ﺷﺔ ﻧ ،ﻠﺎت

اﻟﺎن اﻷﺣ واﻟ اﻟاء !

 23أﻛ06:25 - 2018 
رﺟ أﺑ ﺳﺔ
ر أن اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻟ ﺗﻠ ﺻاﺣﺔ إﻟﺎء ارﺎ ﺑﻬم ﺑت ﺔ اﻟﺎن اﻷﺣ ،إﻻ أن ارﺎ اﻟ اﺗﺗﻪ ﻞ أﺎم ﺑ ار اﻟﻬم  ،ﻣﺷ ا ﻠﻰ أن ﺣﻣﺔ
إﺳاﺋﻞ إذا ﻣﺎ رأت »اﻟ اﻟاء« ﺈﻧﻬﺎ ﺗاﺟﻊ ،وﻧﻬﺎ ﻟ ﻣﻠﺔ اﻟة أو إﻧﻪ ﻻ ﺣود ﻟرﺗﻬﺎ ﻠﻰ اﺗﺎذ اﻟ ارات وﺗﺎ ،ر وﺟد إدارة ﻣﺎزة ﺟاً وﺗﺎﻣﺎً ﻟﻬﺎ ﻲ
اﻟ اﻷﺑ ﺑاﺷ.
»واﻟ اﻟاء« اﻟﻲ ﻧﺎ ﺎ ،ﺎﻧ ﺎرة  ﺗﺣ ة اﻣﻞ ﻣﺎوﻣﺔ وﺻد ،و ﻲ وﺟﻪ ﺟاﺎت اﻟﻬم اﻹﺳاﺋﻠﺔ وﻣﻬﺎ ﻣ ﺗ ارﺎ اﻹﺟاﻣﻲ ،ﺎن ﻲ
ﻣﻣﻬﺎ ،ﺻد ﻣاﻲ اﻟﺎن اﻷﺣ اﻟﺎﺳﻠﺔ واﻟ ،ﻟ د اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ وﻲ ﻣﻣﻬﺎ اﻷﻣ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ،ﺛ اﻟ اﻟوﻟﻲ ،اﻷوروﻲ ﺧﺎﺻﺔ ،ﺎ
أﺷﺎر اﻟز وﻟ ﺎف.
وﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟ اﻷوروﻲ ﺎن ﻻﺎ ﺗﯾ اﻟﻲ اﻟﺋ ﻟﺔ اﻟﺎﺎت اﻟوﻟﺔ ﻲ ﻻﺎ اﻟة ﺎﺗ ﺑدا ﻣ أن اﻟﻣ اﻟﺎﻣﻞ ﻟﻠﻠﺎت دون ﺿورة
ﺔ وﺗﻬ اﻟﺎن ة ﻲ أر ٍ
اض ﻣﻠﺔ  ﺟاﺋ ﺣب ،ﻣﺎ ﻲ أﻧﻪ ﺎن  ﻲ ﺣﺎل اﻟ» ﺟ «ﺎدة إﺳاﺋﻞ إﻟﻰ اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ﺑﻬﻩ اﻟﻬﺔ.
ا ﻣ اﻟﺎﻧ اﻟﺎﺋﻲ أو اﻟﺎﺋﻲ ،أﻣﺎ ﻣ اﻟﺎﻧ اﻟﺎﺳﻲ ،ﺈن دة رﺋﺔ اﻟﻣﺔ اﻟﺎﻧﺔ ﺗ ا ﻣﺎ إﺳاﺋﻞ إﻟﻰ م م اﻟﺔ ﻷن ذﻟ ﻻ ﺎ ﻲ ﺣﻞ
اﻟوﻟ ،ﺎن ﻣﻬﺎ أﺎً ،وف أن إزاﻟﺔ اﻟﺔ ﺎن ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن  اﻟﺔ اﻟﺔ إﻟﻰ ﻧ ،ﺷﺎﻟﻲ وﺟﻲ ،ﺎ ﻲ ﻊ اﻟ ﺗﺎﻣﺎ ﻠﻰ اﻟﻞ اﻟﺎﺳﻲ.
