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ﺎ ﻣ ﺗﻞ اﻟﻣﺔ ،ورﺗﻪ
ﺎل اﻟر أ اﻟ اﻟﺎد ﺔ ﺢ ﻲ ﺗﺎت ﺻﺔ ،أن رﺋ ﺣﻣﺔ اﻻﺣﻼل اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ﺎت ب ﺗر ً

ﻠﻰ ﺣ ﻩ اﻟﺔ ﺷﻠ ﻣﺎﺟﺄة ﺎﻟﺔ ﻟﻠﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻧﺢ أن  اﻟﺎرﺔ وﻊ أﻛ ﻣ 300 أﻟ ﻧﺎﺧ ﺎﻟ ﻟﻪ وﺟء  ﻣﻬ ﯾﻊ اﻟ ،ﻟا ﻧﻊ

ﺧﻼل اﻟة اﻟﻠﺔ أن ﻧ ﺣﻣﺔ ﺔ ﺔ ﻷﻧﻪ ﺳ ﻠﻬﺎ ﻟن واﺣ و اﻟﻠن اﻟﻲ اﻟف.
ﺎﺳا أﻛ ،و ﻧﺎ ر ﻞ ﺗﻬ اﻟﺎد ﺿﻩ ،وأر أن ﻧﺎ اﻵن ﻟﻪ ﺷﻲء أ
وأﺿﺎف :ﻩ اﻻﻧﺎﺎت ﺗﺿﺢ أن اﻟﻊ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻼ أﺧﻼق ﺎﻟﺎﺳون اﻧا ً
و اﻟﻠ ﻣ ﻣﻠﺎت اﻟﺎد اﻟﻲ ﺳﺢ ﻟﻪ ﻲ  17ﻣ اﻟﻬ اﻟﺎر ﻣﺎ ﻞ أﻣﺎم اﻟﺎء ،وﺎك ﻣﺎوﻟﺔ ﻣ ﻞ ﻧﺎ ﻟﻞ اﻟﻣﺔ أوﻻ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﯾﻬب ﻣ
اﻟﺎء ،و  ﻰ ﺳﺔ ﻹﻧﺎز ﺗﻠ اﻟﻬﺔ واﻟ ﻟﺎن اﻟﺎﻧﺔ ﻞ ﻣ اﻟﺎﻛﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﯾ ﻣ ﻣﺎﻟﺔ ﻣﻠﺎت اﻟﺎد ،وﺎ ﺳ ﻲ اﻟﺎﺑ
ﻠﻰ اﻹﻼم ﺳف  ﻠﻰ اﻟﺎء وﺢ  اﻵﻣ اﻟﺎﻲ ﻲ إﺳاﺋﻞ.
وأوﺿﺢ "اﻟ "أن اﻟﻬ اﻷﻛ ﻠﻰ اﻟ اﻟﻠﻲ  أن ﻧﺎ م  ﺗﻠﻪ اﻟﻣﺔ ﺗ ﻣﺎ ﺗﻰ ﻣ اﻟﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺎة "ﺻﺔ اﻟن" ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ ﺣد
ذﻟ ﻞ اﻻﻧﺎﺎت ﻞ واﺿﺢ.
ﻠﺎ ﺄن ﻧﺎ ﻩ اﻟة ﺟﺎد ﻷﻧﻪ و ﺣﻠﺎءﻩ ﻲ اﻹدارة اﻷﻣﺔ اﻟﯾ ﻠا ﻣﻪ ﻟﻞ ﻧﻬﺎر ﺑ
وأﻛ أﻧﻪ ﻲ ﺣﺎل زﻩ ﺈﻧﻪ ﺳف ﻞ ﻣارﻩ ﻲ ﺗﺳﻊ اﻻﺳﺎنً ،
اﻟﺔ اﻷﻣﺔ ﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺳأ ﻲ ﺗﺎ وﻞ اﻟن اﻟﻠﺔ ﻬﺎ   واﻟﺳﻊ ﻲ اﻻﺳﺎن وﺿ أراض ﺟﯾة ﺧﺎﺻﺔ ﻲ
اﻟﺎ" ﺳﻲ" و"ﺑﻲ" وﺳن ﺎك اﺣﻼل ﻷراض ة ﻣ اﻟﺔ اﻟﺔ.
ﻛﺎ ﺳﻞ ﻠﻰ اﻟﻞ اﻟرﻲ ﻟﺎع ة  اﻟوع اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ،وﺳز ﺗ اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ وا ﻣﺎ أﻟﺢ ﻪ ﻧﺎ ﻞ واﺿﺢ وﺗﺄﻛﻩ ﻠﻰ أﺔ
اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ ﻧﻪ ﻣﻠﺔ ﻹﺳاﺋﻞ.
ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ06:35:19 08-07-2020 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
وﺗﺎﻊ :اﻷﺧ ﻣ ذﻟ أن ﻲ ﺻﺔ ﺗاﻣ ﺎك رؤﺔ ﺎﺗﺎﻩ ﻞ  اﻟﺎ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺎﻟﺎن ،ور د ﺳﺎﻧﻬﺎ اﺔ  100أﻟ ،ﻧث  أم اﻟ
وﺎرة واﻟﺎﻣﻞ وﺎ ﻣ ﻩ اﻟﺎ اﻟة اﻟﻲ ﺳ إﺧاﺟﻬﺎ ﻣ اﻟر اﻟاﻲ ﻟوﻟﺔ اﻻﺣﻼل وﺿﻬﺎ ﻟﻠوﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ،وﺎﻟﺎ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ﺎن ﻠﻲ
ﺳﺎدر أرﺿﻬ ون إﻟﻰ ﺗﻼت ة ﺟاﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺳ ذﻟ ﻣع اﻟاﺟ اﻟﻲ داﺧﻞ ﻠ اﻟﺎرﺔ ﺎم  ،1948واﻻﻧﺎﺎت اﻷﺧة ووز ة اﻟﺎﺧ
ﺟا.
ﻣا ﺳﻞ اﻟﻬﺔ اﻟﺔ ﻠﻰ اﻟﻠ ة ً
اﻟﻲ ووﺻل ﻣﺎﻩ ﻟ 15 إﻟﻰ ً 16
وأردف :ﻻ أ أن ﺳﺎر اﻟﺎب إﻟﻰ اﻧﺎﺎت راﺔ وارد ﻲ اﻟﺎن ،اﻻرﺗﺎح ﺑا ﻠﻰ ﻧﺎ ﻩ اﻟﻟﺔ ﻼف اﻟﻻت اﻟﺎﺔ اﻟﻲ ﺎن ﻣﺎﺎ ﻬﺎ ﺎﻟﺔ ﻣ
ﻣا وﺎج إﻟﻰ ﻣ واﺣ وﺎﻟﺎﻟﻲ   إﻟﻰ
اﻟﺗ ،ﻟ ﻩ اﻟة ﺎن ﯾﻊ اﻟﺎﺋﺞ وا ﻞ ﻟﻪ ﻷﻧﻪ ﺎن ﯾﻊ ﺎﻟﻞ ﺣﻰ اﻟﻠﺔ اﻷﺧة أﻧﻪ ﺳﻞ ً 60

اﻟﺎر اﻷ و ﺗﻞ اﻟﻣﺔ ﺄﺳع و ﻣ ،وﺎ م ﻣﻼﺣﻪ ﺎﺋﺎ ،وﺎﻟﻊ إذا ﻞ ﻲ ﺗﻞ اﻟﻣﺔ ر زﻩ ﺈن ﺧﻪ ﺑﻲ ﺟﺎﻧ ﺎﻟﻊ ﺳﻞ،
ﻟا ﺎك رؤﺔ داﺧﻞ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ أﻻ ﯾ اﻟﺎب إﻟﻰ اﻧﺎﺎت راﺔ ،وﻟ  ﯾ ﺎء اﻟ ﺎ  ،و إﺟاء اﻧﺎﺎت ﻣﺎﺷة ﻟﺋ اﻟزراء ﻣ ﻞ
اﻟﻬر ﯾﺎ ﻠﻬﺎ ﻧﺎ ،وﻰ ﺗﺔ أﺟﺗﻬﺎ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ﺎم  1996واﺳت ﺣﻰ ﺎم  1998ﺛ أﻟ ﻲ اﻧﺎﺎت  2000ﻷﻧﻬ ﺷوا ﺈﺧﺎﺎﺗﻬﺎ ،ﻟ
 ﻣ ﻩ اﻷﺣاب اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﺳ ﺧﻼل ﺎم ﻲ ﺛﻼث اﻧﺎﺎت
ﺳون ﻟﻠدة إﻟﻰ ا اﻟذج ﻩ اﻟة  ،وة ر اﻻﻧﺎﺎت اﻟاﺔ ﯾﺟﻊ إﻟﻰ أن ًا
ﺗﺎوزت ﺗﻠﻬﺎ اﺔ اﻟﻠﺎر ﺷﻞ" ،و أن ﺎك ﺛﻼﺛﺔ ﺳﺎرﺎت ﻣوﺣﺔ اﻷول أن ﻞ ﻧﺎ اﻟﻣﺔ ﺑون ﺎت وا وارد ﺟا ،واﻟﺎﻧﻲ أن ﯾﻠﺄ إﻟﻰ ﺗﺎﻟ
ﻣﻊ ﻟﻣﺎن أو  أو  ﻣ أﺣاب أﺧ.
