واﺷ ﻟﻠراﺳﺎت ،ﺄﺷﺎر إﻟﻰ أن

اﻹدارة ﻻ ﺗ اﺳﺎف اﻟﺎوﺿﺎت ﻣ أﺟﻞ اﻟﺎوض ،وﺗُ ِ
ﻞ  ﺻﺔ ﻣﺎﻣﻠﺔ ﺎﺻﺎ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،وا ﺷﻲء إﺎﺑﻲ ،إﻻ أﻧﻪ ﺗ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ دوﻟﺔ

ﻠ ،ﺑﻞ ﻣﺎ اﺳ ﻣﺛﻪ  ﺳ إﺎﻟﻪ ذﻟ ،اﺳ ﻲ ﺗ اﺳام ﻠﺔ "اﻟوﻟﺔ" ،ﻣﺎ زاد ﻣ ﻠ اﻟﻠ واﻟب ،وﺎن ردﻩ اﻟﺄﻛ ﻠﻰ اﻷوﻟﺔ اﻟﻲ
ﻰ ﺑﻬﺎ ﺿﺎن أﻣ إﺳاﺋﻞ ﻲ اﻟ اﻷﻣﻲ ،واﻟﻪ أن اﻟﻠ ﻻ ﯾن ﻲ ﺎداﺗﻬ ،وأﻧﻪ ﻣ اﻷﻞ اﻟ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻻﺎدﺔ واﻟوف اﻟﺔ،
ﻣﺎﻼً ﺗﺎﻣﺎً أن اﻟ اﻻﺎد دون إﺎر ﺳﺎﺳﻲ ﻣﺎﺳ ﻣﻬﺔ ﺳ أن ﻠ ﻣ أن ﺣﻬﺎ ﻟﻠة اﻷوﻟﻰ وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﻲ اﻷﺳ ﺟرج ﺷﻟ ﻲ
اﻟﺎﻧﺎت ،وﻣ ﻩ ﺷن ﺑ وز ﺧﺎرﺟﺔ إﺳاﺋﻞ ﻲ اﻟﺎت ﻣ اﻟن اﻟﺎﺿﻲ ﻲ ﺳﺎق ﻣﺎدرة ،واﻟ اﻻﺎدﺔ ﺣل اﻟق اﻷوﺳ واﻟﺎل اﻷﻲ ،وﻣة
ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ23:07:50 17-09-2019 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
أﺧ ﻣﺎ ﺣﻬﺎ وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﻲ  ﺧﻼل ﻬ أوﺎﻣﺎ.
وﻧﻩ ﻬﻲ اﻟﻰ أن ﺷ اﺳ ورﺷﺔ ﻞ اﻟ ﻟح ورﺔ ﻣﺎﻣﻠﺔ  ﺣا اﺎدﺔ ان "ﻣ اﻟﻼم إﻟﻰ اﻟﺧﺎء" ،إﻻ أن ردود ﻞ اﻟﻠﻠ اﻷﻣ ﻞ
اﻟب ﺟﺎءت ﺳﻠﺔ ،ﺎﺎر أن ﻠﺔ اﻟﺎدرة ﺎﻻﺎد ﻞ اﻟﺎﺳﺔ ودون وﺿح اﻟؤﺔ ﻣر ﺳ أن ﻞ ﻟﺎب اﻹﺎر اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻼﺋ ﻟﻩ ،ﺎ ﺷ اﻟﻠﻠن
ﻲ ﻣاﺔ اﻟح ذاﺗﻪ ﻟﻪ ﻣوﺎت وﺗﺎرب ﻹدارات ﺳﺎﺔ أُﻟ ﻣ إدارة ﺗﻣ ﺧﻼل اﻟﺎﻣ اﻟﺎﺿ ،ﻼً  أن اﻟوع ض ﺗا ﺗﻞ دوﻟﻲ ﺿ
دون أ ﻣﺷات ﻟﻟ ،وﻟ ﺎﻟﺞ اﻟﺎت اﻷﻣﺔ اﻟﻲ ﺗﻊ ﻣﺎرﺔ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻲ ﻣﻞ ا اﻟﻬ ﻟﺎات أﻣﺔ.
وﺎل ﻬﻲ ،أن اﻟﻼﺻﺔ إذن ﻣ وﺟﻬﺔ ﻧ ﻻء أن ﺎك ﺣﺎ اﺎدﺎ  ﻟﻠاﺔ ﻣ ﺣ اﻟن و واﻲ ﻲ اﻟﺣﺎت.
