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ﻼل ﻞ
 أن ﺑا وﺄن اﻷوﺿﺎع ﻲ ﺎع ة ﺗﻪ ﻧ اﻧاﺟﺎت ﻣرﺟﺔ ﺎدت اﻷوﺿﺎع ﻟﻬ ﺗﺗ اً  اً ،ﺗﻊ اﻟ ﻣ اﻟﺎ واﻟﻬ ﻟح ﺳال اﻟب ﻣة أﺧ.
ﯾم اﻟﺔ اﻟم ،ﺎن ﯾﻣﺎً ﺻﺎً ،ﺣ ﺳ ﺳﺔ ﺷﻬاء ،وأﻞ ﻠﻼً ﻣ ﻣﻲ ﺟﺢ ،واﺳﻣ اﻟات اﻹﺳاﺋﻠﺔ ذﺧﺎﺋ ﺣﺔ ،وﻣ أﻧاع ﺟﯾة ،ﻣﻣة ،ﻟ ﯾف
اﻟن ﺣﻰ اﻵن اﻟﻰ ﻬﺎ.
وﺎﻟ ﻣ ا اﻟ اﻟ ﺎدرت اﻟﻪ إﺳاﺋﻞ ،إﻻّ أن وز دﺎﻬﺎ اﺗ  ا اًر ﻊ دﺧل اﻟوﺎت ،ﻞ أﻧاع اﻟوﺎت واﻟﺎز إﻟﻰ ﺎع ة ،وﻟ  اﻟﻻر
اﻟ اﻟﺎص ﺔ ﺗﻟ اﻟﻬﺎء.
اﺟﺎﺎت "اﻟﺎﺑ ،"واﻟزراء أﻰ إﻟﻰ ﺟﻟﺔ ﺟﯾة ﻣ اﻟﻬﯾات ﺄن اﻷﻣر وﺻﻠ إﻟﻰ ﻧﺔ اﻟ ،وأن إﺳاﺋﻞ ﺗ ﺻﺎ و ﺗﻪ ﻧ ﻣﺎﻟﺔ اﻟﺿﻊ ﺑـ"اﻟﻲ".
اﻟﺎوﻣﺔ ﻣ ﺟﺎﻧﻬﺎ ﺗ اﺳاداً ﻟﻠاﺟﻬﺔ ،وﺗﻠ ﺣﺔ ﺣﺎس واﻟﻬﺔ اﻟﺔ ﻟ اﻟﺎر ،ﻣﻬﺎ ﻠﻰ ﻣاﺻﻠﺔ اﻟات ،ﻣﺎ ﻟ ﺗﻞ ﻠﻰ ﺿﺎﻧﺎت أﻛة ،ﺑﻊ
اﻟﺎر ﺎﻟﺎﻣﻞ ،وأن اﻹﺟاءات اﻟﺋﺔ ،ﻻ ﺗﻲ ﻟ ﻧﺎﺎت ﻣات اﻟدة.
واﺣﺔ ﻻ  اﻟﺛق ﺎﻟد اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،اﻟﻲ  اﻟدة ﻬﺎ وﻟﺎؤﺎ ﻲ أ و ﺣ اﻟﻠﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،واﻷاف اﻟﻲ ﺗﻰ إﺳاﺋﻞ ﻟﻬﺎ.
وﺎﻟ ﻣ اﻟﺷات اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﻬت ﺣﻰ اﻵن ﻣ ﺧﻼل اﻟﺎح ﺑر ودﺧﺎل اﻟﻻر اﻟ ﻟﺔ ﺗﻟ اﻟﻬﺎء ،واﻟﺎة اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻲ ﺧﻬﺎ أﻣ، 
واﻟﯾ  أن ﻣﻲ ﺣﺎس ،اﻟﻧ ﺳﻠن ﻠﻰ راﺗ ﺎﻣﻞ ﻟﻼﺛﺔ أﺷﻬ ﺧﻼل ة ﺔ إﻻّ أن ﻩ ﺗﻰ ﻣد ﻣﺷات ،ﻻ ﺗﻲ ﻟ اﻟﺗ اﻟﺎﺻﻞ.
