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اﻟﺔ  :ارات ﻣﻠ ﺎس ﺗ ﻟﻠﺎﺔ وﺗا ﻠﻰ أوﺎم

 10ﻣﺎﯾ18:13 - 2018 
ﺻﺎ ،اﻟم اﻟ ،أﻛت ﺧﻼﻟﻪ ،أن  ارات اﻟﻠ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ﻲ دورﺗﻪ " اﻟﺣﺔ" ﻟ ﺗ ﻲ ﻣ
ﺑﺎﻧﺎ
أﺻرت اﻟﻬﺔ اﻟﺔ ﻟ ﻠً ،
ً

اﻟﺎت وﻻ اﻟﺎﺔ ﻲ ﻧ اﻟﺔ اﻟﺎﺿﺔ ،وﻧﺎ ﻻ زاﻟ ﺎك أوﺎم وﻣاﺎت ﻠﻰ اﻟﺔ ورﺎﺗﻬﺎ ﻣ ﺎ وﺎك ،داﺔ ﻟﻊ اﻹﺟاءات  ة.

وﺎﻟ اﻟﺔ ﻲ ﺑﺎﻧﻬﺎ ،إن اﻟﻠ اﻟﻲ ﻟ م ﻠﻰ ﻣاﺟﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﺟﺎدة وﻣوﻟﺔ  ﺗﺔ ﺳات اﻟﺔ واﻟﺎوﺿﺎت ﻣ رﻊ ن ،واﻟﻲ أ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻧ ﻪ
ٍ
ﺗﺎت ﺟﺎم؟
ﻣ

