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ﯾ ﻟﺎس ﺷﺎ ﯾا ﻠﻪ وث  ﻣﺎات دﺣﻼن ..
ﺔ :ﻟَ 

 13أﻛ08:27 - 2020 
ﺎل رﺋ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس ،إﺳﺎﻞ ﺔ ،إن ﺣﻪ اﺳت ﺣوث "ﺗات إﺎﺑﺔ" ﻠﻰ اﻷرض ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺔ ﻟﺎدﺛﺎت اﻟﺎﻟﺔ
اﻟﻠﺔ ﻣﻊ ﺣﺔ ﺢ ﺑﻬف ﺗﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ.
وأﺿﺎف "ﺔ" ﺧﻼل ﺣٍ ار أﺟاﻩ رﺋ ﺗ ﻣﻊ "ﻣل إ آ "د ﺳ ﻲ إﺳل" :ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣ ﺎدة ﻲ اﻟﻠﺎت اﻟﻠﺔ  ﺗﺄﻛ أﺔ ﻣﺎرﺔ
ﺣﺎس ،ﻷن ﺣﺎس ﻟﯾﻬﺎ اﻟ ﻲ أن ﺗﺎرك ﻲ اﻹدارة اﻟﻣﺔ ﻟون اﻟﻣﺔ".
وﺎل ﺔ" :ﻻ أر أن أﺑو ﻣﺎﻟﺎً ﻲ اﻟﺎؤل واﺳﺎق اﻷﺣاث ،وﻟ ﺎك أﺷﺎء إﺎﺑﺔ ،واﻟﺎت ﺎﺋﻠﺔ وﻣﺎ زﻟﺎ ﻲ ﺑاﺔ اﻟ."
وأوﺿﺢ أن ﻣﺎ ﻧﻪ ﻣﻬ ﻲ اﻻﺟﺎﺎت اﻟﻠﺔ  أﻧﻬ ﯾون ﻠﻰ أﺔ ﻣﺎرﺔ ﺣﺎس ،ﻷن ﺣﺎس ﻟﻬﺎ اﻟ ﻲ اﻟﺎرﺔ ﻲ إدارة اﻟﻣﺔ اﻟﻣﺔ.
ﺛﻼﺛﺔ اﻣﻞ ﺟﻠ ﺎس  اﻟ ﺎﻟﻼﺔ ﻣﺎ
وﺷد رﺋ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس ،ﻠﻰ أﻧﻪ "ﻟ ﯾ ﺷﻲء ﻷﺑ ﻣﺎزن ﻟﻠاﺔ ﻠﻪ" ،ﻣ اً إﻟﻰ أن ﺛﻼﺛﺔ اﻣﻞ أﺟت ﺎس ﻠﻰ إﺎدة اﻟ ﻲ ﻣﺎرﻪ ﻣﻊ
ﺛﺎﻧﺎ  ،أﺑ ﻣﺎزن ﺈﺎﻧﺔ ﺷﺔ ﻣ اﻷﻣ واﻹﺳاﺋﻠ ،ﺛﺎﻟﺎ ،ﺎن ﺎك ار ﻣ ﺟﺎﻣﺔ اﻟول اﻟﺔ ﺑﺎوز
ﺣﺎس ،أوﻻ ،ﻟ ﯾ ﻷﺑ ﻣﺎزن ﺷﻲء ﯾا ﻠﻪً ،
ﻣﺔ اﻟ واﻟﺻﻞ اﻟﻰ ﺳﻼم ﻣﻊ اﺳاﺋﻞ ".

وﺗﺎﻊ ﺔ" :ﻩ اﻟاﻣﻞ ﺟﻠ أﺑ ﻣﺎزن  أﻧﻪ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﺎد ﻧﻬﺞ ﺟﯾ .ﻣ ﺎ ﺟﺎء ردﻩ اﻹﺎﺑﻲ ﻠﻰ ﻣﺎدرة ﺣﺎس".