اﻟﻞ ﻞ اﻟﺧل اﻟﻠﻲ ﻟﻠ ﺎع ة ،ﻠﺎت وأاف ﻣﺎﯾﺔ وﻟ ﺑﺔ واﺣة ،وﻲ ﻣﻣﺔ ﻩ اﻷاف اﻟﻻﺎت اﻟة اﻟﻲ أﺻرت ﺗﻠﺎﺗﻬﺎ ﻟو اﻟﻼﺔ،
ﻟ اﻟﺎة ﻟﺎن اﻟﺎع ،ﺛ ﻣ اﻟ ﻟ ﺎدر إﻟﻰ ذﻟ .إﺳاﺋﻞ ﻣﻠﺔ ﻟﺢ ﻣﻠ ة ﻣ أﺟﻞ "ﺗﺄﻠﻪ" ﺎ ل ﻧﺎ ،وﺣﻰ ﺗﯾ ﻧ اﻟﺔ اﻟﺔ،
ات ﺣﺎﺳﺔ ،ﺗﺎوز ﻣﺎ  ﻣ ﻣﺎت ﻟﻬ اﻟس وﻣﯾﺔ اﻟﻠﻞ ،وم اﻟﺎن اﻷﺣ.
ﺣﺎس وﺎﺋﻞ اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ اﻷﺧ ﺗﻞ ﺟﻲ ﺛﺎر اﻟاك اﻟﻲ ﻠﻰ اﻟود اﻟﺎﻟﺔ واﻟﺔ ﻣ ﺎع ة ،و ﯾرن أن ا اﻟاك ﻻ  أن ﯾاﺻﻞ إﻟﻰ
اﻷﺑ ،وأن اﻷوﺿﺎع اﻟﺄﺳﺎوﺔ ﻲ ﺎع ة ،ﻻ ﺗﻞ اﻟ ﻣ اﻟ واﻟاب ،واﻻﺳاف .اﻟﺎس ﻲ ﺎع ة ﯾن ﺗرات اﻷوﺿﺎع ،وون اﻟج ،اﻟ
ﺎل أﻣﻩ  ،أن أﺧ ﻣﻬ اﻟﺎر ﻞ ﻣﺄﺧ.
وﻟ ﺎﻟ ﻣ ﻞ ﻩ اﻟرات ،اﻟﺔ ،إﻻّ أن ﻣﺄﻟﺔ ﺗر اﻷوﺿﺎع إﻟﻰ درﺟﺔ ارﺗﺎب وان إﺳاﺋﻠﻲ راﻊ ﻠﻰ اﻟﺎع ﻣﺄﻟﺔ أﺧ ﺗﺎج إﻟﻰ ﺗ.
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ﻻ ﺗال إﺳاﺋﻞ ،ة  اﻟ ﺎرﺗﺎب وان واﺳﻊ ،ﻻ ﺗﻊ ﺗﯾ أاﻪ ،وﻻ ﺗﻊ ﺿﺎن ﺗ اﻧﺎر ﻧ ،ز ﻣﺎﻧﺔ اﻷﺣاب اﻟﺎﺔ ﻠﻰ 
اﻟﻬر اﻻﻧﺎﺑﻲ .ق ا ﺈن اﻟﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺗم ﻠﻰ أن ﺛﺔ إﻣﺎﻧﺔ ﻟ ف اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻬﺋﺔ أو ﻧﺔ ،وﺢ ﻣﻠ ة ،ﻠﻰ ﻠﺔ "اﻟﺄﻞ" ،دون أن
ﺗ ﺛ ذﻟ ،ودون أن ﺗم ﻠ اﻷوراق ،واﺳاف و ﻞ ﺣﻰ ﺗ إﻣﺎﻧﺔ ﺢ ﻣﻠ ة.
ﺣﺎس ﻲ اﻷﺧ ﻟ ﺻﺎﺣﺔ ﻣﻠﺔ ﻲ اﻧﺎر اﻟﺿﻊ ﻠﻰ ﻧ واﺳﻊ وﺷﺎﻣﻞ ،ﻬﻲ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ وﺟد ﺧﺎرات أﺧ أﻞ ﺗﻠﺔ ،ﺈﻧﻬﺎ ﺗرك ﺔ اﻟﺎﺋ واﻟﻣﺎر
اﻟ ﺳﻊ وﺗرك أﺎً أن اﻟﺎس ﻲ ﺎع ة ،ﻻ ﯾﺣن ﻞ ا اﻟ اﻟﻣ ،اﻟ ﺳﻊ.
