ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺎد ﺣﺎو :ﺢ أﻟ اﻟرﺔ اﻟﺔ ﻟﻠﺎﻟﺔ واﺳﻟﻬﺎ ﺑرﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ

 04أ13:12 - 2018 
أﻛ اﻟﺎد ﻲ ﺣﺔ ﺣﺎس ،ﺣﺎد اﻟ ،أن ﻣﺔ ﺎس ،أﻟ ﺎﻟﺎﻣﻞ ،ﻣﺎ ﻣﻪ ﺟﻬرﺔ ﻣ اﻟﺔ ،ﻣ ﻣﺣﺎت وأﺎر ﻹﻧﺎز ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻲ
ﺗﻟﻬﺎ ﺣﺎت ﺗﻠ ﺑﻬﺎ.
ﻣﺎ :أ ﺷﻲء أن ﺢ ﺗﺎوزت اﺗﺎﺔ  ،2011وﻼن
وﺎل اﻟ :ﻣﺎ ﻣﻪ ﺢ ﻣ أوراق ﻲ ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ ،ﺗً ﺎ أﻟﻰ ﻣﺎ ﻣﻪ ﻣ ﻣ أﺎر ﻞ ﺎﻣﻞ،
ً
ﺑوت  ،2017ﺎﻟ ﻣ أن اﻻﺗﺎﺔ اﻷوﻟﻰ ﺗﻞ اﻟﺗ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺎﺔ اﻻﺗﺎﺎت اﻟﺎﺔ واﻟﻼﺣﺔ ،وﻠﻰ اﻟ ﻣ أن ﺢ ﺗﻠ   اﻹﻼم ﺗﻬﺎ ﺑﻬا
اﻻﺗﺎق.
وأوﺿﺢ أن ﺣﺔ ﺣﺎس ،وا ﻠﻰ ﺎﺔ اﻷﺎر اﻟﺔ ،اﻟﻲ ﺣﻬﺎ اﻟﺎﺑات اﻟﺎﻣﺔ اﻟﺔ ،ﺎﻟﺎﻣﻞ ،دون أ ﺷو ،وﻟ ﺗم أ ااض ﻠﻬﺎ ،ﺑﻞ  ﻣ
ااﺣﺎت ﺻة  ﺟﺔ ،وﺎﻧ ﻟﺎﻟﺢ اﻻﺗﺎق.
وأﺿﺎف اﻟ :ﻻ ﺗ إﺎﺑﻲ ﻠﻰ ﻣﺎورات اﻟﺎﻟﺔ ،ر ﺗ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻞ ﻣﺎ ﯾﻠم ﻹﻧﺎح ﻣﺎﻲ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ،ﻟ ﺣﺔ ﺢ ﻟ ﺗم أ ﺷﻲء ﻠﻰ
اﻷرض  أن  اﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم.
ﻲ ﺳﺎق آﺧ ،ﻧﻰ اﻟ أن ن ﻣﻠ رﻊ اﻟﺎر  ة ،أو اﻧﺎز ﺗﻬﺋﺔ ﻣﺎ ﺑ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻠﺔ وﺳاﺋﻞ ﻟﻪ ﻼﺔ ﺔ ﺗﺎدل أﺳ ،وﺎل :ﻣﺎ ﻧث
 ﺻﺔ اﻟﺎدل ﺈن اﻟﺎش ﻬﺎ ﻣﻞ  ﻧﺔ أو ﺗﻬﺋﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ،وﺣﺎس ﻟ ﺗﺢ اوﺟﺔ ﺣق اﻷﺳ ﻲ أ ﺔ أﺧ ذات  إﻧﺎﻧﻲ أو ﺳﺎﺳﻲ.