واﻟ اﻟﺎﻧﻲ ﻲ ﺣﺔ اﻷﻣ ﻣﻠ ﺗﺎﻣﺎ  اﻟا اﻷوروﺔ اﻷﺧ ،وﻧﻲ اﻟ اﻟﻧﻲ واﻷﻟﺎﻧﻲ ﻣﻼ ،و ﯾﺛ  ا ﻠﻰ اﻟ اﻷﻣﻲ وﺧ  ا
 اﻻﺎر ﻟ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
اﻟﻬ أن ﺗﺄﺧ ﺗ ار اﻟﻬم ﻲ اﻟ اﻟ ﻻ  ﻪ ﻧﻬﺎﺔ ﻟﻠﺔ  ،اﻧﺎ ار ﻟﻺرادة اﻟﻠﺔ ﺣ ﯾ اﻟ ﻠﻰ ﺔ ﻣدة ﻬﺎ ﻞ اﻣﻞ اﻟ،
و ﻬﺎ اﺎد اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺑأت ﺗﻬ ﻣ و وﻲ أﻛ ﻣ ﻣﺎﺳﺔ ،ﻟد ﻣﺎﻟ إﺳاﺗﺔ اﻟﺎح اﻟﻠﻲ ﻣ أﺟﻞ اﻟﺔ واﻻﺳﻼل ﻲ اﻟة اﻟﺎدﻣﺔ.
ﻣﺔ ﻣ اﻻﻧﺎرات اﻟﺎﺔ ﻬﺎ أن ﺗاﻛ ﻧﺎ اﻟة ﻟ اﻟ اﻟﻠﻲ ،ﺑءا ﻣ إﺟﺎر إﺳاﺋﻞ ﻞ ﻧ ﺎم وﻧ اﻟﺎم ﻠﻰ اﻟاﺟﻊ  إﺎﻣﺔ اﻟاﺟ
اﻻﻟوﻧﺔ ﺣل اﻟ اﻷﻰ ﻻﺧال د اﻟﻠ ﺎﻟم اﻟﺳﻲ اﻟ ،ﻣو ار ﺎﻟﺎح ﺿ ﺎﻧن »ﯾﻬدﺔ اﻟوﻟﺔ« اﻟ ،وﺻﻻ إﻟﻰ ﻣة اﻟدة ﻠﻰ ﺣود
ﺎع ة ،ﻟ اﻻﻧﺎرات اﻟﺎﺔ ﻟﺎرك اﻷﻣﺎء اﻟﺎوﺔ ﻣ ﻞ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻷﺳة ،ﻞ ذﻟ ﻞ اﻟﺻﻠﺔ ﻟﻠ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺔ ﺎﻟﻞ اﻟﺎوم اﻟﻠﻲ،
وﺗﻞ دﻟﻼ إﺿﺎﺎ ﻣﺎدﻩ أن اﻟﺣة اﻟﺔ واﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ ﻬﺎ ﻟ  أن ﺗﺿﺎ اﻟاﺟﻊ ﻠﻰ ﺣﻣﺔ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﺑﻞ وﻟ ﻠﻰ اﻹدارة اﻷﻣﺔ.
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ور اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ اﻟﺔ ﺟا  اﻻﻧﺎم اﻟاﺧﻠﻲ ،إﻻ أن اﻟد اﻟﺎﺳﻲ اﻟﺳﻲ ،وﻣﺎ ﯾﻪ اﻟ ﻣ ﻣﺎوﻣﺔ ﺳﻠﺔ ﻲ ﻧﺎ ﻣاﺟﻬﺔ ﻣدة ،ﻬ اﻟ اﻟ
 أن ﻞ إﻟﻪ اﻟ اﻟﻠﻲ ،ر ﻞ ﻣﺎ  ﺎﺋ ﻠﻰ اﻟﯾ اﻹﻠﻲ واﻟوﻟﻲ ،ﻣ ة ﻬﺎ أن ﺗض ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ اﻻﻧﺎب ﻣ ارض دوﻟﺔ ﻠ،
واﻟﻠ ﺈﺎﻣﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎف.
