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اﻟﺋ ﺎس :اﻷﻣر ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس وﺻﻠ ﻟ ﻻ ُ اﻟت ﻠﻪ
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ﺎل رﺋ اﻟﻠﺔ ﻣد ﺎس" :ﻟﯾﺎ ﺛﻼث ﺎﺎ ﺗﻠ ا ﺛﻼث ﺟﻬﺎت ،اﻷول :اﻟﻼﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻠﻲ ،واﻟﺎﻧﻲ :ﻣﻊ أﻣﺎ ،واﻟﺎﻟ  :اﻟاﺧﻠﻲ أ ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس،
وﻟﻰ أﯾ وﺻﻠ اﻷﻣر ،ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﻩ اﻷﺎم ،ﻣﺎ وﺻﻠ إﻟﻰ ﻣ ﻻ  اﻟت ﻠﻪ".
ﺟﺎء ذﻟ ،ﻲ ﻠﺔ ﻟﻪ ﺧﻼل اﻟورة  اﻟﺎدﺔ ﻻﺟﺎع ﻣﻠ اﻟﺎﻣﺔ اﻟﺔ ﻠﻰ ﻣ وزراء اﻟﺎرﺟﺔ اﻟب ،اﻟﻲ د ﻟﻬﺎ دوﻟﺔ ﻠ.
وأﻛ اﻟﺋ ،أن ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،رﺋ ﺣﻣﺔ اﻻﺣﻼل ﻻ ﯾﻣ ﺎﻟﻼم ،وأﻧﻪ ﯾرع م وﺟد ﺷ ﻠﻲ ،ﻻﺎً إﻟﻰ أن إﺳاﺋﻞ ﻧ ﻞ اﻻﺗﺎﺎت ﺎ ﻬﺎ أوﺳﻠ
وﺎر ،ﻣﺎً ﻲ اﻟ ذاﺗﻪ إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻬ اﺗﺎﺔ ﺎر اﻻﺎدﺔ  ،اﺎﻬﺎ ﻷﻣال اﻟﺎﺻﺔ.
وﻲ اﻟﺎق ،أﺷﺎر اﻟﺋ إﻟﻰ أن ﺔ اﻷﺳ واﻟﻬاء وﺔ وﻣ واﺟ اﻟﻠﺔ اﻻﻟام ﺑواﺗﻬ ،ﻣﺎً أن إﺳاﺋﻞ ﺗ اﻷﻣال اﻟﺎﺻﺔ ﺑﻬﻩ اﻟواﺗ ،ﻻﺎً إﻟﻰ أن
اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ر اﺳﻼم أﻣال اﻟﺎﺻﺔ.
وﺎ ﯾﻠ ﺎﻻﺳﺎن ،أوﺿﺢ اﻟﺋ ﺎس ،أن إﺳاﺋﻞ ﻣة ﻲ اﺳﺎﻧﻬﺎ ،ﺗﻬاً ﻟﺎرﻊ ﺿ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﻬﺎ ،ﻣاً أن اﻟﺎدة ﻟ ﺗﻞ ﺑﻬا اﻟﺿﻊ.
وﺎل" :أﻣﺎ ﺗ وراء إﺳاﺋﻞ  ﻻ ﺗ أ اﺗﺎﺔ دوﻟﺔ ،أو  ارات اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ،ﺣ إن ﻧﺎ ﺎل :إﻧﻪ ﻻ ﺣﻞ أﺑاً ﻣﻊ اﻟﻠ ،ﺑ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ﺷ
ﻠﻲ".
وﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﻼﺔ ﻣﻊ اﻟﻻﺎت اﻟة اﻷﻣﺔ ،ﺎل اﻟﺋ" :ﺗ ﺗ ﻣوع ﻟﺎ ﻣ إدارة ﺎراك أوﺎﻣﺎ ،واﻧﻬﻰ ﻬﻩ وﻟ ﯾ ﺗ ا اﻟوع ،ﺎء دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ
واﺳﻧﺎ ﻪ ﺧ اً ،واﻟ ﻣﻪ ة ﻣات ﻲ ﻠ ،وﺗ أﻧﺎ ﺳﻞ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﺧﻼل ﻧ ﺳﺎﺔ".
