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ﻛ وﺳﺎﺋﻞ إﻼم ﺔ ،ﯾم اﻟﻼﺛﺎء  ،ﺗﺎﺎت وء ﻠﺔ اﻟ ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻲ ﺎع ة  ،وﺄﺗﻲ ذﻟ ﻲ أﺎب اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ .2019
وﺎﻟ ﺻﺔ "ﺂرﺗ "اﻟﺔ ،إن إﺳاﺋﻞ وﺣﺎس ﻲ ﻬﺎ ﻟ ﺗﺎﺎت اﻟﻬوء ﻟن ﻠﻰ اﻟ اﻟﻞ ،ﺧﺎﺻ ًﺔ  اﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ وﺗﻞ اﻟﻣﺔ
اﻟﯾة اﻟﻊ أن ﯾأﺳﻬﺎ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ." 
وأﺷﺎرت اﻟﺔ ،إﻟﻰ ﺗﺎت ﻰ اﻟار ﺎﺋ ﺣﺔ ﺣﺎس ة ،واﻟ ﺗث ﻬﺎ ﻞ اﻻﻧﺎﺎت  ﺗﺎﺻﻞ اﻟﺎﺎت ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،ﺑﺎﺔ اﻟﺎﺑات اﻟﺔ.
ﻣً ﺔ أن ﺗﻠ اﻟﺎت ﺗ ﻻﺳاد ﺣﺎس وﺳاﺋﻞ ﻟ اﺗﺎق و إﻼق اﻟﺎر ﻠﻰ ﻣ ﻞ  ،ﺗ اﻟﺿﻊ اﻻﺎد ة.
ووﺎ ﻟﻠﺔ ،ﺈن اﻟﺎرﻊ اﻟﻲ ﺳ ة وﺗث ﻬﺎ اﻟار ﺳﻠم ﺣﺎس ﺎﻻﻣﺎع  أ أﺎل " "ﻣ ة ﺿ إﺳاﺋﻞ.
وﺗل اﻟﺔ إن ﺣﺎس ﺗرك أن اﻟوف اﻟﺎﺳﺔ  ﺗت ،ﻣﺎ ﺑ ﻞ اﻻﻧﺎﺎت ،وﻣﺎ ﺎ .ﻣﺔ إﻟﻰ أن ﻧﺎ اﺟﺎز ﻩ اﻟﺣﻠﺔ ﺄﻣﺎن دون اﻻﺿار ﻟض
ﻣاﺟﻬﺔ ﺔ ،و زﻩ ّﻠ اﻟ ﻠﻪ ،وﺗ أن اﻟﻬر اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﯾ ﺳﺎﺳﻪ ﺗﺎﻩ ة ،وﻟﻟ أﺻﺢ ﻟﻪ ﻣﺎﺣﺔ أﻛ ﻟﻠﺎورة.
وأﺿﺎ" ا اﻟﺿﻊ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﺎﺋﺔ اﻻﺎدﺔ اﻟﯾة ﻲ ﺎع ة ،ﯾﻊ ﺣﺎس إﻟﻰ اﺗﺎق ،وﻣﻊ ذﻟ ،ﺎﻟﺎد  ،أن ﺗء اﻷﻣر  ﺣث أﻣﻲ ،أو
ﺧﻼف ﺣل ﻣ وﻣن اﻻﺗﺎﺎت".
ورأت اﻟﺔ أن ﺎك ﻣﻠﺔ أﺧ ﺗﻞ ﻲ أور ﻟﻣﺎن اﻟ ﺎوم ﻧﺎ ﻟﻠﺧل ﻲ اﻻﺋﻼف اﻟﻣﻲ ،ﻠﻰ د ﻣ اﻟﺎﺎ ،ﻣﻬﺎ ﺎع ة وﺣﺎس ،ﻣدﺔ
أن اﻟﺿﻊ اﻟﺎﻟﻲ ﻲ ﺗﻞ أﺑ  ﻬ اﻟ أﻣﺎم ﻟﻣﺎن ﻟﻠدة ﻟ ازرة اﻟ.
ﻧﺎ ﻲ ﻞ اﻟﺗ واﻟﻼﺎت ﺑﻪ و ﻧﺎ وﻟ اﻟ ،ﻣة إﻟﻰ أن ﻟﻣﺎن ﺷد
وﻧ إﻟﻰ أن اﻟة اﻷﺧة اﻟﻲ ﺎﺎ ﻟﻣﺎن وز ًا
 ﻟﻠ ﺎﻧ ة ﺻﺔ ً
ﻲ ﺣﻠﻪ اﻻﻧﺎﺑﺔ ﻠﻰ ﺿورة ﺗ ﺳﺎﺳﺔ إﺳاﺋﻞ ﺗﺎﻩ ﺣﺎس ،ﻣً ﺔ أﻧﻪ   ﺻﺔ ﻲ ﺗ ﺳﺎﺳﻪ ﻲ ﺣﺎل ﺎد ﻟ ازرة اﻟ ،اﻟﻲ   ﺑﻬﺎ ﻧﺎ.
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