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ﺎل ﺧ  إﺳاﺋﻠﻲ إن "ﺣﺎس  ﺗن ﻣﺔ ﺑ ﻠﺔ ﺔ اﺳاﺗﺔ ﺿ إﺳاﺋﻞ ،و اﺗﺢ ذﻟ ﻲ ﺗﺎﺻﻞ ﻣﺎوﻟﺔ ﺗ اﻟﻠﺔ اﻷﺧة ﺔ 
اﻷﺿﻰ أواﺋﻞ اﻷﺳع اﻟﺎر ،اﻟﻲ اﺳﻬ اﻟات اﻹﺳاﺋﻠﺔ واﻟﺎت اﻻﺳﺎﻧﺔ ﻠﻰ ﺣود ﺎع ة ،ورﺎ أ ﻣ ذﻟ." 

وأﺿﺎف رون ﺑ ﺎ ،ﻲ ﺗﻠﻠﻪ ﺔ ﯾت أﺣوﻧت ،ﺗﺟﻪ "ﻲ ،"21أن "ﺣﺎس  ﻻ ن ﻟﻬﺎ ﻣﻠﺔ ﻟ ﻣﻞ ﻩ اﻟﻠﺔ اﻟة ،وﻲ اﻟ اﻟﺎﻟﻲ
ﺎﻟات ،ﻟ اﻻاض اﻟﻲ ل إﻧﺎ أﻣﺎم ادر  ﺗﺎ ﻟﻬﺎ ،و ﺗ ﻠﻬ ﺟﺎ ،ﻣﻊ أن ﺣﺎس ﻟﯾﻬﺎ ﺎﺋة ﻣ اﺳﻬاف إﺳاﺋﻞ ﺑﻬﺎت ﻣﻠﺔ؛ ﻲ ﺗﻰ
ﻣة ﻠﻰ ﺗﺟﻬﺎت اﻟأ اﻟﺎم اﻟﻠﻲ واﻟﺎﻟﻲ ﺄﻧﻬﺎ ﺗر اﻟﺔ ﺿ إﺳاﺋﻞ".
وأﺷﺎر ﺑ ﺎ ،وﺛ اﻟﻠﺔ ﺎﻟﺳﺔ اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،وﻰ ﻣ اﻟوب اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﻠ واﻟب ،إﻟﻰ أن "اﻟراع اﻟﺔ ﻟﺎس ﺗد ﻩ اﻟﺎﺳﺔ،
ر أن ﺎدﺗﻬﺎ اﻟﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻠﺔ ﺎﻟﺻﻞ ﻟﺗﺎت ﺳﺎﺳﺔ ﺗﺢ ﺑﻊ اﻟﺎر  ﺳﺎن اﻟﺎع ،ﻣﻊ وﺟد  ﻣ اﻟﺎت ﺗ إﻟﻰ أن اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﻞ ﺎﺻﺎ
ﺧ ﻟﻠﺻل ﻷﺣ اﻟﺎت اﻻﺳﺎﻧﺔ ،ورﺎ أ ﻣ ذﻟ داﺧﻞ إﺳاﺋﻞ".
وأوﺿﺢ أن "اﻟﺎد اﻟﻞ اﻟ ﺣﺎزﺗﻪ اﻟة اﻟﻬﺎﺟﺔ ﺎن ﻻﺎ  ،ﺣﻞ اﻟﻠن أﺳﻠﺔ ﺷﺔ ﻟض اﺷﺎﻛﺎت ﻣﻊ اﻟد ﻲ ﻣﺎ ﺳﺔ ،وأﺣوا ﻣﻬ أﺔ
وﻣﺎء ﻟﻠﺎء ة أﺎم داﺧﻞ إﺳاﺋﻞ ،وﻟ وﺳﺎﺋﻞ ﺎﺔ وﻼج ﻟﻠﺎﻣﻞ ﻣﻊ إﺻﺎﺔ أﺣ ﺧﻼل اﻻﺷﺎك ﻣﻊ اﻟ ،وﻲ ﯾﺢ ﻲ اﻟدة ﻣدا إﻟﻰ داﺧﻞ اﻟﺎع".
