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ﺧﻼﺎً ﻟار ﺎس ..ﺎت ﯾ إﻟﻰ اﻧﺎﺎت ﻣﻠ ﺗﺄﺳﻲ ﻟوﻟﺔ ﻠ ﺎر رﺋ اﻟوﻟﺔ وﺣﻣﻬﺎ

 23د22:30 - 2018 
ﺎل أﻣ ﺳ ﻟﺔ ﺗﺔ ﻣﻠ اﻟﺎﺔ ﺻﺎﺋ ﺎت": ،اﻟﺔ اﻟﺳرﺔ ﻣﻬﻬﺎ اﻟﻞ ﻲ اﻟﻼﺎت اﻟﻲ  ﺗﺄ ﺑ اﻟﻠﺎت اﻟﻼث ،ﻣاً أن ارﺎ ﻣﻠم
وﻧﻬﺎﺋﻲ ،وﻠﻰ اﻟﺋ ﺗﻩ ،ﺎﺣام اﻟﺎء ﺿو وأﺳﺎﺳﻲ وﻻ ﯾﺟ ﺑﻠ دون ﺎء ".
وﺷد ﺧﻼل ﻟﺎء ﻣﻠ ،ﻣﺎء اﻟم اﻷﺣ ﻠﻰ ﺿورة اﻻﻟام ار اﻟﺔ اﻟﺳرﺔ ،وﺗﻩ ﻣ ﻞ اﻟﻊ.
وأﻛ ﺎت أن اﻟ ﺎﻟﺎء أﻣ ﻣض ﻷﻧﻪ دون ﺎء ﻻ ﯾﺟ اﺳار وﻻ ل ،واﻟار اﻟﺎدر  اﻟﺔ اﻟﺳرﺔ  أن م وﺳم ،واﻟﺄﻟﺔ ﻟ
دﺎﺎً  اﻟ اﻟﺎﺳﻲ.
وأﺿﺎف ﻧاﺟﻪ اﻟم ﻣق ق اﻷﺧ ﻠﻰ ﺎ اﻟﻠﺔ   ،اﻵن أﻣﺎم ﻣاﺟﻬﺔ ﻟـ"ﺻﺔ اﻟن" اﻟﻲ ﺗ ﺣﺎﻟﺎً ،ﻣ اً إﻟﻰ أن ﻣاﺟﻬﻬﺎ ﺗ ﺈﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم،
وﺎك ﺻﺔ اﻵن ﻹﺟاء اﻻﻧﺎﺎت.
وأوﺿﺢ ﺎت أن اﻟﺎات اﻟﻲ ﺗم ﻟة  أن ﺗن ﻣ ﺧﻼل اﻟﺎﻟﺔ.
وأﻛ أن ﺟﻊ اﻟﻠﺎت اﻟﻲ ت ﻲ اﻟﻠ اﻟﻲ ﻲ ة اﻟة اﻟﺎﺿﺔ  ﺷﺔ واﻟل ﺎﻟة ﻟ ﺟﻠﺔ اﻟﻲ  اﻟﺋ.
وأﻛ ﺎت أﻧﻪ آن اﻷوان ﻟﻼﻧﺎل ﻣ ﻣﺣﻠﺔ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ إﺎﻣﺔ اﻟوﻟﺔ ،ﺈﺳاﺋﻞ ﺗت ﻟﻊ اﻻﺗﺎﺎت اﻟﺟدة ﺑﺎ وﻬ  ،اﻵن ﺻﺎ اﻟﺎﻧﻧﺔ اﻟﺔ اﻟﯾة
ﻠﻰ ﺿء ار اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﺗ اﺣﻼل ،دوﻟﺔ ﻣا ﻲ اﻷﻣ اﻟة".
