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أﻛ ﻣﺳﻰ اﺑ ﻣزوق  اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس ،اﻟم اﻻرﺎء ،أن " :اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ  ﺎﻟﺔ ،ووﺣة اﻟ أﻣ ﺿور ﻻﻧﺎر ﻠﻲ"،
ﻣرﺎ ﻟﻪ" :ﻣﺎ ﺿ ﺻﺔ اﻟن واﺣ ،(..) ﻟﺎ وﻧ ﻣن ﻻ ﻧﻊ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﺎ  اﻟ اﻟﻠﻲ ،وﻧﻊ ﻣاﺟﻬﻬﺎ ﻣﺎ ﻧن
ﻣﺣﯾ."
ورأ أﺑ ﻣزوق أن "اﻟﻼﺎت أﻣ ﻲ ﻲ ﻞ اﻟول اﻟﻲ ﺗ ﺗ اﻻﺳﺎر ) ،"(..ﻣا ﻠﻰ أﺔ إﺟﺎر اﻻﺣﻼل ﻠﻰ اﻻﻧﺎب ﻣ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ،
 ﻧﻬﺞ اﻟﺎوﻣﺔ ،وﺻﻻ إﻟﻰ اﻟ اﻟﺎﻣﻞ ودة اﻟ اﻟﻠﻲ.
وأوﺿﺢ ﺧﻼل ﻣﺗ ﺻﻲ ﺎﻟﺎﺻﺔ ﻣﺳ أن "اﻻﺧﻼف اﻟﻠﻲ ﻟ ﻞ ﺷﻲء ﻲ اﻟاع ،ﻬ ﺎن ﻣﺟدا ﻞ ﺢ وﺣﺎس ،ﻟ اﻟﻠﺔ ﺗ ﻲ أﻧﻪ ﻻ ﺑ ﻣ
وﺟد إﺎر ﺟﺎﻣﻊ ﻟﻠرة ﻩ اﻻﺧﻼﺎت ﻲ إﺎر واﺣ وﺟﻬﺔ واﺣة وﺗ ﻩ اﻟﻼﺎت ،ﺣﻰ ﻧاﺟﻪ اﻟاﻣات اﻟﻲ ﺗﻬف ﺎ".
ﻟ ﻠﻬﺎ ﻟﻪ ف واﺣ ،و وﺟد دوﻟﺔ
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن "ﺣﺎس ﺗ ا اﻟﻬﺞ واﻟﺎﺋﻞ اﻷﺧ ،ﺄﺻﺢ ﺎﻟ ﻧﻬﺎن؛ ﻧﻬﺞ ﻟﻠﺎوﻣﺔ ،وآﺧ ﯾ ﻟﻠﺔ اﻟﺎﺳﺔّ ،
ﻠﺔ ﺎﺻﻬﺎ اﻟس ،و ف ﻣك" ،ﻣﺎ أن "اﻻﺧﻼﺎت ﺑ اﻟﺎﺋﻞ ﺗ ﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ".

وذ أﺑ ﻣزوق أﻧﻪ " ﻣور ﺳات ﻠﺔ ﻠﻰ اﺗﺎﺎت أوﺳﻠ وﻧ ﻧ اﻟﺎوض ،ﻟ ﻧﺎ ﯾ اﻟﺎوض ،و اﻟﻞ ﻣ ﺟﺎﻧ أﺣﺎد ،(..) وﺎع ة
ﺗﺎﺻﻩ إﺳاﺋﻞ ،ﻠ  ﺎك ﻣﺎل ﺎف ﻟﻠﺔ ﻲ أ ﺗﺔ ﺳﺎﺳﺔ ،وﺟﺎءت ﺧﺔ ﺗاﻣ ﻣﻠﺔ ﻟﻸﻣر أﻛ ﻣﺎ ﺎﻧ ﻠﻪ".
