ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

داﺎ ﺢ ﻟﺎوز ﺻﺎت اﻟﺎﺿﻲ ..اﺑ ﻣزوق :ﻧﻊ وان اﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ة و أن ﻧن ﻣﯾ

 17ﯾﻧ00:56 - 2019 
أﻛ رﺋ ﻣ اﻟﻼﺎت اﻟوﻟﺔ ﻲ ﺣﺔ ﺣﺎس د .ﻣﺳﻰ أﺑ ﻣزوق ،أن ﻣﺳ ﺗ ﻣﻊ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺎﺳار وﺗ ﻟﻠ اﻟوﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻬف إﻟﻰ ﺗﺔ
اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
وﺎل أﺑ ﻣزوق ﻲ ﻟﺎء ﻣﻠ ﻣﺎء اﻟﻼﺛﺎء" :ﻣ اﻟﻬ أن ن ﺎك ﺗازن  ﻲ اﻟﺔ ﻟاﺟﻬﺔ اﺳاد أﻣﺎ اﻟﻲ ﺗ ﺎ" ،ﻣ اً إﻟﻰ أن أﻣﺎ ﺗ
اﺟاءات اﻧﺎزﺔ ﻟـ"إﺳاﺋﻞ" اً  اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ورﺔ اﻟب.
وأب أﺑ ﻣزوق  ﺷﻩ ﻟﻠﻬد اﻟوﺳﺔ اﻟﻲ ﺗم اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻲ اﻟﺔ ﻟاﺟﻬﺔ اﻟﻬﺔ اﻷﻣﺔ ﻠﻬﺎ.
وﺷد أن روﺳﺎ ﺗﻊ أن ﺗن ﻻﺎً ﺎً ﻲ اﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟ ﻣ اﻟا اﻹﺎﺑﺔ ،ﻻﺎً إﻟﻰ أن اﻟﺎﺔ اﻟوﻟﺔ ﻟ إﺎ اًر ﺟﺎﻣﺎً ﻟﻞ اﻟﺔ
اﻟﻠﺔ وﻲ ﻣ ﺿ اﻟﺎر ﻠﻰ ة.
وﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،رﺣ أﺑ ﻣزوق ﻲ أ ﻟﺎءات ﻠﺔ ﻠﺔ ﻲ أ ﻣﺎن ،ﻣاً أن ﺣﻪ ﺳ ﻷ دة ﻣ اﺟﻞ اﻟﺎﻟﺔ.
ودﺎ أﺑ ﻣزوق ﺣﺔ ﺢ إﻟﻰ ﺗﺎوز ﺻﺎت اﻟﺎﺿﻲ وﺢ ﻞ اﻟﻠﺎت اﻟﻠﺔ وﻻ ﺳﺎ اﻟﺣة اﻟﺔ ،ﻣﺎً أن ﻣﺳ ﺣﺔ ﻠﻰ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﻻ ﺳﺎ
أن اﻻﺣﻼل ﯾرع ﺎﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ.
أﻣﺎ  ﺗ ﻟﻬﺔ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ  ﻠﺔ واﺳﺔ ﺿ ة ﺎل أﺑ ﻣزوق" :ﻧ ﻧﻊ ﻲ ﻞ ﻟﺔ ﺣل وان اﺳاﺋﻠﻲ و أن ﻧن ﻣﯾ ﻟاﺟﻬﻪ
وﺻﻩ.
ّ
وﻲ ﻣﺿع اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ ﻟﺎن اﻟﻲ ﺗض ﻟ   اﺻار ﺎﻧن وز اﻟﻞ ﺿ" ﺎﻟﺔ اﻷﺟﺎﻧ ﻲ ﻟﺎن" ،ﺎل أﺑ ﻣزوق" :ار و ازرة اﻟﻞ اﻟﻠﺎﻧﺔ
 اﻟﻼﺟ اﻟﻠ ﻣان وﻣ وﻣب" ،و ﺗن ﻣﺗﺔ ﺔ اﻟن ﻷن ﻩ اﻟﺔ ﺗﻬف اﻟﻼﺟﺊ اﻟﻠﻲ.
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وأﺿﺎف" :ﻲ ﻞ ار و ازرة اﻟﻞ اﻟﻠﺎﻧﺔ ﻟ ن أﻣﺎم اﻟﻠ إﻻ اﻟدة اﻟﻰ ﻼد ،ﻻﺎً إﻟﻰ أن اﻟ اﻟة ﻠﻰ اﻟﻠ أدت إﻟﻰ ﺗﺎ د ﻲ
ﻟﺎن.
وأﻛ أن  ارات و ازرة اﻟﻞ ﻻ  أن ﺗن ﻣاﺟﺔ و إﺑاء اﻟ ﻟﻼﺟ اﻟﻠ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﻟﻼﺟ اﻟﻠ ﻲ ﻟﺎن  ﻣﺎﻧون ﻟﻼﺎد اﻟﻠﺎﻧﻲ وﺎن ﻲ ﺗﻪ.
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