وأﺿﺎف" :اﺗﺎ ﻠﻰ ﻞ ﺷﻲء ،وﻟ  أﺳ ،ﺎﺟﺄﻧﺎ ﺗاﻣ ﺑﻞ ﺳﺎرة ﻼدﻩ إﻟﻰ اﻟس ،وﻼن اﻟﯾﺔ ﺎﺻﺔ ﻟوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ،وو اﻟﺎات ﻟﺎﻟﺔ ث
وﺗﻞ اﻟﻼﺟ) أوﻧوا( ،واﻷﻣ ﻹﺳاﺋﻞ واﻻﺳﺎن ﺷﻲ ،ﻠﺎذا ﻞ ﺗاﻣ ا؟ وﺎﻧ ردة ﻠﺎ اﻷوﻟﻰ أن أوﺎ اﺗﺎﻻﺗﺎ ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣﺔ".
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و ،أن ﺎك ﻧﺎً ﻣ اﻻﺗﺎﻻت ﻣﻊ أﻣﺎ ،و اﻟاﺻﻞ اﻷﻣﻲ ،وﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﻣﺎرﺔ "اﻹرﺎب".
وﻲ اﻟﺎق ذاﺗﻪ ،ﺎل اﻟﺋ" :ﻛﺎن ﺎك اﺗﺎق ﻣب ﻲ ﻬ أوﺎﻣﺎ ﺄﻻ ﻧﻲ إﻟﻰ  22ﻣﺔ دوﻟﺔ ﻣﺎﺑﻞ اﺎر اﻟس ﻣﻠﺔ ،وأن اﻻﺳﺎن  ﺷﻲ ،وﺎء
ﻣ ﻣﺔ اﻟ ﻣﺣﺎً ﻲ واﺷ ،وﻟ  أن ﺟﺎء ﺗاﻣ ،أﻟﻰ ﻞ ﺷﻲء ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻧ ﻲ ﺣﻞ ﻣ ا اﻻﺗﺎق" ،ﻣﺎً إﻟﻰ أن اﻹدارة اﻷﻣﺔ اﺗت  ارات
ﻣﺎﻟﺔ ﻟﻠﺎﻧن اﻟوﻟﻲ ،ﺎ ﻬﺎ ﻧﻞ ﺳﺎرﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟس.
وداﺧﻠﺎً ،أﻛ اﻟﺋ ﺎس ،أن اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ،ﻣﺎ زاﻟ ﻣة ﻠﻰ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ر ﻞ ﻣﺎ ﺟ ،ﻣﺎً إﻟﻰ أﻧﻬﺎ ﺗﻊ  100ﻣﻠن دوﻻر ﺷﻬﺎً ،ﻟﺎب ﺎع
ة ،وا واﺟﻬﺎ.
وﺎل" :ﺣﺎس ﺗ اﻟﺎﻟﺔ وﻻ ﺗﺎ ،وﻧﺎ ﺗ  ﺗﻬﺋﺔ ﺎ وﺎك ﻣ أﺟﻞ أن ﺗﻬب ﻣ ﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،ودة اﻟ ﻣﺣاً ،اﻟﻲ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺣة
ﻟاﺟﻬﺔ ﻧﺎ."
وأﺿﺎف" :ﻧﺎ ﺎن ل ﻟﺎ ﻻ ﺗﺛا ﻣﻊ اﻹرﺎﺑ ،واﻟم  ﻣ ﯾﻞ اﻷﻣال إﻟﻰ ﻻء اﻹرﺎﺑ."
وﺎﻟ اﻟﺋ ،اﻟول اﻟﺔ ﺑ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ،و ﺗﺄﻣ ﺷﺔ اﻷﻣﺎن.
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