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أﻛ ﻧﺎﺋ اﻷﻣ اﻟﺎم ﻟﻠﻬﺔ اﻟاﺔ   اﻟ) أﺑ ﻟﻠﻰ( أن أ ﺧة ﺗﺎ ﻲ ﺗ اﻟﺎر اﻟوض ﻠﻰ ﺎع ة ،وﺧﺎﺻﺔ  أن ﺑﻠ ﻣﺎﻧﺎة أﺑﺎﺋﻪ
ذروﺗﻬﺎ اﻟ ﻲ اﻟﻬر اﻷﺧة ،ﻲ ﺧة ﺎﻻﺗﺎﻩ اﻟﺢ ﺷ أن ﻻ ﺗن ﺄ  ﺳﺎﺳﻲ .وﻲ ﺗﻪ ﻠﻰ ﻣﺎوﺿﺎت اﻟﻬﺋﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﺑﺳﺎﺔ
ﻣﺔ ﺎل أﺑ ﻟﻠﻰ" :ﻧ ﻲ اﻟﻬﺔ اﻟاﺔ ﺎ ﻧﻞ وﻧ إﻟﻰ أن ﯾﯾ ﻩ اﻟﺎوﺿﺎت و ﻠﻲ ﻣﺣ ﺗ ﻣﻠﺔ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﺎﻟﺔ اﻟﻲ
ات ﻲ ﺎم  ،2014و ﻠﺎ ﺎﻟﻞ ﻣ أﺟﻞ إﺣﺎء ﻩ اﻟﺔ وﻟ ﺗﺗ اﻟﻼﺎت ﺑ ﺣﻲ ﺢ وﺣﺎس ﺣﺎل دون ذﻟ.
وأﺿﺎف أن  اﻟﺎر  واﺣ ﻣ أﺑز أاف ﻣات اﻟدة واﻟﺳﺎﺋﻞ اﻟﺎﻟﺔ اﻷﺧ اﻟﻲ اﻧﻬ ﺧﻼل اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ ،وأﻧﻬﺎ ﺳف ﺗاﺻﻞ إﻟﻰ أن ﺗ ﻬﺎ
ﻲ  اﻟﺎر ﻞ ﺎﻣﻞ دون أﺛﺎن ﺳﺎﺳﺔ ﺎﻟﺎﺑﻞ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺟﻊ اﻟ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ ﻲ ﺎع ة )ﺎﺳﺎء ﺢ( ﺷﺎر ﻲ اﺟﺎع ﻣﻊ اﻟ اﻟ واﻠ ﻠﻰ اﻟﺎﺎت اﻟﻲ ﺗﺻﻞ إﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﺎﻧ
اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﻟ ﺗ ﺎك ااﺿﺎت ﺟﺔ ،وأن اﻟﻬﺔ اﻟاﺔ أﺿﺎ ﻣﻠ إﻟﻰ اﻟﺎﻟ اﻟﻠﺔ ،ﺎ ﺿورة اﺳﺎﺔ إﺳاﺋﻞ ﻟﺎﻟ اﻟﺔ اﻷﺳة،
وﺿورة ﺗاﺟﻊ إﺳاﺋﻞ  ﻣﺎﺗﻬﺎ ﺎن اﻟ اﻷﻰ ،وﺎﺻﺔ ﻣﺎوﻟﺔ إﺎدة إﻼق ﺎب اﻟﺣﺔ ،ﺎﺎر أن ﺎﺗ اﻟ  ﯾﺗ ﻠﻬﺎ ﺗ أ اﺗﺎﺎت
ﻟﻠﻬﺋﺔ  ﺗﺞ  ﻩ اﻟﺎﺎت.
ﺣار وﻲ ﺷﺎﻣﻞ
وﺣل ﺳﻞ ﻣاﺟﻬﺔ »ﺻﺔ اﻟن« ،أوﺿﺢ )أﺑ ﻟﻠﻰ( أن اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ ﺗﺎول أن ﺗﻞ اﻟﺿﻊ اﻹﻧﺎﻧﻲ اﻟر ﻲ ﺎع ة ﻟ وﺿﺎً ﯾ اﻻﻧﺎم
اﻟﻠﻲ ،وﺢ اﻟ أﻣﺎم ﺗﻠﻪ إﻟﻰ اﻧﺎل ﺗﺎم ﺑ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ و ﺎع ة .وا أن اﻟﻞ اﻟﺣ ﻻﺎل اﻟﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ  ﺣار وﻲ ﺷﺎﻣﻞ
ﯾ  اًر ﺎرﺔ ﺟﻊ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ أﻠﻰ ﻣ ﺎد ،ﻲ إﺎر ﻟﺔ ﺗﻞ وﺗ ﻣﺔ اﻟ ،ﻟﻠرة اﻟاب اﻟﻲ اﻟﺣ ﻠﻰ ﺗﻠ اﻟﺎت،
واﻟﻲ ﻣ أﺟﻞ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم واﺳﺎدة اﻟﺣة ﻲ إﺎر ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ.