وﺗﺎﻊ :ﻞ اﻟﻠﻣﺎت اﻟﻲ ﻟﯾﺎ ﻲ ﺷﺔ ،ﻷن ﺻﺔ اﻟﺎدل ﺔ أﻣﺔ ﻣة ،ﺣﻰ أن اﻟﺳﺎء اﻟاﺧﻠ ﻲ ﺻﺔ اﻟﺎدل ،أﺻﺢ ﻟﯾﻬ ادارك أن ﺻﺔ اﻟﺎدل
ﻣﻠﺔ  ﻞ ﺷﻲء ،وﻟ ﻞ أن ﺗﺿﻊ ﺎرﻧﺔ ﻣﻊ ﺻﺎت أﺧ.
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و اﻟﺎرﻊ اﻟﻠﺔ ﺎﻟﺎر واﻟﺎء وﻣﺎت اﻟﻬﺎء ،ﺎل اﻟ  :اﻟ ﺑ اﻟﺎرﻊ ﻩ ،وﺻﺔ اﻟن ،وأ ﻣﺎرﻊ ﻣ أن ﺗ ﻣ ﻣﺎﻧﺎة أﺎﻟﻲ ة،
دون أن ن ﻣﺎﺑﻠﻬﺎ أﺛﺎن ﺳﺎﺳﺔ ،ﻲ ﻣﻞ ﺗﺣ ﻣ ﻞ ﺣﺎس ،وﻣ ﺣﺎس ﻣ ﺻﺔ اﻟن ،ﻣ اﻟاﺔ أﻧﻬﺎ ﺿﺎ ،وﺿ ﻞ ﻣﺎ ﯾﺎوق ﻣﻬﺎ ،وﺗﻞ 
اﻹدارة اﻷﻣﺔ ،وﺳاﺋﻞ ،وﻟ ﺗُر ﻠﻰ اﻹﻼق ﻲ ﺎع ة ،أو أ ﺔ داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ.
و زﺎرة و اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس اﻟ ﻲ اﻟﺎرج ﻟﺎع ة ،أﺷﺎر اﻟ إﻟﻰ أن ُﺟﻞ أﺎء اﻟُ  ،ﻣون ﻣ ﻞ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻟول أﺧ،
واﻟﺎرة ﻲ زﺎرة ﺎدﺔ ،وﻟ ﻣﺗﺔ ﺎﺗﺎذ  ارات ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أن ﺣﺔ ﺣﺎس ﺗﻊ أن ﺗ  اراﺗﻬﺎ ﺳاء أﻛﺎﻧ ﺎداﺗﻬﺎ ﺎﻟاﺧﻞ أو اﻟﺎرج ،أو ﺣﻰ داﺧﻞ اﻟن
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﺎ أن ﺎدة ﺣﺎس ﻟﻬﺎ وﺳﺎﺋﻠﻬﺎ اﻟﻲ ﺗﻊ ﻣ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﺗﻊ ﺎ ﺑﻬﺎ.

وﻧﻰ أن ن ﺎﻟ ﺻﺔ ﻣﺎ ﺑ ﺣﺎس واﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،ﺎ  ﺗ ﻧﻞ أﺑ ردﯾﺔ ،ﻲ ﻣ ﻧﺎﺋ رﺋ اﻟزراء ،أو ﺗﻠ ﻧﻞ ﺷ ﺈدارة داﺋة ﺷون
ﻣ أن ﻞ ﺗﻠ اﻟ ارات ﺗ ﺑد واﺣﺎر ﻣ اﻟﺋ ﻣد ﺎس ،ودون ﻠ أ ﻞ ،وﺣﺎس ﻻ
ًا
اﻟﻼﺟ ،وﻟ اﺎﻟﺔ ﻰ اﻊ ﻣ ﺔ ﺷون اﻷﺳ،
ﻼﺔ ﺑﻬﺎ ،ﺎ أﻧﻪ ﻟ ﯾ ﻣﺎﺔ ا اﻷﻣ ﺿ ﻣﺎورات اﻟﺎﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﺎﻧ اﻟ ،ﺑﻞ ﺗ ﺗﻠ اﻟ ارات ﺎﺔ اﻧﺎم اﻻﻧﺎم.
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