ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

داﺧﻠﺔ ة ﺗﺿﺢ ..ﻞ اﺟﻊ اﻟﻠاء أﺑ ﻧ ﻣﻊ ﺎدة اﻻﺣﻼل  اﯾز ؟!

 11ﺳ01:14 - 2019 
ﺻﺎ ﺣل اﻹﺷﺎﺎت  وﻞ و ازرة اﻟاﺧﻠﺔ اﻟﻠاء ﺗ أﺑ ﻧ.
ﺑﺎﻧﺎ
أﺻرت و ازرة اﻟاﺧﻠﺔ واﻷﻣ اﻟﻲ ة ﻣﺎء اﻟﻼﺛﺎءً ،
ً
و اﻟث ﺎﺳ اﻟ ازرة إﺎد اﻟم ﻲ ﺑﺎن ﺻﻲ ،أن ﺟﻬﺎت ﻣﺔ ﺗم ﺑ ﺷﺎﺋﺎت وأﻛﺎذﯾ  وﻞ و ازرة اﻟاﺧﻠﺔ واﻷﻣ اﻟﻲ اﻟﻠاء ﺗ أﺑ ﻧ ،وﺗﻞ
أﺧﺎر ﺎذﺔ وﺎﻧﺎت ﻣورة ﻣﺔ ﻟﻠاء "أﺑ ﻧ ،"ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ ﺎﺋﺔ ﻟﻠﻞ ﻣﻪ واﻹﺳﺎءة إﻟﻰ ﺷﻪ.
ًا
ﻣا ﻠﻰ أن أ أﺧﺎر أو ﺑﺎﻧﺎت رﺳﺔ ﺗر  اﻟﻠاء ﺗ أﺑ ﻧ ﯾ ﻧﺎ  اﻟﺎﺑ اﻟﺳﺔ ﻟ ازرة
وﺣر اﻟم ﻣ اﻟﺎﻲ ﻣﻊ ﻩ اﻷﻛﺎذﯾ واﻟﺎﺋﺎت،
ً
اﻟاﺧﻠﺔ واﻷﻣ اﻟﻲ.

وز إذاﺔ ﺟ اﻻﺣﻼل أن اﺟﺎﺎ ﺎﻣﺎ وﻧﺎﺟﺎ  ﻲ ﺎﺔ ﻣ اﯾ ﺟﻊ ﺎﺋ اﻟﻬﺔ اﻟﺔ اﻟﻠاء ﺗﻲ ﻟﻲ وﻣول  اﻷﻣ اﻟاﺧﻠﻲ ﻲ ﺣﺎس اﻟﻠاء
ﺗ أﺑ ﻧ.
ووﺎ ﻟﺎ ذﺗﻪ اﻻذاﺔ  ،ﺟ اﻟار ﺑ اﻟﯾ ﺣل اﻟﯾ ﻣ اﻟﺎﺎ أﻬﺎ ﺿ أﻣ اﻟود وﻣﺎﺔ ﻣﻠ اﻷﻧﺎق وﻣﻬﺎ واﻹﻼغ  اﻟوﻟ  ﺣﺎ،
ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣﻠ اﻟردات وﺗ اﻟاد اﻷﺳﺎﺳﺔ واﻷﺳ وﻣوﺎت اﻟﻬﺎء.
وأﺿﺎ" :ﺷﺎرك  اﻟﺎﻧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ -ﺎﻹﺿﺎﺔ ﻟﺎﺋ اﻟﺔ اﻟﺔ -ﻞ ﻣ اﻟ آﻲ روزﻧﻠ واﻟ اﻟﺎزر ﺗﻟاﻧ و ﺟﺎﻧ ﺣﺎس ﻞ ﻣ اﻟﻠاء ﺟﺎل
اﻟاح واﻟ ﻧ اﻟل واﻟ ﺟﻬﺎد ﻣ ،"ﻣدة ﻠﻰ أن اﻟﺎﻧ اﺗﺎ ﻠﻰ اﺳار اﻟﺎون واﻟ اﻟﺎﺷ ﺑﻬﺎ ،ﻟ أﻣ اﻟﺔ اﻟودﺔ واﻟ ﻣ
ﻣﺎﻧﺎة أﺎﻟﻲ ة.
وﻧﻠ اﻻذاﺔ ﻠﻰ اﻟ آﻲ روزﻧﻠ ﻟﻪ :إن ا اﻟﻠﺎء ﻟ اﻷول وﻟ ن اﻷﺧ ،ﻣﺎ :ﻧﺎ اﺟﺎﺎت ة ﺳﺎﺎ ﻣﻊ ﺎدات أﻣﺔ وﺳﺎﺳﺔ ﻲ ﺣﺔ ﺣﺎس،
ﻟ ﺎﻧ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ ة ﺗ م اﻹﻼن  اﻻﺟﺎﺎت ﻷﺳﺎب ﺗﻠ ﺑﺿﻬﺎ أﻣﺎم اﻟﻬر اﻟﻠﻲ ،وا ﺷﺄﻧﻬﺎ وﻻ ﺎ وﻣﺎ ﺎن ﺎ أﻧﻬﺎ ﺗ ﻣﺎ
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ﯾ اﻻﺗﺎق ﻣﻬﺎ ﻠﻪ ﻲ اﻻﺟﺎﺎت اﻟﺎدﻟﺔ داﺋﺎ ﻞ أﻣﺎﻧﺔ ودﺔ ،و أن ﺎك اﻟﯾ ﻣ اﻻﺟﺎﺎت ﺎﻧ ﺗ ر  - ﺗﻲ رﻊ اﻟ.
وأﺿﺎف اﻟ آﻲ :ﻲ ﻞ ﻣة ﺎ ﻧ اﻟاﺎ اﻟﺔ ﻟ ﺎدة ﺣﺎس ،ﻟﻟ ﻧ رﺎ ﺗﺻﺔ ﻟﻠ اﻟﺎﺳﻲ ﺎﺗﺎذ  ارات ﺗ ﻣ ﻣﺎﻧﺎة اﻟﻬر اﻟ ﻟ
أﺻﺎﺋﺎ ﻲ ﺎدة ﺣﺎس؛ ﺑﻬف ﺗﺔ ﺣﻬ ،ﻷن ذﻟ  ﻲ ﻣﻠﺔ إﺳاﺋﻞ ﺎﻟﻬﺎﺔ.وﻲ اﻟﺎم أﻛ أن اﻟﻠﺎءات ﻣة ،وﺎك ﺗﺎون أﻣﻲ ﻠﻰ ﺻ ﺗﺎدل
اﻟﻠﻣﺎت ،و ﻣﺎ ﺳﺎﻧﺎ ﻠﻰ ﺗﻊ ﻣﻠﻲ اﻟارﺦ واﻹرﺎﺑ.
وﻲ إﺟﺎﺑﻪ  ﺳال اﻹذاﺔ »ﻞ ﺗ أن ﺣﺎس إرﺎﺑﺔ ؟؟؟« أﺟﺎب روزﻧﻠ :إن اﻟة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻟﺎس ﺗت  أن أﺛ أﻧﻬﺎ ﺎدرة ﻠﻰ ﺿ اﻟود وﻣﻊ
إﻼق اﻟارﺦ ﻲ ة وﻲ ﺟﺎدة وﺻﺎدﺔ ﻲ ﻧاﺎﺎ ﺗﺎﺎ.
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