و اﺿﺎف  :ان اﻟﺎر اﻟﺎﻟ  إﺟاء اﻧﺎﺎت ﻣﺎﺷة  ﻟﺋﺎﺳﺔ اﻟزراء ،وص اﻟ  ﺑﯾﻞ ﻟـ أﺑ ﻣﺎزن ،أﻛ اﻟ أن اﻟﻬ اﻟﻠﻲ ﻻ ﺢ ﺑﻟ،
وﺎدة اﻟﻠن  ﻣ رون ﻣ ﯾن ،ﻣﺎ ﺎن ﺎك ﻣﺎوﻟﺔ ﻲ ﻬ اﻟاﺣﻞ ،ﺎﺳ ﺎت ﻟﻠ رﺋ وزراء ﺎن أﺑ ﻣﺎزن أول رﺋ وزراء ،ﺑأ اﻟﯾ 
أن اﻷﻣﺎن ﻬون ﻟﻟ وﻟ ﺣﺔ  ﻟ ﺿا ﻠﻰ اﻟﻠ أﺑ ﻣﺎزن وﻟ اﻟﻠ ﻲ   2005اﺳﻬﺎد ﺎت اﻧا أﺑ ﻣﺎزن ﻲ اﻧﺎﺎت
داﺔ ﺷﺎرك ﻬﺎ ﺎع ة واﻟﺔ اﻟﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﻊ أ دوﻟﺔ أن ﺗض ﻠﻰ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣ ﻠﻪ ،وﻟ اﻟﻞ ﻣج ﻟﻠﺎدة اﻟﻠﺔ ﻠ
أﻣﺎﻣﻬ ﺳ و اﻟ اﻷﻣﻲ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ،واﻟﺧل ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ أو اﻟل ﺎ ﻠﻪ ﻧﺎ ﻣ ﺧﻼل ﺗ أو ﺗ ﻣﺎ ﺗﻰ ﻣ ﺻﺔ اﻟن واﺣﻼل ﻣﺎ ﺟﯾة،
ﺳﺎﻛﺎ ﺳ اﻟﺎب إﻟﻰ اﻟﺳﺎت اﻟوﻟﺔ.
وأ أن اﻟﻠﺔ ﻟﻸﺳ ﻻ ﺗﻊ أن ﺗك ً
وأردف اﻟ أن ة ز ﻧﺎ ر اﻟﺎد ﻣﺿع ﺎج إﻟﻰ دراﺳﺔ ،وﻟ ﺎك ة اﻣﻞ ﺳﺎت ﻠﻰ زﻩ أوﻟﻬﺎ ﺻﺔ اﻟن واﻟ اﻷﻣﻲ اﻟﺎﺷ ﻟﻪ وض
ﺗﺎﺻﻠﻬﺎ ﻞ اﻻﻧﺎﺎت اﺔ ﺷﻬ وﻧ ،اﻷﻣ اﻟﺎﻧﻲ أن  ﺗاﻣ ﻞ ﻣﻊ ﻧﺎ ﻠﻰ اﻷرض ،ﺎ د ﺳ واﺷ د ﻣﺎن ﻧﺎ ﻲ ﺣﻠﻪ اﻻﻧﺎﺑﺔ
وذ ﻣﻪ إﻟﻰ اﻟم اﻹﺑاﻲ ،وﻟ ﯾﺟ د ﺎﻣﻞ ﻣ اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻟـ ﻧﺎ ، وﻟﻰ ذﻟ ﺿ اﻟ و ﺑﻲ ﺟﺎﻧ و ﺟﺎن ﻟ ح أ رؤﺔ ﻟﻠﻼم ﻣﻊ
اﻟﻠ وﻞ ﺔ اﻟن وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺈن ﺣب اﻟاﻻت اﻟﺎء "ﺗﺎﻟ أزرق أﺑ "ﺎن ﺳﺎ ﻲ ز ﻧﺎ ،اﻷﻣ اﻟﺎﻟ ﺳة ﻧﺎ ﻠﻰ اﻹﻼم وﺗﻪ ﻣ
اﻟﺻل إﻟﻰ ﺻﺎع اﻟار ﻲ اﻟ اﻟﻬﺔ ،ﺣﻰ "ﺎآرﺗ "اﻟﻲ ﺎﻧ ﺗﻬﺎﺟﻪ ﺣﻰ اﻟﻠﺔ اﻷﺧة ﺎﻧ ﺗ إﻼﻧﺎت ﻟب اﻟﻠد اﻟ ﯾأﺳﻪ ﻧﺎ ، واﺷ اﻟ
ﺎن اﻷﻣ اﻷﺧ اﺣﺔ  اﻟ اﻟﻲ  اﻟﺎﺷ واﻟﻊ ﻣﻊ ﻧﺎ واﻟﯾ  اﻟﻼﺎت ﻣﻊ  اﻟول ،وﺗ ذﻟ ﻟﺎء رﺋ اﻟﻠ اﻻﻧﺎﻟﻲ اﻟ
 اﻟﺎح اﻟﺎن ﻣﻊ ﻧﺎ.
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