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ﯾ رﺋ ﺣب "ﻛﺎﺣل ﻻﺎن" ،ﺑﻲ ﺎﻧ ،ﺷﺢ ﻟﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،اﻟﻬ ﺄ ﺷﻲء ﻲ اﻟﺎل اﻟﺎﺳﻲ وﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ اﻟﻠ ،وا ﺧﻼل ﻣﺎﺑﻠﺔ
أﺟﺗﻬﺎ ﻣﻪ اﻹذاﺔ اﻟﺎﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟم ،اﻟ ،ﺄﻧﻪ ﺎول ﺗﻠ رﺋ اﻟﻣﺔ ،ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،ﻲ اﻟﺿ اﻟﻠﻲ واﻹﯾاﻧﻲ.
وﺎ ﯾﻠ ﻠﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﺑ إﺳاﺋﻞ واﻟﻠ ،ﺎل ﺎﻧ إن ﺣﻪ ﺳﻰ إﻟﻰ "ﺗﺔ ،ﺎ ﻧ ﻧﺎ ﻠﻰ راﺗﺎ اﻷﻣﺔ" .ﻟ ﺎﻧ ﺑا ﻲ اﻟ ﻧﻪ 
ﯾ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،وا أﻧﻪ "ﺳﺧﻞ إﻟﻰ ﻠﺔ ﺳﺎﺳﺔ إذا ﺎن ﺎك أﺣ  اﻟث ﻣﻪ" ،وأردف أﻧﻪ "ﻧﻬ ﺄﻻ ﯾﺂذ أ أﺣ ﻣ ﻞ ﺎﺣل ﻻﺎن"
ﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ م إﺧﻼء ﻣ ،وأن "اﻟ ﺳ ﻲ أ ﺗﺔ".
وﺣل ﺗﺔ ﺣﻣﺔ ﺑﺋﺎﺳﻪ ،ﺎل ﺎﻧ إﻧﻪ ﺳ ﺣﻲ اﻟﻠد و"اﺋﻞ ﺑ ،"ﺑﺋﺎﺳﺔ أور ﻟﻣﺎن ،ﻟﻪ ﺷد ﻠﻰ أﻧﻪ ﻟ ﻠ ﻣﻊ ﻧﺎ ﻲ ﺣﻣﺔ واﺣة.
وأﺿﺎف أﻧﻪ "ﺳل ﺟﻬﻧﺎ ﻲ ﻻ ﻧﻲ أﺣا ،وﻧ ﺿ اﻟ." 
وﺗق ﺎﻧ إﻟﻰ اﻟﺿﻊ اﻷﻣﻲ ﻲ ﺎع ة ،زاﺎ أن ﺣﻣﺔ ﻧﺎ ﻟ ﺣﺎزﻣﺔ ﺎﺔ ﺗﺎﻩ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎع .وا أﻧﻪ "ﻻ ﻞ أن )رﺋ ﺣﺎس
ﻲ اﻟﺎع ﻰ( اﻟار ﻠﻲ أﺟة ﻠﻰ ﻼف ة .وﻻ ﯾﻲ أن ﻧﺄل أﻧﺎ ﻣﺎ إذا ﺎن ا ﺻﺎروﺧﺎ أو ﺎﻟﻧﺎ أو ﻣﺎ ﯾﻠﻞ ﻣ ﻧ .ﺣﻠ ﺎﺋة ورﺔ ،ﻧﻠ
ﺻﺎروﺧﺎ .اﻷﻣ  ﺟا" .ﻟ د ﺎﻧ ﺄن إﺳاﺋﻞ ﺳ واﻧﺎ واﺳﺎ ﺿ اﻟﺎع "ﺎل واﺻﻠ ﺣﺎس اﻟ."
وﺣل اﺣﺎل اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺔ ﻲ اﻟﺎع ،ا ﺎﻧ أﻧﻪ "إذا ﺗ ﺣﺎس اﻵن  إﻼق ﺎﻟﻧﺎت وﺎﺋات ورﺔ وﺎﻹﻣﺎن اﻟم ﻧ ﺗﺔ ،ﻬا ﻣﺎز .وﺣﺎس
ﻻ ﺗ ﺎﺗﻬﺎ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ ،وأﻧﺎ أؤ ﺟا ﺗﺔ ﻠﺔ اﻷﻣ وﻠﻣن ﺑﻬﺎ".
وﺗق ﺎﻧ إﻟﻰ اﻟﺿع اﻹﯾاﻧﻲ واﻟﺎر اﻟﻲ ﺗﻬﻬﺎ ﻬﺎﺟﺔ ﻧﺎﻼت ﻧ وﺳ ﻲ اﻟﻠﺞ ،ﻣ ا أن "ا إﺛﺎت آﺧ ﻠﻰ أن اﻹﯾاﻧ  ﻣﻠﺔ ﺎﻟﺔ .و
اﻟدد ﻣ اﻟﺎﺣﺔ اﻹﺳاﺗﺔ ،وﻧ ﻣﻠﻣن ﺄن ﻧﻣ أﻧﻬ ون ﺔ اﻷﻣر اﻟﻲ ﯾﺛن ﻬﺎ ،وﻠﻰ إﺳاﺋﻞ أن ﺗﻬ راﺗﻬﺎ ﻣ ﻧﺎﺣﺔ اﻟﺎﺻ اﻟﻲ ﻻ ﯾﻲ
أ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ ﺣﻪ ﻟﻠﻠﺎت اﻟﻠﺔ ،أﻧﻪ ﺗﺟ ﻟﯾﺎ اﻟﺳﺎﺋﻞ ﻟﻠﺎع  أﻧﺎ ر ﻣﺎ ﯾﻠ اﻷﻣ
اﻟث ﻬﺎ ﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم .وﺈﻣﺎﻧﻲ أن ألّ  ،
ذﻟ."
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