ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺣﺎس :اﻟﺎدم ﺧ ﺟاً وﺻﺔ اﻟن ﻧ ﺟء ﻣﻬﺎ واﻻن ﻠﻰ وﺷ ﺗ اﻟء اﻷﺧ ﻣﻬﺎ!

 22إﺑﻞ 00:48 - 2019
ﺎل ﺻﻼح اﻟدوﻞ  اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس ،ﻣﺎء اﻟم اﻻﺣ ،إﻧﺎ ﻧ داﺋﺎ أن ﺎك ﺧ اً ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻣ ا اﻟﻰ أﻧﻪ ﻧ ﺟء ﻣ ﺻﺔ
اﻟن ،واﻵن ﻠﻰ وﺷ ﺗ اﻟء اﻷﺧ ﻣﻬﺎ.
واﺿﺎف اﻟدوﻞ ﻲ ﺗﺎت ﻟﻪ :أن اﻟﺎدم ﺧ ﺟاً وﻧﻊ أن ﺗ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻹﺳاﺋﻞ وﻞ ﻞ ا اﻟ ﻣ اﻟب ؟
وأﻛ اﻟﺎد ﻲ ﺣﺎس ،ﻠﻰ أن ﻩ اﻷرض ﻟﺎ وا اﻟو ﺎر وﻟ  ﻠﻰ أرﺿﺎ وﻣﺎ ﻧ  أن ﻧ ﻻﺳاز اﻷﻣﺔ وﺻﻻً ﻟﻠ.
ووﺟﻪ اﻟدوﻞ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﺎ وﺎﺋﻠﻪ ،ﺎل ﻬﺎ :ﻧ اﻟ اﻟﻠﻲ وﺎﺋﻠﻪ ﻟﻠﺣة ﻟاﺟﻬﺔ "ﺻﺔ اﻟن"
وأﺷﺎر اﻟﻰ أﻧﻪ ر اﻟﻼﺎت واﻟﺎﯾﺎت داﺧﻞ ﻠ ﻟ ﻧ ﻠﺎ واﺣا  أن ﯾﺎزل  ﺣ اﻟدة واﻟس و ﻲ اﻷرض ﻣ اﻟ إﻟﻰ اﻟﻬ.
وأﻛ  اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻟﺔ ﺣﺎس ،ﻠﻰ أن ﺻﺔ اﻟن ﻟ ﺗ وﺷﺎ ر اﻟ ﻣ ات اﻟ.
وأوﺿﺢ اﻟدوﻞ أن اﻟﻬف اﻟﺋﻲ اﻵن ﻣ ﺻﺔ اﻟن و" اﻟﺔ اﻟﺔ" ﻣﺎ اﺳﻬ اﻟس وة ،ﻣ ا اﻟﻰ أن اﻟﺔ اﻟﺔ ﺗض ﻟ  ﻠﻰ
ار ﻣﺎ ﺗﺿ ﻟﻪ ﻣﯾﺔ اﻟس.
وﺎل :إن ﺗ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟول اﻟﺔ وﺳة اﻻﺣﻼل ﻠﻰ اﻟﺔ واﻟس ﺟﻬﺎ ﺿ" ﺻﺔ اﻟن"
وﺣل اﻟﺎﺎت ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ،ﺎل :ﻻ ﻧ أن ﻧث  ﺎﺋﺢ اﻟﻠﺔ وﻧ ﺗﺎ اﻟﺻﺔ ﻠﻰ ﻣ أراد ﺔ ة وﺗ اﻟﺎﺎت ﻣﺎﺑﻞ و اﻟﺎﻟﺎت اﻟﺔ ﺑون
أ ﺛ ﺳﺎﺳﻲ ..وا  ﻟﺎ وﻣﺎوﻣﻪ وﻟات اﻟدة و ﺗﻩ.
وأوﺿﺢ أن أﻣﺎ ﻣﺎزة ﻟﻠﺎن اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﻠﻰ ﻣﺎذا ﻧﺎ اﻵن  ﺗ 3 ﺎﺻ ﻣﻬﺎ ،ﻣ ا اﻟﻰ أن اﻟﺣة اﻟﺔ وﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم أ ﻣﻣﺎت ﻣاﺟﻬﺔ "ﺻﺔ
اﻟن" ،ﻣدا :ﻧ أﯾﯾﺎ ﻟﻠﻞ اﻟﻠﻲ ﺎ ﻬ ﺣﺔ ﺢ ﻟاﺟﻬﺔ "ﺻﺔ اﻟن"
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وﺗﺎﻊ :ﻻ ﻧﻰ اﻟب واﻟاﺟﻬﺔ اﻟﺔ وﻻ ﻧﻊ اﻵن أن ﻧﻲ أن ﺎك اﻧﺎﺳﺔ ﻲ اﻟﺎﺎت ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ،ﻣﺿﺎ أن اﻟﺎﻟﺔ اﻧﻬﺎ اﻟﺣة واﻟاﻛﺔ واﻟﺎب
إﻟﻰ ﺣﻣﺔ وﺣة ﺗ ﻟﻼﻧﺎﺎت.
وﺎل :ﻟ ﻧﺎرب أو ﻧف ﻲ ﺷﺔ ﻣﺔ اﺷﺔ ..ﻷﻧﻬﺎ ﺣﻣﺔ ة و ﻣﻬ ﻬﺎ .و ﺗﻩ.
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