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ﺎﻧﻲ ﺣ
ﺧﻼ ًﺎ ﻟأ ﻣﺎرﻪ ،ﺷ وﻼت ووز ﺧﺎرﺟﻪ ﺑﻣ وﻧﺎﺋﻪ ﺑ  ،اﻟﺋ اﻷﻣوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ ﻠﻰ أن ح ﺻﺔ اﻟن ،أﺛﺎء اﻟﻠﺔ اﻻﻧﺎﺑﺔ اﻟة
ﺋﺎ ﻟﻠﻣﺔ اﻻﺳاﺋﻠﺔ ،وﺎﺎر أن ح ﻩ اﻟﺔ ،أﺛﺎء اﻟﻠﺔ اﻻﻧﺎﺑﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﺳﻞ
ﻲ إﺳاﺋﻞ ﻟﺎة ﻧﺎ ﻲ اﻟز ﺑﻬﺎ وﺎدة اﻧﺎﻪ ﻣ ﺟﯾ ر ً
ـﺎءا ﻠﻬــﺎ ــﻲ ﻣاﺟﻬــﺔ ﻣــﻊ ــ اﻻﺳـاﺋﻠ اﻟــ ﻣﻬــﺎ ،ــﺎ أن اﺳــار واﺷــ ــﻲ ﺗﺄﺟــﻞ ــح اﻟــﺔ ـال اﻷﺷﻬــ اﻟﺎﺿــﺔ ﻣــ ﺷﺄﻧــﻪ اﻟــ ﺎﻟﺎﺳــﺔ
اﺳـ ً

اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﺔ ﻟ ﺎﺔ اﻷاف ،ﺧﺎﺻﺔ  اﻟول اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻩ اﻟول ﺎ ﯾ ﺗاﻣ ﺳﻬول ﻟﻼاف ﺈﺳاﺋﻞ وﺗﺎدل اﻟﺎرات ﻣﻬﺎ.

وﻣــﻊ أن اﻟــ اﻹﺳـاﺋﻠﻲ ﻟــ اﻷﻣــ اﻟــة داﻧــﻲ داﻧــن ،ــﺎن ــ أﻠــ ﻧﻬﺎــﺔ اﻟــﺎم اﻟــﺎﺿﻲ أن واﺷــ ﺳــح ﺻــﺔ اﻟــن ﺑاــﺔ اﻟــﺎم اﻟــﺎر ،إﻻ أن وﺳﺎﺋــﻞ اﻻﻼم
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺎﻧ  ذت ﻲ ذات اﻟ أن ﻧﺎ ﻠ ﻣ واﺷ  ﺳﺎ ﻲ إﺳاﺋﻞ د ﻣﺎن ،ﺗﺄﺟﻞ اﻻﻼن  اﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ  اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ
ﻷن ذﻟ ،ﺣ ﻧﺎ ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن ث اﻧﻼب ﻟ ﻟﺎﻟﺢ ﺣﻠﻪ اﻻﻧﺎﺑﺔ ﻣﻬﺎ ﺎﻧ ﻩ اﻟﺔ ﻟﺎﻟﺢ إﺳاﺋﻞ ،ﻷﻧﻪ ﯾف ﻣ أن ﯾل اﻟ واﻟﺎر ﻲ
إﺳاﺋﻞ ﺿﻩ ﻲ ﺣﺎل ﻞ ﻩ اﻟﺔ ،وأن ﻩ اﻟﺔ ﻟ ﺗ إﻟﻰ رﺻﻩ اﻻﻧﺎﺑﻲ ذﻟ أن زﻩ ﻣ ﺑﺎﺋﺞ ﺎﺔ اﺳﻼﺎت اﻟأ وﺣﺎﺟﻪ إﻟﻰ ﻩ اﻟﺔ ﺗد
ﺿﺎ ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
إﻟﻰ أﺔ إﺎﻣﺔ ﺟر ﻣﻊ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ ،وﻩ اﻟر ﺎﺋﺔ دون اﻟﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻻﻼن  اﻟﺔ اﻟﻲ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗث
ً
إﻻ أن ــ اﻟﻠــ ﻠــﻰ ــ اﻟﺎﺷــﺎت ــﻲ اﻟــ اﻷﺑــ ،ــ إﻟــﻰ أن اﻟﺋــ اﻷﻣــﻲ ــﺎت أﻛــً ــﺎ إﻟــﻰ اﻻﻼن ــ اﻟــﺔ ــﻞ اﻧﻬــﺎء اﻟﻠــﺔ اﻻﻧﺎﺑــﺔ
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻟ ﻟﻸﺳﺎب اﻟﻲ ذﺎ وﻟ ﻧﺎ ،ﺑﻞ ﺔ ﻟاﺟﻊ ﺗﻞ اﻟﻬر ﻲ اﻟﻧس ،وز اﻟا ﻲ ﻣﻠ اﻟاب ،وﻟﺔ ﺗاﻣﻲ اﻟ 

ٍ
ﺻ ﻟﻪ ﻠﻰ ﺻ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎرﺟﺔ.
ا اﻟاﺟﻊ ﺑ ﺟﻬدﻩ ﻟﻞ اﻟاع اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ

وﺎﻟﺎﺑﻞ ﺈن ﺳ ﺗدد ﻧﺎ ﻲ ل ح اﻟﺔ أﺛﺎء اﻟﻠﺔ اﻻﻧﺎﺑﺔ ،د إﻟﻰ أن ﻣﺎ ﺗب ﻣ ﻩ اﻟﺔ  ﻞ ﻣﻠﺔ ﻟﻪ ﺧﺎﺻﺔ إذا ﻣﺎ ﺗ ﻩ
ﺑا  إﻟﻰ أن اﻟﺳﺎﺻﺔ ﻟﻠوﻟ اﻹﺳاﺋﻠﺔ واﻟﻠﺔ ،ﻠﻰ ﺿء ﻣﺎ ﻪ  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻲ أن ﻩ اﻟﺔ ﺗ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟ ﺗن
اﻟﺔ ً

ﺎك ﺗﺎزﻻت أﺣﺎدﺔ اﻟﺎﻧ ،ﻣﺎ ﯾﺣﻲ إﻟﻰ أن إﺳاﺋﻞ ﺳن ﻲ وﺿﻊ ﺻ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺎ ﻲ ﺣﺎل ح ﻩ اﻟﺔ ﻣﺔ  ﻣﺎ ﺗﺎﻩ إﺳاﺋﻞ إذا ﺻ
وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
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