و ﺎت أن أﺧ ﻣﺎ ﯾاﺟﻪ اﻟوع اﻟﻲ ﻲ ﺻﺔ ﺗاﻣ وﻧﺎ ﻞ ﺎع ة  اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻧﺎء ﺎن ﻣق وﻞ ﻲ ة وﺳﺎ ﻞ ﻣﺎ
اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ.
ﻛﺎ دﺎ إﻟﻰ ﺿورة إﺟاء اﻧﺎﺎت ﻟﻠ ﺗﺄﺳﻲ ﻟوﻟﺔ ﻠ.
وأوﺿﺢ ﺎت أن ﺗد اﻟﻠﺎت  وﺎء ﺗﺎب ﻪ اﻟول ،ﻣﺎً إﻟﻰ أن ار ﺣﻞ اﻟﻠ اﻟﻲ ﯾ ﻣﻊ  ارات اﻟﻠ اﻟﻲ واﻟ.
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و أن ﺻﺎدﯾ اﻻاع ﻲ اﻟﻲ ﺗد ﻣﺎ ﻧ وﻟ ﺻﺎدﯾ اﻟﺻﺎص ،ﻣﺎً" :ﺳاﻰ ﻻﺟﺎﺎت ﻣ أﺟﻞ ﺗ ا اﻟار ،ﻬﺎك ﻣ ﺎل إن ا اﻟار ﻲ ﻠﻰ
اﻟﺎﻟﺔ وا أﻣ ﻣض و ﻣل".
وأردف أن اﻟﻠ اﻟﻲ ﻟ ﻊ ﻣ 12 ﺎﻣﺎ ،وﻣ ﺣ اﻟﺎﺧ أن "أم ﺎﻟور اﻟ اﻧ ﻣ أﺟﻠﻪ ﻲ ﻣﺳﺔ اﻟﻠ اﻟﻲ ،وﺻوق اﻻاع  اﻟ
 ﻲ ﺧﻼﺎﺗﺎ".
وﻧﻩ ﺎت أن ﻣوﺎ اﻟﻲ ﯾﻬف ﻹﺎدة ﻠ إﻟﻰ ﺧﺎرﺔ اﻟاﺎ ﺎﺻﻬﺎ اﻟس اﻟﺔ ،ﻣا "أﻧﺎ ﻧاﺟﻪ ﻣق ق ﻟﻠﻪ اﻷﺧ ﻲ ﺣﺎﺗﺎ ﻠﻰ ﻣوﺎ
اﻟﻲ".
وﻟ إﻟﻰ أن ﺣﺎس اﻟﻲ ﺗﺎﻛﻰ ﻠﻰ اﻟﻠ اﻟﻲ اﻟم ﺎن ﺗُ ﻣ ﯾﺧﻞ ﻪ ﺎم  ،1996ﻣدا ﻠﻰ أن "اﻟﺣﻠﺔ اﻻﻧﺎﻟﺔ اﻧﻬ و اﻻﻧﺎل ﻣ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ

اﻟوﻟﺔ وﻧ ﻧﻞ ﺣﺎﻟﺎ ﻣ أﺟﻞ ذﻟ ،وﺣﻞ اﻟﻠ اﻟﻲ أ ﺧة ﻲ اﻟﺣﻠﺔ اﻻﻧﺎﻟﺔ و ﯾﺎﻧ ﻣﻊ  ارات اﻟﻠ اﻟﻲ واﻟ ،وﻞ ﺻﺔ ﺣﺔ
ﻟ اﻟﺎﻟﺔ  12 ﺎﻣﺎ ﻣ اﻟﻞ ﺑﻬﺎ".

