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ﺎل ﺟن ﻼت ﻣث اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﻟﻠﺎوﺿﺎت اﻟوﻟﺔ ،إن إﺳاﺋﻞ "ﻲ ﺿﺔ )اﻟاع اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ( ،وأﻧﻬﺎ ﻣ وﺟﻬﺔ ﻧﻩ ﻟ ﺗﺗ أ أﺧﺎء ﻠﻰ
ﻣار د ﻣ اﻟاع اﻟ."
و رداً ﻠﻰ ﺳال " ﻣ ﻣوﻟﺔ إﺳاﺋﻞ  اﻟﺿﻊ اﻟﺎﻟﻲ ﻟﻠاع ﻣﻊ اﻟﻠ ،اﻟ ﻼ ادة ﻣ ﺗﺄﺳ إﺳاﺋﻞ ﺎم  ،1948أﺟﺎب ﻼت ﻲ ﻣﺎﺑﻠﺔ
ﻠﻰ ﺷﺔ "ﺑﻲ.ﺑﻲ.إس :أ أن إﺳاﺋﻞ ﻲ ﻲ اﻟاﻊ ﺿﺔ أﻛ ﻣ ﻧﻬﺎ اﻟف اﻟول .ﻣ ﻟﺔ ﺗﺄﺳﻬﺎ ،ﺗﺿ ﻟﻠﻬم ة ﻣات ،و ﯾاﺻﻠن ﻣﻬﺎﺟﻬﺎ
ﻣ ﺧﻼل "اﻹرﺎب".
وأﺿﺎف" :ﻻ ﻲ اﻟ ﻲ ﺣﺎﻻت دﺔ  ،ﺗن  ارﺗ ﻬﺎ إﺳاﺋﻞ أﺧﺎء أو ﺗﺎوزت ﺳﻠﻬﺎ  ،ﻟﻲ أ أن ﺣﻰ ﺑﻠﻧﺎ اﻟ) اﻟﻻﺎت اﻟة( ارﺗ
أﺧﺎء ﻠﻰ ﻣ اﻟ .وﻣﻊ ﻣور اﻟ ،ﺗﺎول ﺗﺢ ﻩ اﻷﺧﺎء؛ ﻟﻲ أ أن إﺳاﺋﻞ ﺗل ﺎر ﺟﻬﺎ ﻲ ﻞ وف ﺻﺔ ﻟﻠﺎﺔ – ﺣ ﻻ ﯾﺟ أﺣ
ﺎﻣﻞ ،أﻟ ﻟ؟".
وﻲ ﺳﺎق آﺧ ،ﺗﺎﻊ ﻼت إن "وﺻ ﺗاﺟ اﻟ واﻟﺎت ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺔ "اﻟﺎت  أﻣ ﻣﺞ – ن أن ﻩ اﻟﺔ )اﻟﺔ(
ﻲ ﻣﺔ ﻣﺎزع ﻠﻬﺎ وﻟ ﻣﻠﺔ" ،ﻣﺣﺎً ﺗﻬﺎ ﺎﻷﺣﺎء اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
وأﻟﺢ إﻟﻰ أن ﺧﺔ إدارة ﺗاﻣ ﻟﻠﻼم " ﺻﺔ اﻟن " اﻟﻲ ﻬﺎ اﻟض وو اﻟ ﻬﺎ أ ﻣ أ و ﻣ" ، ﺗ إﺟﺎﺔ ﻟﺄﻟﺔ ﺗ اﻟ ﻟﻠﻠ"
دون ﺷح أ ﺗﺎﺻﻞ.
ورداً ﻠﻰ ﺳال ﺣل اﺣﺎل ﺿ إﺳاﺋﻞ ﻟﺎﺗﻬﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻲ اﻟة اﻟﻲ ﺣﻬﺎ رﺋ وزراء إﺳاﺋﻞ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ﯾم  7ﻧﺎن اﻟﺎﺿﻲ ،ﺔ
اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺋ ،وذ ﺗ ﻟﺎة ﺗﻠﻧﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﻲ أﺎر اﻟﺎﺿﻲ إن إدارة اﻟﺋ ﺗاﻣ ﺳﺢ ﻹﺳاﺋﻞ  اﻟﺎت ،ﺎل ﻼت" :أﻧﺎ ﻻ أﺣ
ﻠﺔ اﻟﺎت .أ أﻧﻪ ﻣﻠﺢ ﺗ .أﻧﺎ اﺳم ﻣﻠﺢ اﻷﺣﺎء واﻟن".
وأردف ﺎﺋﻼ" :إﻧﻲ أ أن أﺣ اﻟﺎت اﻟﻲ ﯾاﺟﻬﻬﺎ ا اﻟﻠ ،ﻲ اﻟ اﻟ ﯾث اﻟﺎس  اﻟﺔ اﻟﺔ و"ﯾﻬدا واﻟﺎﻣة"؛ﺎﺎرﺎ ﻣﻠﺔ ،ﻲ اﻟل إن
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اﻷرض )اﻟﺔ اﻟﺔ( ﻲ أراض ﻣﺎزع ﻠﻬﺎ  .ﺣﻞ ﻩ اﻟﺄﻟﺔ ﻲ ﺳﺎق ﻣﺎوﺿﺎت ﻣﺎﺷة ﺑ اﻟ .إن ﺗﻬﺎ أرﺿﺎً ﻣﻠﺔ ﻻ ﺎ ﻠﻰ ﺣﻞ اﻟاع".
