ﺷﺔ ﻧ ،ﻠﺎت

ٍ
إﺷﺎر آﺧ
وﻻ زاﻟ اﻟﺎرات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻣة ﺣﻰ

 10ﻣﺎﯾ08:51 - 2018 
وﻟ اﻟﻲ
 ﺳﺎﺎت ﻣ إﻼن ﺗاﻣ اﻻﻧﺎب ﻣ اﻻﺗﺎق اﻟو ﻣﻊ إﯾان وﻣﺎرﺔ ﻧﺎ ﻟﻼﻧﺎب ﺷ) إﺳاﺋﻞ( ﺎرة ﻠﻰ ﺳرﺎ اﺳﻬ أﺣ اﻟاﻊ ﻲ ﻣﺔ اﻟة
ﺟب دﻣ ﻣﺎء اﻟﻼﺛﺎء ﻲ اﻟﺎﻣ ﻣ ﻣﺎﯾ ُ أن اﻟس اﻟر اﻹﯾاﻧﻲ ﻣﻪ ،وﻩ اﻟﺎرة ﻲ اﻟﺎدﺳﺔ اﻟﻲ ﺗﻬف ﻣﺎﻟﺢ إﯾاﻧﺔ ﻲ ﺳرﺎ ،وﺗﺄﺗﻲ 

ٍ
إﺷﺎر آﺧ.
ات اﻟﺎرات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ﺳرﺎ ﺣﻰ ﻞ اﻟب اﻷﻠﺔ ﻬﺎ واﻟب اﻹﻠﺔ واﻟوﻟﺔ ﻠﻬﺎ ،وﻻ زاﻟ اﻟﺎرات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ﺳرﺎ ﻣة ﺣﻰ
إن ﺳﺎﺳﺔ م اﻟد ﻠﻰ اﻟﺎرات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺣﻰ ﻞ اﻷﺣاث اﻟﻣﺔ ﻲ ﺳرﺎ واﺳام ﺎرة »اﻻﺣﺎ  اﻟد ﻲ اﻟﻣﺎن واﻟﺎن اﻟﺎﺳ «اﻟﻲ ﺗُ ﻠﺔ اﻟ

ﻟم اﻟد ﻲ اﻟﻲ ﺷ وﻻ زاﻟ) إﺳاﺋﻞ( ﻠﻰ ﻣاﺻﻠﺔ اﻟﺎرات ،وﻲ اﻟوﻟﺔ  ان ﺗازن اﻟدع ،وﺎﻟﯾ ﻣ أن ﺣّﻠ اﻟﺎﺋات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ق  اﻟﺋﺎﺳﺔ
اﻟرﺔ ﻲ أ 2003 واﻟﻲ ﺗﻠﻬﺎ ﺎرة ﻠﻰ ﻣ ﻲ ﺷﺎل ب دﻣ ﻲ أﻛ ﻧ اﻟﺎم ،ﺛ ﺎرة دﯾ اﻟور ﺎم  2007اﻟﻲ ُدﻣ ﻬﺎ ﻣﺎﻞ ﻧو ﺗ

اﻟﻠﺔ 
اﻹﻧﺎء ...واﻧﻬﺎء ﺎرة اﻟة اﻷﺧة .وﻣﻬﺎ ﺎﻧ اﻟرات ﻟم اﻟد ﺳاء ﻣ ﺳرﺎ أو إﯾان ﺈن م اﻟد ﺳد إﻟﻰ أﺿار أﻛ  ﻣ اﻷﺿار ُ
اﻟد .وﻣ ﻩ اﻷﺿار ﺢ ﺷﻬﺔ )إﺳاﺋﻞ( ﻟﻠﺎد أﻛ ﻲ ﺳﻬﺎ واﻟﺎب ﻧ ﺿﺎت ﺔ أﻛُ ﺎً ﺑﻬف اﻟﺄﺛ ﻲ ﻣﺎر اﻟب اﻟرﺔ ﻟﺎﻟﻬﺎ واﻟﺎب
ﻧ إﺧاج إﯾان ﻧﻬﺎﺋﺎً ﻣ ﺳرﺎ.

وﻲ دة ﻟث ُﯾﻠﻲ اﻟء ﻠﻰ ﺔ اﻟ ﻟ اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ وﻣ اﻧﺎﻬﺎ واﻟاﻣﻬﺎ ا ﻟﺔ ﺗازن اﻟدع ﻣﺎ ن اﻟف اﻵﺧ ﺟﺎً ،ﻲ اﻟﺣﻠﺔ
اﻟﺎم ﻠﻰ ل ﺷق ﺎة اﻟ ﻞ أن  اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣﻪ اﻟﺎد ﻣﻣﺎً ﺎﻟ اﻟ
اﻷوﻟﻰ ﻟب أﻛ اﻟﻲ اﻧﻬﺎر ﻬﺎ ﺧ اﻟﺎع اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻷول ُ

اﻷﻣﻲ ،ﺎﻧ اﻟ إﻟﻰ ﻠ اﻟﺎن اﻟﻬﻧﻲ  ﺳﺎء ﻣﺣﺔ أﻣﺎم اﻟ اﻟ وﻟ ﻧا  أدرا  ﻧﺔ اﻟﺎدات ﺎﻟ ﺷق اﻟﺎة ،ﺎﻧ) إﺳاﺋﻞ( ﺗ

