ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﻣﺎع ﻣﺔ ﻹﻧﺎز اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﺻﺔ ﺗﺎدل أﺳ
ِ

 22أﻛ20:24 - 2021 
أﻛ  اﻟﻠ اﻟ ﻟﻠون اﻟﺎرﺟﺔ د .أﺣ اد ،اﻟم اﻟﺔ ،اﻟور اﻟ اﻟﺎرز واﻟر ﻲ د اﻟﺔ اﻟﻠﺔ  ﺗﺎت وﻣﺎدرات ﺗﻊ ﻧ
إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم  ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أن ﻣ ﺗم ﺑﻬا اﻟور ﻲ إﺎر ﻣوﻟﻬﺎ اﻟﺎرﺔ وواﺟﻬﺎ اﻷﺧﻼﻲ.
وأﺷﺎر ،إﻟﻰ اﻟﻬد اﻟﺔ ﻲ و اﻟوان ﻠﻰ ة ﻲ ﻣﺎﯾ/أﺎر اﻟﺎﺿﻲ ،وﺗﻠﻞ اﻟﺎﺋ وﺗ اﻟﻬﻧﺔ ﺎ م اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
وﺎل اد  " ،ﺄﺗﻲ اﻟ اﻟ اﻟﺎد ﺔ  550ﻣﻠن دوﻻر ﻲ و ﺎﻧﻰ اﻟﺿﻊ اﻟ ﻣ آﺛﺎر ﺛرﺗ ووﺿﻊ اﺎد وﺔ اﻹرﺎب" ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أن ﻣﻠ
اﻟﺎﻟﺔ ﺎج إﻟﻰ إرادة ﻠﺔ ﺗﻊ اﻟﻠ ﺿ أوﻟﺎﺗﻬﺎ".

ﻣﺿﺎ أن ﻣ ﺗ ﻬﺎ ﺗﺎرة وﻧﻬﺎ ورﺷﺎدﺎ ﺗﺎرة أﺧ ﻟﻞ ﺟﻬد إﺗﺎم اﻟﺎﻟﺔ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أن اﺻ ﯾة ﺗﺧﻠ ﻟﺎوﻟﺔ رأب اﻟع وﻟﻬﺎ ﻠ،
ً
وﺎ ﯾﻠ ﺔ ﺗﺎدل اﻷﺳ ،ﺎل اد "أ و اﻟﺷات أن اﻟﺔ ﺗ ﻲ ﺧﻰ إﺎﺑﺔ ،وﺳ ﻠﻰ ﻣﺣﻠ أوﻟﻬﺎ اﻟ  ﻣ اﻷﺳ اﻹﺳاﺋﻠ
اﻟـ ،4ﻣﺎﺑﻞ اﻹاج  ﻣﺔ ﻣ اﻷﺳ اﻟﻠ."
ﻣدا ﻠﻰ أن زﺎرة اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس إﻟﻰ ﻣ ﺧة ﺟة ﺳﺎ ﻲ ﺗﺔ اﻷﺟاء وﻣﺎﺔ
وﻧﻩ إﻟﻰ أن ﺣﺔ ﺣﺎس ﻣﺔ ﺑﻊ اﻟﺎر  ﺎع ة،
ً
اﻟﯾ ﻣ اﻟﻠﺎت.

ﻣا أن ﻼ اﻟ ﻟﯾﻬﺎ ﻣوﻟﺔ ﻲ ﺗﺄﺧ إﺗﺎم اﻟﺎﻟﺔ
وﻟ اد إﻟﻰ اﻟﺧﻼت اﻟﺎرﺟﺔ اﻟﻲ ﺗﻰ إﻟﻰ اﻟد ف ﻣ ﻲ اﻻﻧﺎم ﺿ اﻵﺧ،
ً
اﻟﻠﺔ.

وأوﺿﺢ أن ﺎك ﻧﺎ ﻣﺔ ﺗﻊ اﻟ اﻟﻠﻲ وﻣا ﻠﻬﺎ ،ﺔ اﻷﺳ ،واﻻاءات ﻲ اﻟس اﻟﻠﺔ ،واﺳﺎدة ﺟﺎﻣ اﻟﻬاء.
وأﻛ أن ﻣ ﻟﻬﺎ اﻟرة ﻠﻰ اﻟار واﻟ ﻠﻰ ﺎﺔ اﻷاف اﻟﻠﺔ واﻟﺎﻧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أن ذﻟ ﯾ أرﺔ ﻟﻠﺑﻠﻣﺎﺳﻲ اﻟ ﺧﻼل اﻟﺎﺷﺎت.

ﺎﺋﻼ" ،اﻟﺔ ﻣ ،ﺗ اﻟاﻲ ﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ
ﻣ ﺟﺎﻧﻪ  ،اﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﻠﻬﺔ اﻟﺔ ﻣ اﻟل ،ﺛ اﻟور اﻟً ،

ﻛا.
ﺟﻬا
ًا
ﺎﺎرﺎ ﻣﺔ وﺣﺎﺿﺔ ﻟﻠﺔ"،
ﻣ إﻟﻰ ؟أن ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ ﺷﺎﺋ وﻣ ﺑﻟً 
ً
ﻣﺎ أن وﺟد رأﺳ ﻟﻠﻠﺔ أﺎق ﺗم اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
وأﺿﺎف " ،اﻟة اﻟة ﺑ ﻲ اﻻﻧﺎم ،أر اﻟ اﻟﻠﻲ وأﺟﻬ اﻟوع اﻟﻲ"ً ،

ﻣ إﻟﻰ أن
ًا
وأﻛ اﻟل ﻠﻰ ﺿورة ﺗﻞ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﺣﻠﺔ اﻧﺎﻟﺔ ،واﻟﺎب إﻟﻰ اﻧﺎﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ،واﻻﺗﺎق ﻠﻰ ﺑﻧﺎﻣﺞ ﺳﺎﺳﻲ ﻣك وﻧﺎﻣﺞ وﻲ،
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ﻼ.
اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﺗ أن ﺗﻰ رﺔ ﻟﻲ اﻻﻧﺎم ،واﻟ ﻟ ﯾ
ً
ﻣﺎ أن اﻟﺄﺧ ﻠﻰ ﺣﺎب اﻟ واﻟاﺑ واﻟﻠﺔ اﻟﺔ.
وﺷد ﻠﻰ ﺿورة اﻻﻧﻼق ﻣ إرادة اﻟ ،وﺎدة اﻟﺣة اﻟﺔ ﻠﻰ أﺳﺎس اﺳ ﻣﺔً ،

ﻣا أن ﻧﻬﺞ ﺗ اﻷﺳ
وﺣل ﺻﺔ ﺗﺎدل اﻷﺳ ،ﺎل اﻟل" ،ﺳن أﻣﺎم ﺻﺔ ﻣﺔ ج ﺑﻬﺎ د ﻣ اﻷﺳ واﻷﺳات وﻣ ﺿﻬ ﺎدة ﻣ اﻟﺔ اﻷﺳة"،
ً
ﻼﻻ إﺎﺑﺔ ﻠﻰ اﻟ واﻟﺎوﻣﺔ.
ﯾك
ً

داﺎ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ
وﻟ اﻟل إﻟﻰ دور اﻟﻬﺔ اﻟﺔ ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ رأب اﻟع اﻟﻠﻲ ،ﻣ ﺧﻼل ﺗ أﺎر ﺣاﻛﺎت ﻣاﻧﺔ ﻟﻠ ﻠﻰ أاف اﻻﻧﺎمً ،
ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم وﺗﺎم اﻟﺎﻟﺔ وﺗﻠ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ.
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