ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻣﯾ وﺎﻟﺔ إﺎﺛﺔ وﺗﻞ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ: 

ﻛل ﺢ اﻟﺎر ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ واﻟﻻﺎت اﻟة و أﺳﺎب اﺳﺎﻟﻪ

 18ﻧ12:59 - 2019 
إن اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ ﺗﺎن ﺧﻠ اﻟ اﻟ دﻪ ﻟﻼﺳﺎﻟﺔ.
ﺎل ﻣﯾ وﺎﻟﺔ إﺎﺛﺔ وﺗﻞ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ" أوﻧوا" اﻟﻞ ،ﺑ لّ ،
أن "ﺗﻪ ﻟﻞ ادﺎء ﻣﻪ ﻞ ﻣ ﻣث اﻟﻻﺎت اﻟة ،واﻟﻞ اﻟاﺋ ﻹﺳاﺋﻞ ﻲ ﻧرك ،ﻟ  دون دﻊ
وأﺿﺎف ل ﻲ ﺗﺢ أوردﻩ ﻣﻊ "اﻟة ﻧّ ،"
أﻣ ﺳﺎذج.
أن اﻟﯾّ 
اﻟ ،"ﻻﺎً إﻟﻰ ّ
ﺄن اﻟ ﺣث ل  إﻣﺎﻧﺔ اﺳﻼﻟﻪ ﻟواﻊ ﺳﺎﺳﺔ ٌ

وأوﺿﺢ ّأﻧﻪ ﺗ اﺳﻼﻟﻪ ﺎﻟﻞ ﻣ ﻞ أوﻟ اﻟﯾ ﯾن ﻣ" أوﻧوا" ﺑون ادة ﺑﻬف ﺗ أاﻬ ،ﻲ ﺣ ﺎن ﺗ ﻣﺎ ﺗُﻰ ﺑـ"ﺻﺔ اﻟن" ﻲ أوﺟﻪ.
وأردف" :اﻟﻼﺟن اﻟﻠن ﺗﺿا ﻟﻠ ﺗﺎرﻲ ﻣ 1948 وﻣ ﺣﻰ اﻟم ،وﺷت ﻣات ة ورة ﺣﺎﺔ اﻣﺔ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ واﻟﺎع  ﺣﻬ،
ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﺿورة اﺳار ﺗ اﻟﺎات واﻟﻣﺎت اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻬ ،واﻟﻞ اﻹﻧﺎﻧﻲ ﻟ ﺗزﻊ اﻟاء واﻟاد اﻷﺧ ، إﻧﻪ ﻞ ﯾﺳﺦ ﻲ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ".
أن ار اﻟﻻﺎت اﻟة اﺎع ﻣﻠﻎ  300ﻣﻠن دوﻻر أﻣﻲ ﺎم  ،2018ﻟﻪ ف واﺿﺢ  ﺗ ﺔ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ واﻟﺎء ﻠﻰ وﺟد
وﻟ إﻟﻰ ّ
وﻟ  ﻞ اﻟ اﻷﻣﻲ ﺗﻟ اﻟﻬﺎت ﻣﺎﺷة إﻟﻰ ﺎت ﺳﺎﺳﺔ.
"أوﻧوا"ّ ،

واﺳد" :ﺧﺎ ﻣﻠ اﻷﻣ ﻲ  22أﺎر /ﻣﺎﯾ ،ﺎءت اﻟدود اﻟاﺔ ﻣ 14 ﻣ اﻟول اﻷﺎء ،ﻲ ﺣ ﺷ ﻣث اﻟﻻﺎت اﻟة ﻣﺎً ﺿ) أوﻧوا( ﻟ ﻬ
ﻣﻠ اﻷﻣ ﻲ ﺗﺎرﻪ ﻣﻼً ﻟﻪ ﺿ ﻣﺔ إﻧﺎﻧﺔ".
أن ﻣﺎ  ﻪ ﻟ  دون دﻊ اﻟ ،رﻊ اﻟت ور اﻹذﺎن ﻟﻠﺎﻟﺢ
وﺗﺎﻊ ل" :ﻣﺎ دﺣ ادﺎءات اﻟو اﻷﻣﻲ واﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ة ،ﺎن ﺟﻠﺎً ّ

اﻟﺎﺳﺔ واﻟﻬ ﺎﻟﺎً ﻣﺎ ﯾدون إﻟﻰ ﻣﺎوﻻت ﻹﺳﺎت اﻟت اﻟع ،وار اﺳﺎﻟﻲ ﻟ إذﺎﻧﺎً أو ﻻً ﻣﻲ ﻷ ﻣ اﻻدﺎءات اﻟﻲ وﺟﻬ ﺿ ﻠﻰ اﻹﻼق ،ﺑﻞ
ﻠﻰ اﻟ ،ﻣﺎ زﻟ أرﻬﺎ رﺎً ﺎﺎً وون أ ﺗﺎت".
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أن ﻞ ار اﺗﻩ ﻛﯾ ﻟﻠﺎﻟﺔ ،ارﺗ ﻠﻰ اﺎرات أﺧﻼﺔ ،ﺣ ر اﻻﺳﺎﻟﺔ ﻷﻧﻪ ﻞ ﻞ ﺷﻲء ﯾﺗﻲ ق اﻟﺎﺳﺎت اﻟﻲ ﺗ ﺑﻬا اﻹﺟاء
ّ
وﺟد اﻟﺄﻛ ﻠﻰ ّ
ٍ
ﺎﻣﻠﻪ ،ﻣﺿﺎً ّأﻧﻪ ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻊ ا اﻹﺟاء ﻞ وﺛ وﺎﺔ ﻣﻠﺔ  ،ﺛﻪ اﻟاﺳﺔ ﺑﺎم اﻷﻣ اﻟة ،واﻟاﻣﻲ ﺎدﺋﻬﺎ ،إﺿﺎً ﺔ إﻟﻰ ﺳﻠﻪ اﻟﻬﻲ اﻟﻬد ﻟﻪ ﻲ
ﻣﺎل اﻟﻞ اﻹﻧﺎﻧﻲ.