وأﺷﺎر ﻬﻲ إﻟﻰ أن ورﺷﺔ اﻟﻞ ﻲ اﻟ ،اﺳﻠ ﻠﺔ ﻣ ﻞ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،وﺷﺎرك ﻬﺎ د ﻣ اﻟول اﻟﺔ ﻣﻊ ﺗﺄﻛ ﻞ ﻣﻬﺎ ﻠﻰ ﻣﻬﺎ اﻟﺎﺳﻲ
اﻟﺳﻲ ﺄن ﺣﻞ اﻟوﻟ ،واﻟس اﻟﺔ ﺎﺻﺔ ﻟﻠ ﺷ أﺳﺎﺳﻲ ﻹﺣﻼل اﻟﻼم ﻲ اﻟق اﻷوﺳ ،وأن ﺗ اﻟﺎﻟ اﻟﺔ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ،ﺑﻊ اﻟﻠ
ﻬ ﻊ اﻟ ﻣ اﺳﻼل ﻩ اﻟﺔ ﻲ اﻟوﺞ ﻟﺎت ﻣﺔ.
وأﺿﺎف ﻧ ﻧﻊ إﻟﻰ ﺗﯾات ﻣﻠﺔ ،وأﺣﺎﻧﺎً ﻣﺎرﺔ ،ﻟو ورﺷﺔ ﻞ اﻟ ،اﻟﻲ وﺻ ﻬﺎ ﺷ اﻟﺔ ﺄﻧﻬﺎ "ﺻﺔ اﻟن" اﻟﻲ ﺗﺢ اﻟﺎب ﻟﻠل أﻛ
واﺔ ،واﺗﺎﻻً ﺎﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻪ أﻧﻪ ﻻ  ﺗ اﻟﺎﺔ ﺑون ﺳﻼم.
ور ﻬﻲ ﻲ ﻣﺎﻟﻪ ،ﻠﻰ أن اﻟﺎﻧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺳﻊ ﺄن ﻩ اﻟة دﻟﻞ ﻠﻰ ﺗر اﻟﻼﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺔ ،وأﻧﻬﺎ  اﻟﺎب ﻟﻼﺎت ﻣﻊ دول ﺔ أﺧ
ﺧﺎﺻﺔ ﺎﻟﻠﺞ اﻟﻲ ،وﺳ ﻧﺎ ﻠﻰ ﻩ اﻟﺳﺎﻟﺔ ض اﺳﺎرﺎ ﻷاض اﻧﺎﺑﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﺣﻰ ﺳ) أﯾﻠل( اﻟﻞ ،ر ﺗا ﺣﺎﻻت ﯾة ﻟﻞ ﻩ
اﻻﺟﺎﺎت ﻲ إﺎر اﻟﺎوﺿﺎت ﻣدة اﻷاف اﻟﺔ  ﻣﺗ ﻣر ﻟﻠﻼم ﻲ اﻟق اﻷوﺳ ،واﻟﻲ ﺗ ﺔ ﻞ ﺣل اﻟﺎون اﻻﺎد ﺗﯾاً،
ﺎﻟﻲء اﻟﯾ ﻧﺎً ﺎ  ﻣوح اﻵن أﻧﻪ ﺟء ﻣ ﻣﺎدرة أﻣﺔ  ﻣﻠﺔ اﻹﺎح ﻬﺎ ﺣﻰ اﻵن ،واﻟﯾ أﺎً أن اﻟف اﻟﺋﻲ ﻣ اﻟض أﻧﻪ اﻟﻬف،
و اﻟﻠن ،ﺎﺋن ﻠﻰ اﻟ اﻟﺳﻲ.
وﺎل ﻬﻲ أن اﻟ ﯾر أن اﻟف اﻟﻲ  ﻧﻪ ﻲ ف ﺳﺎﺳﻲ ﺟﯾ وﺻ ،ض ﻠﻪ اﻟﺎزل  د اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،إزاء رﺎدة أﻣﺔ 
ﺗﻠﺔ وﻣﺎدﺔ اﻟﺎع واﻟﻠﻊ ﻠﻰ اﻟ اﻟ ،ﺗﻊ ﻣﻪ ﺎﺋا ﺳﺎ ﻣ اﻷﺻﺎء ﻣﺎﺑﻞ أ د أﻣﻲ ،واﻧﺎر ﻣﺎ إﻠﺔ ﻣدة وﻣﺔ ،ﻬﺎ ﻣ دول
 ﺔ  أوﺳﺔ ،واﻟ اﻵﺧ ﻣ داﺧﻞ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﺔ ذاﺗﻬﺎ ،وﻣﺎ ﺟﺔ ﻟ ﻣ اﻟف وﺗ اﻟة  اﻟوﺔ ﻟﻠﺎن اﻟﻲ ﻟﻠول ،و ﺗﯾ
ﺎﺻ ﻲ وﺟﻬﺔ ﻧ ﺣ اﺳ اﻟاﺔ ﻠﻰ أ ﺻﻎ ﻻ ﺗﻞ ﺣﻞ اﻟوﻟ ،ﺧﺎﺻﺔ أن ذﻟ ﻞ ﺧ اً ﻣﺎﺷ اً ﻠﻰ اﻷردن ،ﻼً  أن اﻟل ﻞ ﺗ ﻪ ﺔ
اﻟة ﺗ اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻟ ن ﻣﻻً ﻣ اﻟول اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ.