وﺗرك اﺎ ان اﻟﺎس ﻲ ﺎع ة ﻻ ﯾﺣن ﻞ ا اﻟ اﻟﻣ اﻟ ﯾﻬﻲ ﻲ ﻞ ﻣة ،ﺎﻟدة إﻟﻰ ﻣﻊ ﺻ ،وﺗﻬﺋﺔ ﺟﯾة  ﻣة.
ﺣﺎس واﻟﺎﺋﻞ ﻣﺗﺎﺣﺔ ﻧﺎً إﻟﻰ اﻟرﺔ اﻟﺎﺔ اﻟﻲ ﺗﻠﻬﺎ ﻣات اﻟدة و اﻟﺎر ،ﺎﻟ ﻣ اﻟ اﻟ ﺗﻪ ،وﻣﺗﺎﺣﺔ أﺎً ﻟﻬﺎ ﺄن اﻟوف اﻟﺔ،
ﺗﺎوق ﻣﻊ اﻟﺎﺟﺔ ﻟﻬﺋﺔ وﺣﻠل  ﺣﺔ  .ﻣة ﺻح ﻣﻼدﯾف أن اﻷوﺿﺎع ﻠﻰ ﺣﺎﺔ اﻻﻧﺎر ،و ﻟﻪ ،ﺷف ﻣﻊ وع ﻣﻞ ا اﻻﻧﺎر ،ﺎﻟ ﻣ أﻧﻪ
ﻞ ﻩ وأﻛ ﻣ ﻩ ،ف ﺄن اﻟ ﻻ ﯾﺎن ﻲ اﻟﺻل اﻟﻰ ذﻟ .ف ﻣﻼدﯾف ،واﻟﻞ أن ﺟءاً ﻣ ﺎﻟﺎت ﻣات اﻟدة ،ﺎﻧ ﻲ وف ﺳﺎﺔ ،ﺗﻞ
ذرﺔ ﺔ ﻹﺳاﺋﻞ ﻟﻲ ﺗ واﻧﺎً واﺳﺎً ﻠﻰ ﺎع ة ،ﻟ اﻷﻣ ﻣﻠ ﻩ اﻟة.
وﺗف اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻞ ﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺎﺳﺔ واﻷﻣﺔ واﻟﺔ ،ﺎ ﺗف ﺣﺎس أن ﺛﺔ أاﺎ ﺟﺎة ﻟﻠك  اًر ،ﻟﻊ وع اﻻﻧﺎر ،واﻟدة ﻟ اﻟﺎوﺿﺎت
ﺄن اﻟﻬﺋﺔ وﺷوﻬﺎ.
إذاً ﺈن اﻷﻣ ﻻ ﯾ اﻟﺎوﻟﺔ ﻣ ﻞ اﻟ ﻟﺎرﺳﺔ ﺿ ﻞ ﻠﻰ اﻟف اﻵﺧ ،ﻟ ﺷو اﻟﻬﺋﺔ ﺎ ﻠﻪ ﯾﻲ ﺄﻧﻪ ﺣ اﻧﺎ ار ﻠﻰ اﻟف اﻻﺧ.
ﻣﺎ زﻟ أ أن ﺎع ة ﻣﻞ ﻠﻰ ﻣﺣﻠﺔ ﺟﯾة ﻣ اﻻﻧﺎح ،وﺗ اﻷﺣال ،ﻷن اﻟ اﻷﻣﻲ ﯾ ذﻟ ،وﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﻷﺳﺎب ﺳﺎﺳﺔ ﺎﻣﺎز ،أﻣﺎ اﻟﺎء
ﻠﻰ اﻟﺿﻊ اﻹﻧﺎﻧﻲ ﺎﻧﻪ ﻣد در أو وﺳﻠﺔ ﻻ اﻛ.
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