وﺎل ﺔ :إن ﺣﺎس وﺢ ﺗرﺳﺎن إﺟاء ﺎﺋﺔ ﻣﺔ ﻲ اﻻﻧﺎﺎت اﻟر إﺟاؤﺎ اﻟﺎم اﻟﻞ ﻟﻠة اﻷوﻟﻰ ﻣ اﻧﺎﺎت .2006
وأوﺿﺢ ﺔ ،أن ﺣﺎس ﺑأﺗﻬﺎ اﻧﻬﺎر ﻠﺔ أوﺳﻠ ﻟﻠﻼم ،ﻠﻰ أﺳﺎس اﺗﺎق  1993ﺑ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ وﺳاﺋﻞ اﻟ أﻧﺄ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻟﻪ رﺳﺦ
اﻟة اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ﺟء  ﻣ اﻟﺔ اﻟﺔ وﻞ ﺑ ﺗﺳﻊ اﻟﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
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وﺗﺎﻊ رﺋ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس" :ﻣ اﻟم اﻟ أُﻠ ﻪ ،ﺣﻠ أوﺳﻠ ﺑور ﺗﻣﺎ ،وﺎﻧ ﺎﺷﻠﺔ ﻣ اﻟم اﻷول ﻷﻧﻬﺎ ﺎﻧ اﺗﺎﺔ أﻣﺔ وﻟ ﺳﺎﺳﺔ".
وﺷد ﻠﻰ أن أوﺳﻠ ﻣﺎﺗ  ﻣﻞ ﻞ ﻣ اﻟ ﻠﻬﺎ ،رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ إﺳ راﺑ ،واﻟﺋ ﺎﺳ ﺎت.
وﺎل ﺔ" :أﺑ ﻣﺎزن" رﺋ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻣد ﺎس ﻧﻪ ،اﻟ س أوﺳﻠ ،أﻠ اﻟﻠﻲ  أوﺳﻠ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ،ﻧ ،ﻧ ﺄﻧﺎ ﻣرون".
وأﺿﺎف :ﺎن ﺈﻣﺎﻧﺎ ﺗ اﻟ ﻟ ا اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ اً ﺑﻬﻩ اﻟﺎرﺛﺔ ،ﻟﺎ أﻧﻧﺎ ﺷﺎ ﻣ اﻟس اﻟ ﺗﻠﻩ .ﻟ اﻟﺄﺧ ﺧ ﻣ م اﻟﺄﺧ." 
وأوﺿﺢ ،أﻧﻪ ﺣﻰ ﻣﺎ أﺻرت ﺣﺎس وﺛﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﺗ  اﺳادﺎ ﻟل دوﻟﺔ ﻠﺔ ﻠﻰ أﺳﺎس ﺣود ﺎم  1967ﺈﻧﻬﺎ ﻠ ذﻟ  م اﻟﺎزل  ﺣق
اﻟﻠ.
اﻟﻊ
وﺣل اﻟﻊ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،ﺎل ﺔ ،إن اﻟﺎرﺦ ﻟ ﯾﺣ اﻟول اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗف ﺈﺳاﺋﻞ وﺗﻊ اﻟﻼﺎت ﻣﻬ ،ﺎ أن اﻟب ﻻ ﺗﻰ.
وأوﺿﺢ أن "أ ﺻﺔ ﯾﻣﻬﺎ ﺑﻠ ﻲ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﺳف ض ذﻟ اﻟﻠ ﻟﻠ ﻲ آﺧ اﻟﺎف".
وﺗﺎﻊ ﺔ" :ﻧ ﻧف اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠ أﻞ ﻣﻬ .ﻧ ﻧﻠ  ون" ،وﺎل :إﻧﺎ ﻻ ﻧ ﺑؤ وﺳﺎﺋﻞ ر ﻟﺎرﻊ إﺳاﺋﻞ ،وﻧد أن ﻧل ﻷﺷﺎﺋﺎ ﻲ
اﻹﻣﺎرات اﻟﺔ اﻟة أﻧﻬ ﺳون ﻧﺔ ﻟﻬﻩ اﻻﺗﺎﺎت ﻷن ﻣﻠﺔ إﺳاﺋﻞ اﻟﺣة ﻲ اﻟﻲ إﻟﻰ ﻣﺊ م  واﺎد ﻲ اﻟﺎ اﻟﺔ ﻣ إﯾان".
وأردف ﺔ" :ﺳﻣن ﺑﻠك اﺔ .ﻻ ﻧ أن ﻧ اﻹﻣﺎرات ﺗم ﺎة اﻧﻼق إﺳاﺋﻠﺔ".
ووﺻ ﺔ اﻹﻣﺎراﺗ ﺄﻧﻬ" إﺧة" أﯾوا اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺗﺎرﺎ ،وﺎل :إن ﺣﺎس ﺗﻠﻊ إﻟﻰ اﻟم اﻟ ﯾﺄ ﻪ اﻹﻣﺎراﺗن ﺄﻧﻬ  اﻻﺗﺎق.