إن ﻟ
ﺄن اﻟ ﺣث ل  إﻣﺎﻧﺔ اﺳﻼﻟﻪ ﻟواﻊ ﺳﺎﺳﺔ  أﻣ ﺳﺎذجّ ،
أن أﻧ إﻟﻰ اﻟ ﻠﻰ أﻧﻪ أﻣ ﻣﻞ ،اﻻﺎد ّ
وﺎل" :ﻣﺎ زﻟ أر ﺣﻰ اﻟﺎﺔّ ،

 ﻣﺎدﺎً ،ﺗ اﺳﻼل اﻟ ﺎﻟﻞ ﻣ ﻞ أوﻟ اﻟﯾ ﯾن ﻣ اﻷوﻧوا ﺑون ادة ﺔ ﺗ أاﻬ ،ﻲ ﺣ ﺎن ﺗ ﻣﺎ ﻰ ﺔ اﻟن ﻲ أوﺟﻪ".
وأوﺿﺢ ل" :إﺟاءات اﻟ ﺑﻬﺎ ﺗﺎت وﺧق ﻟأ ﺳﺔ اﻟ ،واﻟ اﻷوﻟﻲ "اﻟ "وﺻﻞ إﻟﻰ أﯾ دول أﺎء ﻲ اﻷﻣ اﻟة ،ﻞ و ﻞ ﻣ
إﻼﻲ  ،اﻷﺻل  ﻣﺿع اﻟ ﻲ آذار /ﻣﺎرس ﻣ ا اﻟﺎم ،وﻲ ﺷﺎ/اﯾ اﻟﺎﺿﻲ ،اﺗﻠ ﺑﻲ دوﻟﺔ  ﺎﻧ ﻠﻰ ﻠ ن اﻟ ،وأﺷﺎرت
إﻟﻰ ﺗﻠﻬﺎ أﺳﻠﺔ ﻣ اﻟﺎﺔ ﺣل اﻟﺿع".

وأﺿﺎف" :اﻟ ﺗ ﺗﻪ ﻟﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم ﻣﺎ أد إﻟﻰ اﺳﻼل ﺳﺎﺳﻲ واﺳﻊ اﻟﺎق ،وﻩ اﻟوﺎت ﻟﻠﺔ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻧﺔ اﻻدﺎءات اﻟﻠﺔ اﻟاﺋﺔ  ،وﻟت وﺿﺎً
ﻻ  ﺗﻠﻪ ،ﺣﻰ ﻣﻊ اﺳار اﻟ ،واﻷﺳع اﻟﺎﺿﻲ ،ﺗﻠ رﺳﺎً ﺄن اﻟ أﺛ م وﺟد ﺎد أو ﻠﺎت ﺗو أو ﺳء إدارة ،وﺄن اﻻدﺎءات اﻟﺎﻠﺔ 
ﻼﺔ ﺎﺔ ﻣﻊ إﺣ اﻟﺎرات ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ  اﻟ."
ﺄن  اﻟﺎﺋﻞ اﻹدارﺔ وﻣﺎﺋﻞ اﻟ ،ﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺣﻠﺔ إﺿﺎﺔ ﻣ اﻹﺟاءات ،وﻲ ن ذﻟ ،ﻠ ﻣﻲ اﻟﻲ ﻣ ﻣﻲ ،وﺎﻟ أن
و ل"" :ﺗﻠّ 
ّ
اﻟ أﺛ أن اﻻدﺎءات اﻷﻛ ﺧرة  ﺻﺔ وﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ،ﻠ ﻣﻲ اﻟﻲ ،ﻟ  داﺋﺎً ،وﺳﺄﻞ ،ﻠﻰ أﺗ اﻻﺳاد ﻟﻼاف ﺑﺟد ﻣﺎل ﻟﻠ ﻲ

أﺳﻠب إدارﺗﻲ ﻟﻠﺎﻟﺔ ،وﺧﻼل اﻟات اﻟ اﻟﺎﺿﺔ ،ﻠ م ﻠﻰ ﺗ اﻟﺎﻟﺔ وزﺎدة اﻟﺎءﻟﺔ".
وﺧ ﺣﯾﻪ ،ﺎﻟل" :اﺗت ار اﻻﺳﺎﻟﺔ ﻷﻧﻲ ﻟ أ ﻣاً ﻟﻠﺎح ﻷوﻟ اﻟﯾُ ﯾﻬﺎﺟن دوﻣﺎً اﻟﻼﺟ اﻟﻠ واﻷوﻧوا ،وﻬﺎﺟﻧﻲ ،ﺎﺳﻼل ا اﻟﺿﻊ".
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