وﺎ  اﻟﺳﺎﺔ اﻟﺔ ،ﻧﻩ أﺑ ﻣزوق إﻟﻰ أن "ﻣ ﺗم ﺑﺎﺎت ﻟﻠﻬﺋﺔ ﻲ ﺎع ة ﺑ ﺣﺎس وﺳاﺋﻞ ،إﻻ أن ﺎﻟ  اﻟاﻞ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﺎ ﻟ
إﻟﻰ اﻟﺎات اﻟﻲ ﻣﻬﺎ اﻟﺎﻧ اﻟ ،إﻻ أن ﺎﻟ ﺻﺎت ﻲ وﺻل ﻩ اﻟﺎات ﻲ  ﻣ اﻟات؛  اﻟاﻞ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ اﻟﻬﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ".
وأﻛ أﺑ ﻣزوق أن ﻣات اﻟدة ﺟﺎءت  اﻟﺎر اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻟﺎع ة ،ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ ﻟ اﻟﺎر اﻟﺎﺋ اﻟوض ﻠﻰ أﻞ اﻟﺎع ،وﺗ اﻟوف اﻟﺔ.
وﻟ إﻟﻰ أن "ﻩ اﻟات واﺟﻬﻬﺎ اﻻﺣﻼل  ،وﻞ أﻛ ﻣ 300 ﺷﻬ ﻬﺎ ،وﺟح اﻵﻻف ﻣ اﻟﺎء واﻷﺎل واﻷﺎء واﻟ ورﺟﺎل اﻹﺎﺛﺔ اﻟﻧﺔ" ،ﻣﺎﻟﺎ
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اﻟﺎﻟ ﺎﻟف إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﻠﻣ ﻲ ة ،ﻟا ﺔ ﺔ اﻟ ﻲ دول اﻟﺎﻟ.
وﻣ ﻣﺎرس /آذار  ،2018ﺎرك ﻠن ﻲ ﻣات اﻟدة ب اﻟﺎج اﻟﺎﺻﻞ ﺑ ﺷﻲ ة وﺳاﺋﻞ ،ﻟﻠﺎﻟﺔ دة اﻟﻼﺟ إﻟﻰ ﻣﻧﻬ وا ،ورﻊ اﻟﺎر 
اﻟﺎع.
وﻲ ﺳﺎق آﺧ ،ﻠ أﺑ ﻣزوق ﻠﻰ اﻟ ارات اﻟﻣﺔ اﻟﻠﺎﻧﺔ اﻷﺧة ﺿ اﻟﻠ ﺎﺋﻼ" :اﻟﻼﺟن ﻲ ﻟﺎن ﯾﺿن ﻟﻠﻞ ،واﻹﺟاءات اﻟﻠﺎﻧﺔ ﺿ ﺗ
ﺑاﺟﻊ أاد ﻣ 450 أﻟ ﻻﺟﺊ إﻟﻰ  173أﻟﺎ".
ووﺻ ار وز اﻟﻞ اﻟﻠﺎﻧﻲ ﻊ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ ﻣ اﻟﻞ ،دون اﻟل ﻠﻰ ﺗﺢ ،ﺄﻧﻪ " ،وﻟ ﻟﻪ ﻣ اﻹﻧﺎﻧﺔ ﻧ."
ﻲ ﺳﺎق ﻣﻞ ،ﺎل أﺑ ﻣزوق  ،إن "روﺳﺎ راﺔ ﻟﺔ اﻟن ﺎ ر ﺳﺎﺎ ﻣﺗ وارﺳ وورﺷﺔ اﻟ اﻻﺎدﺔ ) ،(..وﺗ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺣﺎت اﻟ
اﻟﻠﻲ ،وﻧ ﻣﻬﺎ ﻲ ذﻟ."
وأﻛ أﺑ ﻣزوق أن "روﺳﺎ ﺗﻊ أن ﺗن داﺎ ﺎ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ،ﻟﻲ  ﻠﻰ أرﺿﺔ ﺻﻠﺔ ﻲ ر اﻟﺎرﻊ ﺿ ﻠ ،وﺗﻊ أن ﺗ ﻠﻰ
إﺳاﺋﻞ ودول اﻟﺔ ،ﻟﻲ ﻻ ﺗن ﺎﻟ ﺧﺔ أﻣﺔ ﻧﺎﺟﺔ ﺎﻟﺔ".