ور ﻼت ﻲ ﻣﺎﺑﻠﻪ ة أﻧﻪ ﻣ ﺧﻼل ﺧﻬﺎ اﻻﺎدﺔ اﻟﻲ ﺣﻠ ان "اﻟﻼم ﻣ أﺟﻞ اﻻزدﺎر" ﻲ ﻣﺗ اﻟﺎﻣﺔ ﯾﻣﻲ  25و 26ﻣ ﺷﻬ ﺣان
اﻟﺎﺿﻲ ،ﺈن اﻟﻻﺎت اﻟة ﺗم ﻟﻠﻠ رﺷة ﻣﺎﻟﺔ ﻣﺎﺑﻞ اﻟﻼم ﺑﻻ ﻣ اﻷرض ﻣﺎﺑﻞ اﻟﻼم.
وﺣل اﻟ ﻠﻰ ﺗﺎﺻﻞ ﺧﺔ اﻟﻼم ﺎل ﻼت " :ﻻ أر اﺳﺎق اﻟﺔ" ،ﻣﺿﺎً أن ﺳﺎﺳﺔ إدارة ﺗاﻣ اﻟدة ﻲ م اﻟ  ﺗﺎﺻﻞ اﻟﺔ ﻲ
"إﺳاﺗﺔ ﻟﻠﻠﻟﺔ دون ﺗض اﻻﺗﺎق اﻟح ﻟﻠﻬم ﻞ أن ﺗﺢ اﻟﺔ ﺟﺎة ﻟ ﺣﻬﺎ ﻠﻰ اﻹﺳاﺋﻠ واﻟﻠ  ."ﻣﺎ ﻧﻠﻪ ﻣﻊ
ﺻﺔ اﻟس اﻟﻠﺔ.
واﺳرك " :ﻟ ﻲ أن ﻧل إﻧﻪ ﻲ ﺣاﻟﻲ اﻟـ  60ﺻﺔ اﻟﻧﺔ ﻣﻬﺎ اﻟﺔ ،ﺗ اﻹﺟﺎﺔ ﻠﻰ ا اﻟال ،وﺎ  إﺎء اﻟﻠ ﻞ ﺷﻲء ﻣ ﺎ ﯾﻠ
ﺑﻟ وأ ﺷﻲء آﺧ ،ﺎﻟﺎ أن ذﻟ ﻻ ﯾﺛ ﺳﻠﺎً ﻠﻰ أﻣ إﺳاﺋﻞ" ﻣدا إن اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻻ ﺗم ﺎرة "ﺣﻞ اﻟوﻟ ،ﻷﻧﻪ ﻻ  أﺧ ﺻاع ﻣ ﻣﻞ ا
واﺧاﻟﻪ ﻲ ﻩ اﻟﻠﺎت اﻟﻼث".
ﯾ أن اﻟ اﻷﺑ ﺻح أﻧﻪ ﺳ ﺣﻰ ﯾ ﺗﻞ ﺣﻣﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ  اﻧﺎﺎت  17أﯾﻠل اﻟﻞ ﻞ اﻟ  اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻣ ﺧﺔ اﻟﻼم ،ﻣﺎ ﯾﻊ
ول اﻟ ﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﻬ ﺗ اﻟﺎﻧﻲ  2019ﻠﻰ اﻷﻞ ،ﺎ ﺎت  د ﻣ اﻟاء ﻲ واﺷ أن اﻟﺔ ﻟ ﺗ ﻲ اﻟ اﻟر.
وداﻊ ﻼت  اﻹﺟاءات اﻟﻲ اﺗﺗﻬﺎ إدارة ﺗاﻣ ﺿ اﻟﻠ) ﻣﻞ اﻻاف ﺎﻟس ﺎﺻﺔ ﻹﺳاﺋﻞ وﻧﻞ اﻟﺎرة إﻟﻬﺎ( ﺎﻟل أن وﺿﻊ اﻟس ﺎﺻﺔ
ﻻﺳاﺋﻞ " أﻣ ﻣص ﻠﻪ ﻲ ﺎﻧن اﻟﻻﺎت اﻟة اﻟ و ﻞ رﺋ ﺑﻪ ،ﻟﻪ ﻟ ﯾ ذﻟ ﻞ وﺻل ﺗاﻣ ."ﺎ داﻊ  ﻊ اﻟﺎات اﻷﻣﺔ 
" اﻷوﻧوا " ،واﺻﺎً اﻟﺎﻟﺔ ﺑـ"اﻟﺎم اﻟر ،وﺗﻲ اﻟﻠ اﻟﯾ ن ﻲ ﻣﺎت اﻟﻼﺟ ﻩ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻣﺎﻧﺎة ﺑون ﻣﻞ ﻣ."
وﺎل ﻼت إن اﻟﻠ ن اﻵن ﻣ أن ﻬوا اﺎﻣﺎً ﻠﺎً ﺔ اﻟﻼم ﻣﺎ ﺄﻧﻪ  اﻟﯾ ﻣ اﻻﺟﺎﺎت ﻣﻊ ﻠ ﻲ اﻟﺔ اﻟﯾ ﻠا
ﺟﻬ ﻣﻪ م اﻹﻼن  اﻟﺎدﺛﺎت أو ﺔ اﻷﺷﺎص اﻟﯾ ﺎﺑﻠﻪ ﻣا أﻧﻪ "ﻣﺎ دون إﻟﻰ أوﺎﻧﻬ ون ﺎﻟف ،وا أﻣ ﻣﺳ."
ورد ﻼت ﻠﻰ ﺳال ﺣل ﻣﺎ اذا ﺎن ﺎك أ ﺷ ﻠﻲ ﻪ ﺎدة ﺗك ﺷﻲ دا ﻟﺔ اﻟﻼم اﻷﻣﺔ )ﺻﺔ اﻟن(  ،ﺎﺋﻼ" :ﻟﻸﺳ ﻻ".
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