وأﻛ أن "اﻟﻠﺔ اﻟﻬﺎﺟﺔ ﺳ إﻟﻰ اﻟﻠﻞ داﺧﻞ إﺳاﺋﻞ ﻣ ﻣﺔ ﺣودﺔ اﺿ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺟ ﻬﺎ ت إﺳاﺋﻠﺔ  ،ﺗن اﻟ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﻣة ﺎﺗﺎﻩ اﻟﺎت
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ا ﻲ أﻧﺎ ﺎ أﻣﺎم ة ﺳﺎﺎت  ،و ﺗ اﻟﻠﺔ داﺧﻞ واﺣة ﻣﻬﺎ ،وﻣﻊ ذﻟ ﻠ ﯾ اﻟر ﻲ اﻟﺎد اﻟ ﺗﻪ اﻟﻠﺔ ﺧﻠﻬﺎ ،وﺳﺎﺋﻞ وﻣات ﺗ
إﻟﻰ ﻧاﺎ اﺧﺎف ﺟ أو ﻣ."
وأﺿﺎف أﻧﻪ " ﺗﯾ اﻟض ﻣ ﺣﺎزة اﻟﻠ ﻟاد ﺔ ،إن ﺎﻧ ﺳم ﻟﯾ إﻧﺎن ﻣﺎ ،أو اﻻاض أن اﻟﻠﺔ ﺎﻧ ﺗ ﺗ ﻠﺔ داﻣﺔ ﺎﻛﺔ،
واﻟ ﻟﻠت اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﻲ ﺳﻞ ﻣﺔ اﻟﻠﺔ ﻟﻼﺷﺎك ﻣﻬﺎ  ،ﺣﻞ أادﺎ اﺋ آر ﺑﻲ ﺟﻲ ﺗم ﺧﺎ ﻻﺳﻬاف وﺳﺎﺋﻞ ﻧﻞ وﻣل وﺻﺎﺔ ﺳﺎﻧﻪ
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ﻠﻰ  ﺛﻼﺛﺔ ﻣا".
وأوﺿﺢ أﻧﻪ "ر ﺣﯾ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﻠﺔ  ة رواﺎت ﻣﻠﺔ  اﻟﻠﺔ اﻟﻬﺎﺟﺔ ،واﻧﺎﺋﻬﺎ وﻠﻬﺎ اﻟﺿﺔ  ،أﻣﺎم ادر  ﺗﺎ ﻟﺎس،
وﺗﺎت ﺟﻬﺎز اﻷﻣ اﻟﺎم "اﻟﺎﺎك" واﻟ ﺳف ﺎﻟ وﺟﻬﻬ ،وﻧاﺎ اﻟﺔ".
وأﻛ أن "ﺣﺎس  ﻻ ن ﻟﯾﻬﺎ ﻧاﺎ واﺿﺔ ﻟ ﻠﺔ واﺳﺔ ة ﺗ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻟﺧل اﻟﺎع ،ﻷن اﻟﺗﺎت اﻟﺎرﺔ ﻲ ة ﺑﺳﺎﺔ ﻣﺔ وﺔ
ﺗ و ﺗﺟﻬﺎت ﺣﺎس ،وﺎك رﺔ ﺟﺎدة ﻣﻬﺎ ﺎﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﻬوء ،دون اﻟﺎب إﻟﻰ ﻠﺔ اﺳاﺗﺔ".
وﺧ ﺎﻟل إن "ﺣﺎس ﺗرك أن إﺳاﺋﻞ ﺗ ﻣﺣﻠﺔ اﻧﺎﺎت ﺣﺎﺳﺔ ،و ﻻ ﺗﺳﻞ ﻬﺎ إﻟﻰ ة ،ﻣﺎ ﻲ أن ﺗ اﻟﺔ ﻠﻬﺎ دون أن ﺗاﺟﻪ ﺑد إﺳاﺋﻠﻲ ،وﻟﻰ أن
ﯾ اﻻﻧﻬﺎء ﻣ اﻟﺎت اﻷﻣﺔ ﺣل ﺗﻠ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺷﻠﺔ ،ﺈن ﺣﺎس ﺳﻰ اﻟوﻟﺔ  ة ،وﻣﺎ ث ﻬﺎ ،وﻣﺎ ﯾﻠ ﻣﻬﺎ ،وﺳاﺋﻞ  ﺗ ﻹﺎدة اﻟ ﻲ
اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻞ ﻩ اﻟﺎوﻻت اﻟﻲ ﺗﻬﻬﺎ رة اﺳاﺗﺔ".
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