وﺣل ﻣ اﻟﺎﻟﺔ ﻲ أﺎب ﺗﻞ اﻟﻣﺔ اﻟﯾة اﻟﻲ ﯾأﺳﻬﺎ  اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ﻣ اﺷﻪ ،ﺎل إن اﻟﺎﻟﺔ ُﻣرﺟﺔ ﻠﻰ ﺟول أﺎل اﻟﺔ
اﻟﺔ ف اﻟ  اﻟرات اﻟﺎﺳﺔ ،وﺎﺻﺔ  ﺗﯾ وﻻﺔ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،اﻟ ﻟ ﯾ ﻣﻪ ﺄن اﻻﻧﺎم ﺳ اً ،وﺎل اﺣﺔ إن ﺗ اﻻﻧﺎم 
ﻣﻠﺔ اﺳاﺗﺔ ﺗﻰ إﻟﻬﺎ إﺳاﺋﻞ.

و ﻟﺎ ﻟﻪ ﻣٍ  
وﺛ ﱠ ﻧﺎﺋ اﻷﻣ اﻟﺎم ﻟﻠﻬﺔ اﻟﻬد اﻟﻲ ﺑﻟﻬﺎ ﺟﻬرﺔ ﻣ اﻟﺔ ﻟﺎﺔ ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ ،داﺎً إﻟﻰ اﺳﺎف ﻩ اﻟﻬد ﺄﺳع ٍ
 وﻲ ﺎﻣﺎز،
ُ
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اﻟﻞ ﻟ ﻩ اﻻﺗﺎﺎت ﻣ
و  أﻣﻠﻪ ﺄن ﺗﺎون ﺟﻊ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻣ أﺟﻞ إﻧﺎز ﻟﺎﻟﺔ وﺎً ﻟﻼﺗﺎﺎت اﻟﻲ ﺗ اﻟﺻﻞ إﻟﻬﺎ ﻣ ﺎم 2011م ،وﻠرة ُ
ﺧﻼل ﺣار وﻲ ﺷﺎﻣﻞ.
اﻟﺣﻠﺔ اﻟاﺔ ﺗﻠ ﺣﻣﺔ اﻧﺎﻟﺔ
وﺣل ﻣ اﻟﻬﺔ اﻟاﺔ ﻣ ﺣﻣﺔ اﺷﻪ ﺎل ﻟاﺳﻠﺔ "اﻟﯾ اﻟﻠﻲ" إن اﻟﺄﻟﺔ ﻲ ﻟ ﺗ وزراء أو ﺣﻣﺎت ،وﻧ أﺑﻠﺎ اﻟر اﺷﻪ أن ﺻﺔ
ﺗﻞ اﻟﻣﺔ ﻻ ﺗﻼءم ﻣﻊ ﻣﻠﺎت اﻟﺣﻠﺔ اﻟاﺔ.
وأردف أن اﻟﺣﻠﺔ اﻟاﺔ ﺗﻠ ﺣﻣﺔ اﻧﺎﻟﺔ ﺗﻰ ﺑا وﻲ ﺷﺎﻣﻞ ﻣ ﻞ ﺟﻊ اﻟ اﻟﻠﺔ ،ﻹﺟاء اﻧﺎﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻟﻠﺋﺎﺳﺔ وﻟﻠﻠ اﻟﻲ وﻟﻠﻠ
اﻟﻲ ،و اﻟﻞ اﻟﻲ اﻟﺎﻣﻞ ،وذﻟ ﻟ اﻟ ﻣ اﻟ  إرادﺗﻪ ﻲ إﻧﻬﺎء ﻩ اﻟﺄﺳﺎة اﻟﻲ ﻬﺎ ﻣ أﻛ ﻣ  ﻞ اﻻﻧﺎم.
ﺣﺎس ﺑﯾﻞ  ﻣﺔ اﻟ
وﺣل ح ﺣﺔ ﺣﺎس ﻧﻬﺎ ﺑﻼً  ﻣﺔ اﻟ ﺎل )أﺑ ﻟﻠﻰ( إن ﺣﺎس ﺣ ﻧﻬﺎ ﺑﻼً  ﻣﺔ اﻟ ﻣ ة زﻣﺔ ﻠﺔ وﻣ إﻼﻧﻬﺎ ﻲ ﺳﺎق
اﻻﻧﺎﺿﺔ اﻟﺔ اﻟ ،أﺎﻣ اﻧﺎً ﻣازﺎً ﻟﺎدة اﻻﻧﺎﺿﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﺎدة اﻟﺔ اﻟﺣة ،وﻟ ا اﻟ اﺗﺢ أﻧﻪ  ﻣود ،واﻟرات اﻷﺧة أﺛ ذﻟ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﺗﻊ اﻟﻊ ،ﻣ ﺿﻬ ﺣﺔ ﺣﺎس ،ﻠﻰ اﻟد اﻟﻲ اﺣﺗﻬﺎ وﺛﺔ اﻟﺎق اﻟﻲ واﻟﻲ ﺗل ﺄن ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﻞ اﻟﻲ واﻟﺣ
ﻟﺎ ،وﻟﻬﺎ وﺣﺎ ﺻﻼﺣﺔ اﻟ ﺑﻠﺎﻧﻪ ﻲ أ  ﯾﻠ ﻪ اﻟﺔ.