ﺧ ﯾﻬد وﺟدﺎ ،وﺎ ت اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻟٍ 
ﺔ ﻣ اﻟﻣ ﻲ اﺳام اﻟﻼح اﻟو ﺿ ﻣ  أن إدراﻛﻬﺎ ﺄن ﻣ ﻟﯾﻬﺎ ﺻارﺦ ﻣ از ﺎ ﺗﻞ
ُ
رؤوﺳﺎً ﺎوﺔ ﺟﺎة ﻟﻺﻼق ﻧ ﻠ) إﺳاﺋﻞ( ﺎن أﺣ أ اﻣﻞ ﺗاﺟﻬﺎ  اﻟﺎر اﻟو ،وا ﻣﺎ أﻛﻩ اﻟﺋ اﻟ اﻷﺳ ﻣ أﻧر اﻟﺎدات ﻟﻪ «:إن

ﺻارﺎ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻣ از ﺎ ﻣﺟدة اﻵن ﻠﻰ اﺎ ﻣة ﻟﻼﻧﻼق ﺈﺷﺎرة واﺣة إﻟﻰ أﺎق اﻷﺎق ﻲ إﺳاﺋﻞ ...اﻟ ﺎﻟ واﻟ ﺎﻟ واﻟ
ﺎﻟ.«
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وﺗﺎً ﻠﻰ ﺗار اﻟﺎرات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ﺳرﺎ  ﻣﺎﻻً ﻞ أﻛ ﻣ ﺎﻣ ان »ﻣﺎذا ﻟ ردت ﺳرﺎ ﻠﻰ اﻟﺎرة اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻷوﻟﻰ؟ »ﻣ اﻟ إﺎدة اﻟ
ﺑ ﻣﺎ ﻠﻪ ﻷﻧﻪ ﻠﺢ ﻟﺎرة اﻟة« ...ﻟ ردت ﺳرﺎ ﻠﻰ اﻟﺎرة اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ...ﻟﺎ ﺗ أ اﻟو ﻠﻰ ﻣاﺻﻠﺔ ﺎﺗﻪ اﻟرة ﻠﻰ ﺳرﺎ ...ﻬا اﻟو ﻻ ﻬ
ٍ
ﻣﺎو ...وﻻ زاﻟ اﻟﺻﺔ ﻣﺟدة ﻟدع اﻟوان ﻣﻬﺎ ﺎن اﻟ ﻷن اﻟﯾﻞ  اﺳار ﺗﻠﻲ
إﻻّ ﻟﺔ اﻟة وﻻ ﯾدﻪ ﺷﻲء  ﺟاﺋﻪ إﻻّ ة ردع ﻣﺎدة وﺗازن ر
اﻟﻬﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﺔ «.واﻟم ﻟ ﯾ اﻟﻬ  اً ﺣﻰ  ﺳ اﻟﺎﺋة اﻹﺳاﺋﻠﺔ إﻻّ ﺑﺎدة اﻟر اﻹﺳاﺋﻠﻲ  ﺗ اﻻاءات وﻻ زاﻟ اﻟﺎرات
اﻟﺎت ُ
ٍ
إﺷﺎر آﺧ ﻊ ﺣاً ﻟﻠة اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻣة ﺣﻰ
واﻹﺷﺎر اﻵﺧ اﻟﺣ اﻟ ﺳﻊ ﺣاً ﻟﻠة اﻹﺳاﺋﻠﺔ و ﻩ اﻟﺎرات  اﻟد ﺎﻟﻞ ﻠﻬﺎ ﻲ  اﻟﺎن اﻟﻬﻧﻲ وم اﻻﻛﺎء ﺎﻟ ﻟﻬﺎ ﺑﺳﺎﺋﻞ اﻟﺎع
اﻟ ﻬا ﻞ دﺎﻲ  و رادع ﻟرﺟﺔ ﺗﻲ ﻟﻊ ﺗﻠ اﻟﺎرات ،واﻟد اﻟ داﺧﻞ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ  ﻠ ردة ﻞ إﺳاﺋﻠﺔ ﺔ ﻠﻬﺎ ﻣة أو ﻣﺗ أو ﺛﻼث
أﺳة ﺎﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻠﺎﻧﺔ واﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺣ ﻧﺎً ﻣﺎ ﻣ
ﻣات ﻠﻰ اﻷﻛ وﻟﻪ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎف ﺳﺟ ﻼ ﺷ ﺗازن ردع ﻊ اﻟو ﻣ ﻣاﺻﻠﺔ ﺎراﺗﻪ اﻟواﻧﺔ ً
ٍ
و أن ﯾﺎ ﻣﻬﺎ إﻟﻰ
ﺗازن اﻟدع اﻟﻲ ﺑﻬﺎ و وﺎ وﺿ ﺣاً ﻟﺗﻪ ،أﻣﺎ ﻣﺎدﻟﺔ اﻟب واﻟﻬﯾ اﻟﺎﻟﺔ ﺑ) إﺳاﺋﻞ( وﻞ ﻣ ﺳرﺎ وﯾان ﺔ ﻟﻠو ُ
ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﺔ.
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