واﺿﺎف ﻬﻲ اﻟل أن اﻟ ﯾﺎءل  ﺳ ﺗ وﺗدد اﻟب ﻲ اﻧﻬﺎز "ﺻﺔ اﻟن" ،ﺎﺎرﺎ إﺿﺎﺔ أﻞ ﻣ ﻻ ﺷﻲء ﺣﻰ إن ﺎن ﻬﺎ ﻣﺎﻟﺔ ﻲ اﻟﯾات
وف اﻟ ﺎ ﺗﻪ ﻣ ر ﻲ  ﺟاﻧﻬﺎ اﻟﺔ ،واﻹﺟﺎﺔ ﺑﺎﺔ أن اﻟددﯾ ن أن ﺗن "ﺻﺔ اﻟن" ﻲ ﺟء ﻣ" ﺻﺔ اﻟن" ،ﺗﺎول ﻬﺎ
اﻟﻻﺎت اﻟة ﻣﺎﺔ اﻟق اﻟﻠﺔ اﻟوﺔ ﺎات اﺎدﺔ ﺗﻠﻬﺎ ﻲ أﻠ اﻷﺣﺎن اﻟول اﻟﺔ ﺎﻟﺎً واﻟﺔ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ،واﻟ اﻟﺋﻲ ﻟﻬﻩ
اﻟك ﻲ اﻹﺟاءات اﻟﻲ اﺗﺗﻬﺎ اﻹدارة اﻷﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﻟﺟﺔ اﻻﻧﺎز اﻷﻣﻲ اﻟﻠ ﻹﺳاﺋﻞ إﻟﻰ ﺗﻬﺎ ﻟا اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ واﻷﻣﻲ ﺎ  ﺎﺻ
اﻟﻞ اﻟﻬﺎﺋﻲ ﻟﻠاع اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﺗﯾاً ﺎ ﯾﻠ ﺎﻟوﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،واﻟس واﻟﻼﺟ.
وأﻛ ﻬﻲ إذا ﺎﻧ اﻟﻻﺎت اﻟة ﺻﺎدﺔ ﻲ ﻧاﺎﺎ ر ﻞ ﻣﺎ اﺗ ﻣ إﺟاءات ﺗﺎرض ﻣﻊ أﺳ ﻠﺔ اﻟﻼم ﻠﻠﻬﺎ ﺗر ﺑﺎﻧﺎً ﺻﺎً وواﺿﺎً أن إﻧﻬﺎء اﻟاع
اﻟﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎ ﻲ ذﻟ اﻟ اﻟﻠﻲ  أن ن ﻠﻰ أﺳﺎس ﻣﺎدرة اﻟﻼم اﻟﺔ ﺑوت ﺎم  ،2002واﻟﻲ ﺗ إﻟﻰ ﺣود  1967وﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻠﺔ ﺎ
ﻬﺎ اﻟس اﻟﺔ وﺣﻞ ﻣﻠﺔ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ وﺎﻣﺔ ﻼﺎت ﺔ ﺑ إﺳاﺋﻞ واﻟب  إﻧﻬﺎء اﺣﻼﻟﻬﺎ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﺔ ،ﻠﻰ أن ﺗﺎﻟ اﻟﻻﺎت اﻟة
اﻹﺳاﺋﻠ واﻟﻠ ﺈﺟاء ﻣﺎوﺿﺎت ﻣﺔ ﻟ ﺣﻞ اﻟوﻟ ﻠﻰ ا اﻷﺳﺎس.
وﺧ ﻬﻲ ،ﺳﺄواﺻﻞ ﻣﺎﺔ اﻟ اﻷﻣﻲ واﻻﻧﺎر ﻟﻼﻼع ﻠﻰ اﻟﺎﺻﻞ اﻟﺎﺳﺔ ﻟـ "ﺻﺔ اﻟن" ،اﻟﻲ ﯾدد أﻧﻬﺎ أُﺟﻠ إﻟﻰ ﻣﺎ  ﺷﻬ ﻧ) ﺗ اﻟﺎﻧﻲ(،
وﻻ أﺟ ﻣ اًر ﻟﻠﺎؤل ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﺑء اﻟﻠﺔ اﻻﻧﺎﺑﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻲ ﺳ ﻬﺎ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﺣﻰ اﻹﺎء ﺄﻧﻪ  ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ ،ﺗﺎً ﻹﺎب اﻟ اﻟﻬد
اﻷﻣﻲ وﻣﻪ ﻣ اﻟ ،أﻛ اﻟﺎت ﺗداً ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻷﻣﺔ ،واﻟﯾ ﺎﻧا اﻟﻠﻲ اﻟﺋﻲ اﻟ دﻊ إﻟﻰ ﻧﻞ اﻟﺎرة اﻷﻣﺔ ﻟﻠس ﺣﻰ ﻞ اﻹﻼن 
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"ﺻﺔ اﻟن".
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