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أكد سعادة الشيخ محمدد ندع داددالن مع ثا يداائ اائدس مئدي  موزد  الديرمال ارجدن النام يد   أ  

دال  قطن منفتح  دزد  الحديام لحدأل اةرمد  النزيويد   اأاتدا عزدد لدددي داا الحودام لزوزدية  لد   االد  

 فااضات لمناقش  أسااب اةرم  االعمأل دز   زتا.الم

 

  خالا  زس  اقاشي  نمؤلمن ميياخ لألمع  " اده جتي دس دزد  القدادة السدعيدجيع ااتمدامالييع اقاا سعادله

االهتمام نالمسأل  النزيوي  ةاتا  زل مع أمنندا اتقزيمدئ".. مفديفا أ  موزد  التعداا  النزيودئ أاشد  مدع 

 ددم استقنام المنطق .أ أل التعاا   االتشاام داخأل المنطق   اهي أكثن اةمثز  اوا اً  فئ 

 

اشدددد دزدد  أ  اةرمدد  النزيويدد  لتدددد اةمددع اتقزيمددئ  قددائال "لقددد منماددا ننزادددات اخالفددات منتزفدد  فددئ 

 العشنجع سن  الماضي   لكننا لم اوأل أنًدا  ل  هذا المستيى اذلك جنم دع لغين مياقف قيادة هذه الداا".

      قطن كااد مسدتعدة لزحديام فدئ القمد  النزيويد  اقاا سعادة اائس مئي  موز  اليرمال ارجن النام ي

 نالكيجد  لكع داا الحوام لم لكع مستعدة لذلك ندليأل أاتا خففد مستيى لمثيزتا فئ لزك القم .

 

ا يا  تيد ااشنطع لحأل اةرم  النزيويد   قداا سدعادة الشديخ محمدد ندع داددالن مع ثا يداائ    اليالجدات 

 .. مفيفا أ  النئي  دااالد لنامدس  دااا دقدد قمد  نديع قدادة داا موزد  المتحدة لم لدخن  تدا لحأل اةرم

 التعاا  اأمسأل مسائأل  ل  قادة داا الحوام اكا  مدهم أاتم غين ماغايع فئ الحأل  اليا.

 

كما شدد سعادله دز  أ  دالقات قطن ناليالجات المتحدة لم لتأين أندا نتدذه اةرمد    قدائال ت" لحالفندا القدي  

ألدف  ندد  أمنجكدئ   12 لد   11ن.. لدجنا أكادن قادددة  يجد  أمنجكيد  اجي دد دزد  أماضدينا مدع معتا مستم

 اجقع منكز التحالف الدالئ فئ قطن  اكأل شئل جسين دز  ما جنام".

 

انشأ  العالق  مع  تنا   قاا سعادله " انا لم ااع لحالفات ندجز  لموز  التعاا  النزيوئ   جدنا   دام لندا 

لا كايدنا مدع  قدأل غدار مندذ ا يدادا  لدي  اةمدن جشداه الشدئل الودجدد نعدد اةرمد  احدع ااحع اشامكتا  دز

اتشامك  دادا معتم اهذه هدئ الوغنافيدا".. مفديفا أ  االخدتال  فدئ الدنأ  نديع داا النزدي  ا جدنا  جودس 

  زه نالحيام  اهذا كا  ميقفاً لي  لقطن فقط نأل لكأل موز  التعاا .

 

الديرمال ارجدن النام يد      اليالجدات المتحددة لادذا  تديدا تقامد  لحدالف اقاا سعادة اائس مئي  موز  

استناليوئ نالشنق اةاسط  مفيفا "ميقفنا فئ هذا النويص كا  ااضحا  اهيت دزينا أ  اعال  المشكز  

 الويهنج  قاأل أ  اتكزم دع التحالف   يث ال جمكندك أ  لقديم لحالفدا نديع داا أمندع منتدا لعداد    دداها.. لدي

 اائس مئي  موز  اليرمال ارجن النام ي ت 
 قطن منفتح  دز  الحيام لحأل اةرم  النزي 
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فعزنا ذلك سنفقد موداقيتنا نشدكأل كايدن أمدام شدعانا الدذ  سدي  جسدألنا كيدف اقديم لحالفدا مدع داا لحا دناا 

 العادجنا".