وﺣل ﻼﺔ ﺣﺎس ﻣﻊ ﻧﺎم اﻷﺳ ،ﺷد أﺑ ﻣزوق ﻠﻰ أﻧﻪ "ﻻ ﯾﺟ ﻼﺎت ﻣﻪ ،ﻣ ﻣﺎدرة ﺎدة اﻟﺔ ﻟﻠﺎﺻﺔ دﻣ ﻲ ﺎم  ،"2012ﻣﺎ أن "اﻟﺔ ﻟ
ﻣ ﻠﺎ  ،وﻧﺎ ﻣ ﻞ اﻟف اﻵﺧ) اﻟﺎم اﻟر."(
وأردف ﺎﺋﻼ" :ﻧﺄﻣﻞ أن ﺗ اﻷوﺿﺎع ﻲ اﻟﺔ ،ﻷﻧﺎ ﻠﺎ إﺧة ،وﻻ ﺑ ﻟﻺﺧة أن ﻧا داﺋﺎ ﻣاﺻﻠ."
وﻠﻰ ﻣار ﺳات ﻠﺔ ،أﺎﻣ" ﺣﺎس" ﻼﺎت ﺔ ﻣﻊ ﻧﺎم ﺎر اﻷﺳ ﻲ ﺳرﺎ ،ﻟ اﻧﻻع اﻟرة اﻟرﺔ ﻲ آذار /ﻣﺎرس  ،2011ور" ﺣﺎس" ﺗﺄﯾ ﻧﺎم
اﻷﺳ ،وﺗّ اﻟﻼﺎت ﺑ اﻟﺔ ودﻣ ،ﻞ أن ﺗر ﺎدة "ﺣﺎس" ﻣﺎدرة دﻣ ،ﻲ ﺷﺎ /اﯾ ﻣ اﻟﺎم .2012
ﻣ ﻧﺎﺣﺔ أﺧ ،أﺷﺎر أﺑ ﻣزوق إﻟﻰ وﺟد ﻼﺔ ﺟة ﺑ" ﺣﺎس" وﯾان ،داﺎ اﻟﻊ ،ﺧﺎﺻﺔ اﻟول اﻟة ﻣﻞ روﺳﺎ واﻟ ،إﻟﻰ اﻟف ﻣﻊ إﯾان ﻲ وﺟﻪ اﻟﺎر
اﻷﻣﻲ ،ﻻﺎ إﻟﻰ أن " 80ﻣﻠن ﻧﺔ ﻲ إﯾان ن ﺗ اﻟﺎر ،وا  ﺷﻲ؛ ﻷن ﻣﻠ اﻷﻣ اﻟﺣ اﻟل ض ﻣﻞ ﻩ اﻟﺎت".
ودﺎ اﻟﺎﻟ إﻟﻰ "ر اﻟﺎﻣﻞ ﻠﺔ اﻟوﻻر ،ﺣﻰ ﻻ ﯾ ﺗﺔ اﺎد اﻟﻻﺎت اﻟة اﻟﻲ ﺗﺎرب ﺷب اﻟﺎﻟ ،"ﻣﺎﻟﺎ ﺈﺎدة اﻻﺎر ﻟﻠ اﻷﻣ وﺎت اﻷﻣ
اﻟة ،ووﺿﻊ ﺣ ﻟد واﺷ ﺎﻟﺎﻟ.
وﺗﻬ اﻟﺔ ﺗﺗ ا ﻣﺎا ﺑ اﻟﻻﺎت اﻟة ودول ﺧﻠﺔ ﻣ ﺟﻬﺔ ،وﯾان ﻣ ﺟﻬﺔ أﺧ ،إﺛ ﺗ ﻬان  اﻟاﻣﺎﺗﻬﺎ ﺟ اﻻﺗﺎق اﻟو ﻣد
اﻷاف ،اﻟم ﻲ .2015
واﺗت ﻬان ﺗﻠ اﻟة ،ﻣﻊ ﻣور ﺎم ﻠﻰ اﻧﺎب اﻟﻻﺎت اﻟة ﻣ اﻻﺗﺎق ﻲ أﺎر /ﻣﺎﯾ ،2018 وض ﺎت ﻣدة ﻠﻰ ﻬان ،ﻹﺟﺎرﺎ ﻠﻰ إﺎدة
اﻟﺎوض ﺄن ﺑﻧﺎﻣﻬﺎ اﻟو واﻟﺎروﺧﻲ.
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