وﺗﺎءل ﻟﺎذا اﻹﺻار ﻠﻰ إﺎء اﻟﺿﻊ ﻠﻰ ﻣﺎ  ﻠﻪ ،ﻬز ﻻ م أﺣا إﻻ اﻻﺣﻼل  ،ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ﺻﺔ اﻟن اﻟﻲ ﺗ ﺣﺎﻟﺎ ﺑﻞ اﻟﺎرة اﻷﻣﺔ ﻟﻠس
واﺎرﺎ ﺎﺻﺔ ﻟوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ،وﻼق ﻣ ﻣﺔ اﻟ ﻲ واﺷ ،وﻊ  359ﻣﻠن دوﻻر " اﻷوﻧوا" ،وﻣﺎ ﻰ "اﻟﺎات اﻹﻧﺎﻧﺔ" ﻟﺎع ة.
وأﻛ أن "ﻠ واﻟس أ ﻣ ﻞ اﺻ اﻟﺎﻟ ،وﻟ ﻧﺢ ﺄن ﺗم ﻠ واﻟس ﺎﻧﺎ ﻲ أ ﻣ اﻟاﺻ ،وﻧﻠ أﻧﺎ ﺳﻊ ﺛ ﻣﺎ وﻣون ﻟﻟ."
وﺎل ﺎت ":إذا أﻧ ﺗون ﺎء اﻟﻲ ،ﻰ أﺧ ﺎﻧن ﺗ إ ارﻩ ،وﻣﻰ ﺗ ﻣﺎﻟﺔ وز أو ﻣا ،وﻟﺎذا ﺳﺎﻟ اﻟﻣﺎء اﻟﻠﺔ .
وأﺷﺎر ﺎت إﻟﻰ أن ﺎك ﻣﺎوﻻت ﺗ ﻟﻠﺎﻟﺔ ﻣ 12 ﺳﺔ وﺳﻰ ﻣة وﻟ ﻠ ا اﻟﺎب ،وﺧﻼﺎ أدت إﻟﻰ اﻟدﺔ اﻟﺎﺳﺔ.
وأوﺿﺢ أن اﻟﺎدة اﻷوﻟﻰ ﻲ اﺗﺎق اﻟﺎة اﻟﻊ ﻲ  2017ﺗ ﻠﻰ ﺗ اﻟﻣﺔ وﺻﻻ ﻻﻧﺎﺎت.
و ﺎت أن ﺎك ﻧ ﺣﻲ ﻲ  ارات "اﻟﻲ واﻟ "ل أن اﻟﺣﻠﺔ اﻻﻧﺎﻟﺔ اﻧﻬ و اﻻﻧﺎل ﻣ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟوﻟﺔ.
وﺎل ﺎت أن ﺑﺎ اﻟ واﻟﺎﺳﻲ ﻣﻠﺎ اﻟﻲ واﻟﺣ ﻲ ﻣﺔ اﻟ.
وأﻛ أﻧﺎ ﻟ ﻧﺢ ﺎﻟﻊ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ وا ﺗﻲ ﻟ ﺣاء ،ﻣ اً إﻟﻰ أن ﻟﻊ اﻟﻲ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﺔ ﺎﻟﻬ واﺳﺎﺣﺔ ﻟﻠم اﻟﻠﻲ.
وذ ﺎت أن ﻟﯾﺎ  3اﺣﺎﻻت أﻣﺎم اﻟﺎﺋﺔ اﻟوﻟﺔ أوﻟﻬﺎ ﻣﻠ اﻟوان اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ة وﻣﻠ اﻻﺳﺎن ﻠﻰ اﻟﺔ واﻟس وﻣﻠ اﻷﺳ ،و  3ﺎﺎ أﻣﺎم ﻣﻠ
ﺣق اﻹﻧﺎن ،ﺎ أن اﻟﺋ م رؤﺔ ﻲ ﻣﻠ اﻷﻣ ﻟﻠﻼم ،ﻣﺎً إﻟﻰ أﻧﻪ ﯾاﺻﻞ ﻞ اﻟﻬد ﻣﻊ ﺟﻊ دول اﻟﺎﻟ ﻟاﺟﻬﺔ ﺻﺔ اﻟن واﻟاﻣة ﻠﻰ ﺎ.
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