 

اراد سعادله فئ هذا النويصت" احدع دزد  كدأل  داا مسدتعدا .. الفكدنة االمفتديم ال غادام دزيتمدا  المدا 

الف ذا  ايع  دفادي  اجقديم دزد  لادادا أاتما ال جتعامضا  مع اويص القااي  الدالئ  ا الما أ  هذا التح

أدفائه لزقددمات ااتمكاايدات  اال غادام دزيده  ذا كدا  جقديم دزد  التعداا . الكنندا احتدا  أ  اعدال  القفدي  

الويهنجدد  قاددأل أ  انتقددأل  لدد  مسددتيى أدزدد  مددع التحددالف.. شددن نا ذلددك نيضددين لزيالجددات المتحدددة  ااحددع 

االمشامك  لنسادد نويمة ننالة فئ لكديجع هدذا التحدالف  الكدع  مستمنا   ياا اليقد فئ دقد ا تمادات

  ت  جنوح هذا التحالف احتا  أ  اعال  هذا اةمن المعزق".

 

اقدداا سددعادة الشدديخ محمددد نددع دادددالن مع ثا يدداائ     ددأل الوددناي الفزسددطينئ اتسددنائيزئ جوددس أ  جكددي  

لمقادديا لزشددعس الفزسددطينئ  الكننددا ال ددداداًل.. مفدديفا "سددنددم أ   تدديد أمنجكيدد  لكددي  ضددمع السددياق ا

اسددتطيع لودداار الشددعس الفزسددطينئ اقادديا شددئل لددم جددناه نعددد. لددذا اأمددأل أ  جددأليا نحددأل  دداذب لزفزسددطينييع 

 اسنددمه".

اشدد سعادله دز  أ  "القفي  اةساسي  لزعالق  نيع قطن ا سنائيأل هئ القفي  الفزسطيني   لذلك  الما لدم 

  هناك دائًما مشكز . ال أدتقد أ  هذا جنطاق دز  قطن فقط  نأل جنطاق أجًفا دز  جتم  أل هذه المشكز   ستكي

  ميع الداا العنني ".

 

انشأ  المزف السيم   قاا سعادة اائس مئدي  موزد  الديرمال ارجدن النام يد     "النلدام السديم  هدزم 

 وامع  العنني ".معلم المعامض   اانى أ  هناك أالم  دادت لزتطايع معه الدديه  ل  العيدة لز

السالا سعادلهت "ماذا فعأل النلام السيم  كئ جحودأل دزد  مكافدأة فدئ شدكأل لطايدع العالقدات االعديدة  لد  

  امع  الداا العنني ؟ هأل اةسااب التئ أدت  ل  لوميد دفيج  سيمج    حيح  أم ال؟".

 مع  العنني ".اأضا  "هذا ما قزناه دندما  االيا  قنادنا نعيدة النلام السيم   ل  الوا

 

لكدنة القددم  قداا سدعادة اائدس مئدي  موزد  الديرمال  2022ا يا قياايع العمأل ااستفاف  قطدن لمياددجاا 

ارجن النام ي  ت" منذ أ  ندأاا دمزي  المنا ع  النا   نالعماا اليافدجع قمنا ندالكثين مدع اةشديال. العتادن 

ا  ندذلك  لكنندا اددمك نأاده جتعديع دزيندا القيدام قطن مائدة فئ مواا هدذه التغيدنات فدئ المنطقد  ااحدع فنديم

 نالمزجد".

اقاا سعادله  انا اقدم ما لقيله منلم  العفدي الداليد  امنلمد  وهييمدا  ماجدت  االدظو امنلمدات أخدنى  

 اسناقئ الحيام مفتي اً معتا دز  الداام.
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