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ﻣوﻟن أﻣن :ﻧﺄﻣﻞ ﺄن ﺗد اﺗﺎﺎت إﺑا ﻹﺣاز ﺗم ﻠﻲ إﺳاﺋﻠﻲ

 13أﻛ07:34 - 2021 
ذ ﻣوﻟن ﺎر ﺑ ازرة اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﺔ ﯾم اﻟﻼﺛﺎء أن اﻟﻻﺎت اﻟة ﺗﻞ ﻠﻰ ﺗﺳﻊ ﻧﺎق اﺗﺎﺎت اﻟﻊ ﺑ إﺳاﺋﻞ واﻟول اﻟﺔ ،واﻟﻲ ﺗف ﺎﺗﺎﺎت
أﺑاﺎم أو اﻻﺗﺎﺎت اﻹﺑاﺔ ،وﺗﺄﻣﻞ أن ﺗﺎ إﺎﻣﺔ ﻼﺎت ﻣ ا اﻟﻞ ﻲ إﺣاز ﺗم ﻠﻰ ﺻ ﺣﻞ اﻟاع اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
وﻲ ﺣﯾ ﻣﻊ اﻟ ﻻﺳاض ﻟﺎءات وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﻲ أﻧﻧﻲ ﺑﻠ ﯾم اﻷرﺎء ﻣﻊ ﻧﻪ اﻹﺳاﺋﻠﻲ واﻹﻣﺎراﺗﻲ ،ر اﻟوﻟن اﻟل ﺄن اﺗﺎﺎت أﺑاﺎم
ﻟ ﺑﻼ  ﺣﻞ اﻟوﻟ ﺑ اﻟﻠ واﻹﺳاﺋﻠ.
وﺎل ﻣول  ﺎﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﺔ ﻣﺎ م اﻟ  ﻪ" ،ﻧ ﻣون ﻲ ﺗﺣﺎ ﺎﻟﺎون اﻻﺎد ﺑ إﺳاﺋﻞ وﺟﻊ دول اﻟﺔ .ﻧﺄﻣﻞ أن ﺎ
اﻟﻊ ﻲ إﺣاز ﺗم ﻠﻰ اﻟﺎر اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟﻠﻲ".
وﺳﻠﻲ ﺑﻠ أوﻻ ﺑز اﻟﺎرﺟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎﺋ ﻻﺑ واﻹﻣﺎراﺗﻲ اﻟﺦ  ﷲ ﺑ زاﯾ آل ﻧﻬﺎن ﻞ ﻠﻰ ﺣة ﻲ و ازرة اﻟﺎرﺟﺔ ﯾم اﻷرﺎء ،ﻠﻰ أن  
ذﻟ اﺟﺎﺎ ﺛﻼﺛﺎ ﻣﻊ اﻟز ،ﻲ أول ﻟﺎء ﻣ ﻧﻪ.
وﺎن زﺎء إﺳاﺋﻞ واﻹﻣﺎرات واﻟ وا اﺗﺎﺎت أﺑاﺎم ﻲ اﻟ اﻷﺑ ﻲ ﺳ أﯾﻠل  .2020وﻲ أﻛ ﺗ اﻷول ﻣ اﻟﺎم ﻧﻪ ،أﻠ إﺳاﺋﻞ واﻟدان
أﻧﻬﺎ ﺳﺎن اﻟﻼﺎت ،وأﺎم اﻟب ﻼﺎت دﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﻲ د ﺎﻧن اﻷول ،ﻣﺎ م اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﺟ ﺎﯾن ﺳﻠﻪ دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ ﻲ اﻻﻧﺎﺎت.
وﺎل اﻟوﻟن اﻟﻠن إﻧﻬ ﺷوا ﺎﻧﺔ أﺷﺎﺋﻬ اﻟب  إﺑاﻣﻬ اﺗﺎﺎت ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ دون اﻟﺎﻟﺔ أوﻻ ﺈﺣاز ﺗم ﺻب إﻧﺎء دوﻟﺔ ﻠﺔ .وﺎﻧ ﻣ
واﻷردن ﺣﻰ اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ  اﻟوﻟ اﻟﺣﺗ اﻟﻠ أﺎﻣﺎ ﻼﺎت ﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ.
وﻟ ﻞ اﻟوﻟن اﻷﻣن ﺗﯾا  ﺗﻬف واﺷ ﻻﺳام اﺗﺎﺎت اﻟﻊ أداة ﻹﺣاز ﺗم ﺄن اﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
ﺎل أﺣ اﻟوﻟ اﻷﻣ" إدارة ﺎﯾن ﺑأت ﻠﻬﺎ ﺎﻟام واﺿﺢ ﺗﺎﻩ ﺣﻞ اﻟوﻟ .وﻧ ﻣون ﻲ ا اﻻﻟام .ﻧﻰ ﻹﺣاز ﺗم ر اﺳﺎﺎ".
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وﺎرض رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻧﺎﻟﻲ ﺑ ،اﻟﻣﻲ اﻟ ﯾأس ﺗﺎﻟﺎ ﻣ أﺣاب ﻣﻠﺔ ،إﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻠﺔ.
وذ اﻟوﻟن اﻷﻣن أن اﻟول اﻟﻼث ﺳﻞ ﻣﻲ ﻞ ﺟﯾﺗ ،ﺗ إﺣاﺎ ﻠﻰ اﻟﺎ اﻟﯾﻲ واﻷﺧ ﻠﻰ ﺎﺎ اﻟﺎﻩ واﻟﺎﺔ.
وﺎل أﺣ اﻟوﻟ" ﻣﺎ اﻟﻞ ﺎﺗﺎن ﺳﺎن ..ﻟﻠاﺻﻞ ﻣﻊ ﺷﺎء ﻣﻬ ﻟﻠﻻﺎت اﻟة ﻲ اﻟﺔ وﺎد ﺳﻞ ﺟﯾة ﻟﻞ اﻟﻼت اﻟﺔ ﻣﺎ ،ﻟ ﻲ
إﺳاﺋﻞ واﻹﻣﺎرات  ﺑﻞ وﻲ أﻧﺎء اﻟﺔ".
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