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ﺎل أرﻞ ﻬﺎﻧﺎ اﻟﺎﺗ ﻲ ﺻﺔ "إﺳاﺋﻞ اﻟم" ،إن "ﻧﺔ اﻟدع اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺗرت  ا ﻲ اﻟات اﻷﺧة ر ﺗ اﻟﯾ ﻣ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ،ﻟﻬﺎ ﻟ ﺗ
ﺎﺔ ﻻﺳﺎدة اﻟدع ،ﺎﻟ ﺈﻧﻬﺎ   أﺧﺎء واﺿﺔ وﺛات ة ﻲ ﺔ اﺳام اﻟة اﻟﻲ ﺗزﺎ إﺳاﺋﻞ".

وأﺿﺎف ﻲ ﺗ ﻣل ﺗﺟﻪ "ﻲ "21أﻧﻪ "ﺗو ﻣ اﻷﺔ ﺎن أن ﺗد إﺳاﺋﻞ إﻟﻰ اﺳام اﻟا اﻟﺔ ﻲ اﻟب ،وﻣﻬﺎ أن ﺗ إﻟﻰ ﺗ  اﻟﺎرك
اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻣﻊ اﻟو ،وﻲ ﻩ اﻟﺎﻟﺔ   روح اﻟو اﻟﺎﻟﺔ".

وأﺷﺎر اﺳﺎدا إﻟﻰ ﻣﺎﻼت ﻣﻊ ﺟاﻻت إﺳاﺋﻠ ،أﻧﺎ "ﻣﺎﻟن ﺄن ﻧ ﻣﺎذا ﺣﻞ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ أواﺋﻞ اﻻﻧﺎﺿﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻧﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﺎﻣﻲ ،2001-2000
ﺣ اﻧﻟ ﺳﻠﻠﺔ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ واﻻﻧﺎرﺔ ،ﺣﻬﺎ ﻟ ﺗ ﻟ اﻟﻣﺔ واﻟ ﻲ إﺳاﺋﻞ رﺔ واﺿﺔ ﺎﺗﺎذ ار اﺳاﺗﻲ ﺎﻟﺎب إﻟﻰ إﺎدة اﺣﻼل اﻟن
اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ".
وأوﺿﺢ أن "إﺳاﺋﻞ ﺎﻧ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺳ ﻣﺎت اﻟﻠﻰ ﻣ ﻣاﻬﺎ ،وآﻻف اﻟﺣﻰ ﻣﻬ ،ﺣﻰ رت اﻟﻣﺔ واﻟ اﻟﺧل إﻟﻰ ﺗﻠ اﻟن ،وﺗ اﻹﻧﺎز اﻷﻣﻲ
اﻟ ﻧﻪ اﻵن".

واﺳرك ﺎﻟل ﺄﻧﻪ "ﺎﻟﺔ ﻟﻠﺿﻊ اﻷﻣﻲ ﻲ ﺎع ة اﻟم  ،ﻠﻰ اﻟ واﻟﻣﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ اﺑاء ﺗﯾ اﻟﺿﺔ اﻟﺎﺋة ﻟ اﻟﻠ وﺣﺔ ﺣﺎس ،أن
اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣدوع ﻣ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ ،وﻲ ﺣﺎل أردﻧﺎ إﺎدة اﺳﺎدة اﻟدع اﻟد ،ﺈن ﻟﺎن ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ".

وﺷح ﺎﺋﻼ إن "أﺎدت إﺳاﺋﻞ اﺣﻼل ﺎع ة ،ﺈﻧﺎ ﺳر ﻲ اﻟوﻟﺔ  إدارة ﺷون ﻣﻠﻧﻲ ﻠﻲ ﺎك ،أﻣﺎ  ﺿب ﺣب ﷲ ن اﻟﻣﺔ اﻟﻠﺎﻧﺔ
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ﻣوﻟﺔ  إدارة ﺷون اﻟوﻟﺔ ﺎك ،ﺎ أن ﺧض ﻣاﺟﻬﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﻣﻊ ﺣﺎس ﻻ ﺗﻲ ﺳ ﻠﻰ ﻣ اﻟ."

وأﻛ أن "اﻟاﺟﻬﺔ ﻣﻊ ﺣﺎس ﻣﺎﺑﻞ ﺣب ﷲ ﺗ ﻣﻠﺔ ﺗﺔ ،ﺎﻟب  رأس اﻟﺔ اﻹﯾاﻧﺔ ﻲ اﻟﺔ ،ا ﻻ ﻲ أﻧﻪ ﻻ  ﺗ ﻠﺎت ﺑﺔ ﻲ ة ،ﻟ
ﻻ  أن ﺗن اﻟﺎر اﻷول ،وﻻ  أن ﻞ اﻷﻣ إﻟﻰ إﺎدة اﺣﻼل ﺎع ة".

وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻣ اﻟ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ ﺗ ﻠﺔ "ﺳر واﻲ  "2ﻲ ة  اﻷﻧﺎق واﻟرات اﻟﺔ ﻟﺎس ،وﻣﺎ ﻟﯾﻬﺎ ﻣ إﻣﺎﻧﺎت ﺗﻠﺔ ﺎﺋﻠﺔ ،ﻣﻞ ﻠﻰ
إﺳاﺋﻞ أن ﺗﺧﻞ ة ،وﺗج ﻣﻬﺎ ،ﻣﻰ ﻣﺎ ﺗﺎء ،ﺎ  اﻟﺎل ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ".

وﺧ ﺎﻟل ﺄﻧﻪ "ﻲ ﺣﺎل ﻟ ﺗ أﻣﺎم إﺳاﺋﻞ ﺧﺎرات ة ،وﺗ اﺗﺎذ ار ﻠﺔ ﺔ ﺑﺔ ﻲ ﺎع ة  ،أن ﺗﻞ ﺣﺔ ﺳﺔ وﺧﺎﺔ إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟن
اﻟﻠﺔ ﻲ  اﻟﺎع ،وﺟﺎﺔ أﺛﺎن ﺔ ﺎﺔ ﺟا ﺟا ﻣ ﺣﺎس ،ﺗﻞ اﺎل واﺧﺎف ﺎدات ﻣﻬﺎ ،ﺑﻟ   روح اﻟﺎوﻣﺔ ﻟ ﺣﺎس".
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