اﺑاء ﻣ ﺎم  2005وﺻﻻً إﻟﻰ ﺎم  2011اﻟﻲ ﺳﻠ ﻬﺎ ﺣﺎس أﺎً ﺎﻧﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،وﺳ إﻟﻰ
وأﺿﺎف أن ﺣﺎس أﻛت ذﻟ ﻣ ﺧﻼل اﺗﺎﺎت اﻟﺎﻟﺔ
ً
اﻻﻧا ﻬﺎ ﻣ ﺧﻼل اﻟﺎرﺔ ﻲ ﻟﺔ ﺗﻞ وﺗ ﻣﺔ اﻟ ﺈﺎر ﺎد ﻣ وﻣ ﺧﻼل ﻣﻠ وﻲ ﺗﺣ.
وﻧﻩ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻊ اﻟ ﻠﻰ أ اﺣﺎل ﻟﻠدة ﻟﻞ ﺑاﺋﻞ ﻟﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ،ﻣ ﺧﻼل اﻟ اﻟﻠﻲ ﻟﻼﺗﺎﺎت اﻟﻲ و ﻠﻬﺎ ﻞ
ﱠ
اﻟ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ ،ودﻊ ﻣة اﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ُﻣﺎً ووﺻﻻُ إﻟﻰ اﻟﺣة اﻟﻲ ُﻊ اﻟﻊ ﻠﻰ أن ﻣﻠﻬﺎ ﻲ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ اﻟﻞ اﻟﻲ واﻟﺣ
ﻟﻠ اﻟﻠﻲ.

وﻲ ﺳﺎق ﻣﻞ ﺣل و اﻟ اﻟﺎﻟﻲ  ﺣﺔ ﺣﺎس أوﺿﺢ أﻧﻪ ﻻ  اﻧﻬﺎء ﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺣر ﺑ ﺻف ﺷﻬﺎ ﻣ ﺧﻼل إﺟاءات ﻣﺎﻟﺔ أو ﺔ ،ﻣ اﻟ
أن ﺗُ اﻟﺔ ﻻ أن ﺗﻲ ﻠﻬﺎ ،وﻩ اﻟاﺎت ﺧﺎوﺔ ﻻ أﺳﺎس ﻟﻬﺎ ،وﻲ اﻟ ﻬﺎ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ﺳﻞ ﻟﻬﺎ إﻻ  ﻣ ﻣﺎﻧﺎة ﺷﺎ ﺳاء ﻲ ة أو ﻲ
اﻟﺔ اﻟﺔ.

اﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻲ اﻟﺎع ﺎﺋﺔ
وﺣل وﺟد ﺗ ﺟﯾ ﻲ ة  دة ﻧﺎ ﺎل إن اﻟﻠك اﻟواﻧﻲ ﻟﻣﺔ اﺋﻼف اﻟ ﺎدة ﻧﺎ ﻞ ﻞ اﻻﺣﺎﻻت ﺎﺋﺔ ،و أﻠ ﻧﺎ ﺑﺿح أﻧﻪ
ﯾ اﻹﺎء ﻠﻰ وﺿﻊ اﻻﻧﺎم اﻟا ،وﻟ ﻲ ﻧ اﻟ ﺎول ﻣاﺻﻠﺔ اﻟﻲ إﻟﻰ  ﺷﺔ اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ ة.
اﻟﻠﺢ ﻣةً أﺧ ﺿ ﺷﺎ ﻲ ة ﻲ ﺎﺋﺔ ،وﻲ ﺗح ﺿورة اﻻﺳاد ﻟﻠ ﻟﻪ ﻣ ﺧﻼل وﺣة ﻣاﻧﺔ ﻲ إﺎر ﺔ
وﺗﺎﻊ" :إﻣﺎﻧﺔ اﻻﻧﺎل إﻟﻰ اﻟوان ُ
اﻟﺎﺗﻠﺔ ﻣ أﺟﻞ ﺣﺔ ﺷﺎ واﺳﻼﻟﻪ.
ﻠﺎت ُﻣﺔ ﻟﻞ اﻟ اﻟﻠﺔ ُ
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