وﺷد رﺋ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس ،ﻠﻰ أن اﻟوع اﻟﻬﻧﻲ ﻣوع ﺗﺳﻲ .ﻪ إﻧﺎء إﺳاﺋﻞ اﻟ .ﻻ ﻧ أن ﻧ اﻹﻣﺎراﺗ أو اﻟ أو اﻟداﻧ
ﯾ اﺳاﻣﻬ ﺳﻠﺔ ﻟﻬا اﻟوع.
ﺗﺎﺻﻞ اﺗﺎﻻت ﺣﺎس ﺑﺣﻼن
وﺎل ﺔ :إن ﻰ اﻟار ،ز ﺣﺎس ﻲ ة ،أﺟ ﻣﺎدﺛﺎت ﻣﻊ اﻟﺎد ﻣ دﺣﻼن ﻲ اﻟﺎة ﻲ ﺎم  2017ﻲ و ﺗ ﻪ ﺗ اﻟﻼﺎت ﻣﻊ ﺎس واﻟﻠﺔ
اﻟﻠﺔ.
وﺎل ﺔ ﻟ  ﺎك ﻧﺎش ﻠﻰ اﻹﻼق ﺣل أ ﺎﺎ ﺳﺎﺳﺔ ﺎ ﻲ ذﻟ ﺷﻞ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ،
وأﺿﺎف :أن دﺣﻼن ﺳﺎ أﺎ ﻲ ﻼﺎت ﺣﺎس ﻣﻊ ﻣ ووا ﻠﻰ ﺗﺔ ﺎﺎ ﻣﻊ ة ﺎﺋﻼت ت أﺑﺎءﺎ ﻲ ﺎم  ،2007ودﻊ ﻟﻬ ﺣاﻟﻲ  50أﻟ دوﻻر،
ﻟﻞ ﻣﻬ ،وﺧﺔ ﻣﻼﯾ دوﻻر ﻲ اﻟع.
داﺋﺎ ﻠﻰ أن ﺎر اﻟﻠن ﺎدﺗﻬ.
وﺷد ﻠﻰ أن ذﻟ ﻟ  ﻣﺎﺔ ﻲء آﺧ؟ ،ﺣ أن ﺣﺎس ﻟ ﺗ ﺄ ﺷﻲء ﻲ اﻟﺎﺑﻞ .ﻟ أﺻرﻧﺎ ً
ﺻﺔ اﻟﺎدل
وﺎ ﯾﻠ ﺔ ﺗﺎدل اﻷﺳ ﻣﻊ ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،أﻛ ﺔ ،أن ﻣ ﺗ ﺣﺎﻟﺎ ﻣﺎوﺿﺎت ﺄن ﻣح ﻟﺎدل اﻷﺳ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ.
وﻟ إﻟﻰ أن واً ﻣﺎً ﻧﻞ ﻣﺎﻟ ﺣﺎس إﻟﻰ اﻟﻬﺔ اﻷﺧ ،وﻣﺎزاﻟ ﺣﺎس ﺗ ﺗﻠﻲ "ردا واﺿﺎ".
ﻣر ﻣ أن أ ﺣب ﺎدﻣﺔ ﺳن "ﺗﺎﻟﻬﺎ ﻣﺗﺔ ﻠﻰ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل".
ًا
وأﻛ ﺔ أن ﺣﻪ ﻣة ﻟاﺟﻬﺔ أ م ﺟﯾ ُ ﻠﻰ ة،
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وﺎل :إن ﺣﺎس ﻣة ﻷ وان إﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ة ،ﻣ اًر ﻣ أن أ ﺣب ﻣﻠﺔ ﺳن ﻣﻠﺔ ﺎﻟﺔ ﻹﺳاﺋﻞ.
 وﻟﯾﺎ ﻣﺎﺟﺂت ﻟﻠو .ﻟا ﺈن ﺷ اﻟب ﻟ  ا ار ﺳﻬﻼ ﺎﻟﺔ ﻹﺳاﺋﻞ .ﺳن ﻣﻠﺔ ".
وﺗﺎﻊ ﺔ" :ﻲ ن ﺳ ﺳات أﺻ رات ﺣﺎس أﻞ ًا
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