وأﺿﺎ أن اﻟﻠ اﻟﻲ ﻟ ﻠ اﻟأة واﻟﺎﺔ ﻟﻠ إﻟﺎء اﺗﺎق أوﺳﻠ اﻟ اﻧﻬ ﺗﻪ اﻻﻧﺎﻟﺔ إﻧﺎ أﻠ ﺔ ﻣارﺔ  اﻧﻬﺎء اﻟة اﻻﻧﺎﻟﺔ دون اﻟﺎس
ﺎﻻﺗﺎق وﺟﻩ وﺗاﺎﺗﻪ.
وذت أن اﻟﻠ اﻟﻲ ﻟ م ﻠﻰ ﺳ اﻻاف ﺈﺳاﺋﻞ واﻛﻰ ﺑﻠ اﻻاف إﻟﻰ ﺣﻪ ﻲ إﺷﺎرة واﺿﺔ أن اﻟﺄﻟﺔ ﻲ ﻲ ﺻﺔ اﻟﻼﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ وﻟ
ﻣأ اﻻاف.
وأوﺿ اﻟﻬﺔ أن ﺎك ﺿب واﺿﺢ ﻟﻸﺳ واﻟﺎﯾ اﻟﺿﺔ واﻟﻠﺔ ﻲ ﺗﯾ واﺧﺎر أﺎء اﻟﻠ اﻟﻲ ،ﻣﺎ اﺳم ﺎﺻ ﺎة ﻟﺎر اﻷﻠﺔ
اﻟﻠﺔ واﻟﺎءة ،واﺳ أﺷﺎص ﺗ ﻬ ﺗﻠ اﻟو.
ود اﻟﺔ إﻟﻰ ﺗ ﺻد أﻠﺎ ﻲ ﺎع ة ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﺎر ورﻊ ﻞ "اﻹﺟاءات اﻟﺎﺑﺔ"  اﻟرة اﻟﻲ اﺗت  ﺷﺎ دون ٍ
ﺳ وﺟﻪ.
وﺗﺎ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ ﺳﺎً وﺟﻬﺎً أو ﺎﻧﻧﺎً ﯾﺢ ﻟﻠﺎدة اﻟة أن ﺗﺄﺧ  ا اًر ﺑ اﻟﻠ اﻟﻲ ﺎﻣﻞ ﺻﻼﺣﺎﺗﻪ إﻟﻰ اﻟﻠ اﻟ" ،اﻷﻣ اﻟ ﺎﻟ أﺣﺎم
اﻟﺎم اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﻠﺔ ،ﺎ ﻲ ﻣداً ﻠﻰ إدارة اﻟﻬ ﻟﺳﺔ اﻟﻠ اﻟﻲ اﻟﻠﺔ وﺗﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﺷﺎ زور وﻟﻰ ﺣﺎﺟﺔ ﺳﺎﺳﺔ وﺗﺔ ﻲ اﻟ اﻟﺎﺳ."
وﺎﻟ إﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ أن ﻩ اﻟورة  اﻟﺣﺔ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎف ،ﻣة إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺳﺎﺷ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﻞ اﻟ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻠﻰ وﺣة ﺷﺎ وﻣﺳﺎﺗﻪ
اﻟﻠﺔ ﺎﻟﻞ اﻟاﻲ اﻟﺎد واﻟول ﻣ أﺟﻞ إﺎدة اﻟﻬد واﻟﺎوﻻت ﻹﺗﺎم اﻟﺎﻟﺔ وﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ،ﺗً ﺔ ﻟ ﻣﻠ وﻲ ﺗﺣ ﺟﯾ ﯾﺞ  اﻧﺎﺎت
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داﺔ ﺣﺎ أﻣ وﺎﻟا اﻟﻲ ﺣ ﯾر ذﻟ ،وﺎﻻﺳﺎد إﻟﻰ اﻟاﺎت اﻟﺔ ﻲ اﻟﺎة وﻣﺟﺎت اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻲ ﺑوت ﻲ أواﺋﻞ ﺎم .2017
ﺗﻬﺎ ﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻣﻼً ﺷﺎً وﺣاً ﻟﺎ ،وﺎ اًر وﺣوﺎً ﻧﻰ ﻟﻩ وﺻﻼﺣﻪ وﺧاﺟﻪ ﻣ داﺋة اﻟﻬﺔ واﻟد.
وﺷدت اﻟﺔ ﻠﻰ ّ
وأﻛت ر وﻣﺎوﻣﺔ أﺔ ﻣﺎع ٍ أو ﻣﺎت او ﺻﻎ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻞ ﺑاﺋﻞ  م.ت.ف .وﺎﻧﻬﺎ وﺻﻬﺎ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﺎ.
ﺎ ﺳ ﻣ ﺗﺎﺎت وﺗﺟﻬﺎت وﺟﻬد ﻣﻠﺔ  ،وﺿﻊ اﻟﺔ واﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ ﺟﯾ
واﺳدت" إﺻار اﻟﺎدة اﻟة ﻠﻰ  دورة ﻟﻠﻠ اﻟﻲ اً ّ
أﻣﺎم ﻣﺄزق أﻛ ﻣﺎ ﺎﻧ ﻠﻪ  ،ﺎب اﻟﺎب اﻟﺎﺳﻲ اﻟﺎﻣﻞ ﻟﻬﻩ اﻟورة ﺎب  ﺳﺎﺳﺔ ﺎﻠﺔ وﺷﺎت وﺔ وازﻧﺔ ،ﺎﻟﺔ اﻟﻲ ﻠﻠﻬﺎ اﻟﺔ اﻟﺔ
واﻟرﺔ ﻻ  اﻟ ﻟﻬﺎ ﻣ زاوﺔ ﺗ ّاﻟﺎب اﻟد اﻟﺟاج  ﻞ دورة ﻣ ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺔ أو  اﻧﺎب ﺎﺗﻬﺎ اﻟﺎدﺔ.
وأرد أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗﺄﻟ ﺟﻬاً ﻲ اﻟﻞ ﻠﻰ ﺗ ﺎﺻ اﻟﺣة اﻟﻠﺔ وﺎﺻ اﻟﺎوﻣﺔ ﻠﻰ ﻣ اﻟﻞ اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟ واﻟﺎت.
وﺎﻟ ﺎﻟ ل ﺻﺔ اﻟن ﺎﺔ ﺎوﻪ وﺗاﺎﺗﻪ" ،اﻷﻣ اﻟ ﯾﻠ وﺣة  ﺟﻊ ﻣﻧﺎت ﺷﺎ واﻟﺎﻬﺎ ﻲ ﺧﺎدق اﻻﺷﺎك ﻣﻊ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،داﺔ
ﻟ ﺻد ﺷﺎ  د وﺳﺎد ﻣات اﻟدة وﺗ اﻟﺣة اﻟاﻧﺔ اﻟﻲ ﺗ ﺧﻼﻟﻬﺎ.
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