وﻲ اﻟﺔ ،ﺈن اﻟوران ﻲ دﺎﻟ اﻟارات اﻟاﺧﻠﺔ واﻟﺎرﺟﺔ ،واﻟﻞ ﻣﺎ ﺑ ﺎت اﻟﺎدق واﻟﺎﻻت اﻟﻠﺔ ،ﻣﺎ  إﻻ ﻣﺔ ﻟﻠ ،ﺎﻟﺣة ﺗ ﻲ اﻟﺎرع
وﻲ ﻣان ﻣﺎرﺔ اﻟو ،وﻟ ﻣ ﺧﻼل اﻟرة ﻠﻰ ﺗ اﻟﻼم ،أو رﻊ اﻟﺎرات أو اﻟﯾ  ﺻاع اﻟاﻣﺞ واﻟﻻت وﻣﺎ إﻟﻰ ذﻟ ،وﻻ ﺑ أن ن ﻣﺎر اﻟارة
ﺎﻟﺎدة  اﻻﺳاد وﻣ ﺛ اﻟرة ﻠﻰ اﻟﺔ ،ﻟ ﺗﻼزم اﻟﺎوض ﻣﻊ اﻟو ﻞ ﻣﺎوم ﻣاﻧﻲ ،ﺎ أن إﺳاﺋﻞ ﻻ ﺗ  ﻣﺎﺔ اﻻﺳﺎن واﻻﺳار ﻲ ﻞ
اﻹﺟاءات اﻻﺣﻼﻟﺔ ،ﺣﻰ وﻲ ﺗﺎوض ،ﻼ ﺑ أن ﯾاﺻﻞ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣﺎوﻣﻪ ﻟﻼﺣﻼل ،ﺣﻰ و ﺎوض.
وﻻﺑ  اﻟﯾ  اﻟاﻛﺔ اﻟﺎﺳﺔ ﻣ أن ن اﻟد ﻟ اﻟاﻛﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﺑ» ﺢ« و«ﺣﺎس« وﻻ ﺣﻰ ﺑ ﻣع اﻟﺎﺋﻞ ،وﻟ أن ن اﻟد  أن
اﻟاﻛﺔ ﺗ أوﻻ ﻲ اﻟﺎرع وﻣﻊ اﻟﺎس ،وﺛﺎﻧﺎ ،ﻠﻰ اﻟ اﻟﻲ وﻟ ﻲ إﺎر اﻟ اﻟﻲ »ﺗف« اﻟﻞ اﻟﺎﺳﻲ وﺄﻧﻪ ﺻﺎر ﻣﻬﺔ وﻟ  ﻼ وﺎ ،ﯾﻊ
ﺻﺎﺣﻪ ﻲ ﺳﻠﻪ اﻟﺎﻟﻲ واﻟﺧ.
ﻲ اﻟ اﻟر ،ل درس اﻟﺎن اﻷﺣ ،إن اﻟﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ﻟ ﺗﻪ  ،ون اﻟ اﻷﺑ وﻣ وراﺋﻪ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻻ ران ﻣ اﻟاع وﺣﺎ ،وﻻ
دان ﻣﻞ اﻟﺔ واﻟ اﻟﻠ ،ﺑﻞ اﻧﻪ ﻬ أن ﺣﻞ اﻟوﻟ ﻟ ﯾﻠ أﻧﺎﺳﻪ اﻷﺧة  ،ﺎ ﺎول اﻟو أن ﯾوج ،ﻟ ﻣ  اﻟﺎدة واﻟ
اﻟﻠ ،وﻬﺎ إﻟﻰ ﻞ اﻧﺎر أو إﻟﻰ رﻊ اﻟاﺔ اﻟﺎء.
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