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ﻞ  اﻟف ﻠﻰ ﺗﺎﺻﻞ ﺻﺔ اﻟن؟
 14ﻧ09:24 - 2017 
د .ﺎﯾ أﺑ ﺷﺎﻟﺔ
اً  ﻧﻲ و ازرة اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﺔ ﻟﻠ اﻟ ﻧﻠﻪ ﺻﺔ ﯾت أﺣﻧت  ﺻﺔ ﻧرك ﺗﺎ ،واﻟ ﯾث  اﺳﺎل ﺻﺔ اﻟن ،واﻟﻲ ﺟﺎءت أﺎرﺎ
ﻣ ﺧﺎرج اﻟوق ،وﻟ ﺗض ﻠﻰ اﻷاف ﺿﺎً ،وﺗاً ﺎﻟﻞ اﻹﻠﻲ ،وﺗﻬﻲ ﺑﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ   ،اﻷﺧ  اﻻﺎر اﻟاﻊ اﻟﺎﺋ ﻣ ﻣﺎت،
وﺣود آﻣﺔ.
اً ﺎ ﺳ ،وﻟﺔ اﻟﺎﺻﻞ ﺻﺔ اﻟن ﻣ ﺧﻼل أال اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﺗاﻣ ،و م ﻧﻪ ﻟﻠز ﺎﻻﻧﺎﺎت اﻷﻣﺔ ﻞ ﺎم ،ﺣ ﺎل ﺗاﻣ ﺎﻟف
اﻟاﺣ ،ﻣﺎ أﻛن اﻟﺋ اﻷﻣﻲ:
1ـ ﺳﻬﻲ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻬد ﻣا درﺟﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﻣ أول ﯾم ﻞ ﻲ اﻟﺋﺎﺳﺔ ،وأول ﺷﻲء ﺳﺄﻠﻪ ،ﺳﺄﻟﻲ ﻣﻊ رﺋ اﻟزراء ﻧﺎﻧﺎ  اًر ،ﺄﻧﺎ أﻪ ﻣ ﺳات ،وﺳف
ﻧﻞ ﻣﺎً ﻟ وﺗﺳﺦ اﻟﻼم واﻻﺳار ﻲ إﺳاﺋﻞ ،وﻲ اﻟﺔ ﻠﻬﺎ.
ـ و ﺗ ذﻟ ،وﻧ ﺗاﻣ ودة ﺑﻠﺎء ﻧﺎﻧﺎ ،واﻻﺳﺎﺔ ﻟﻞ اﺷاﺎت إﺳاﺋﻞ ﺣﻰ اﻵن.
ووﺳ ﺎف وﺗ اﻟﻬد ،أﺿﺎف ﺗاﻣ:
2ـ ﺎﻟ أﺎل ﯾ ﺗﻠﻬ اﺔ إﺳاﺋﻞ واﺔ اﻟﻬد  ،أن ﯾ ا ،ﻣﺎ ﺗ ﻲ ﻣﻊ ن اﻟﺎر ﺎﻟﻼح  اﻷﺎل ،ﺳ اﻷﺎل و ﯾن
أن ﻧا ﻣﺎر ﺎﻟﻼح ،ﻲ اﻟﻊ اﻟﻠﻲ اﻷﺎل  ﻣ ﻠن اﻟﻬد ،وﻧ ﻟ ﻧﺢ ﻟﻬا ﺄن  ،ﻼ  أن ﯾ اﻟﻼم ﻣﺎ ﺎﻣﻞ )اﻹرﺎﺑن(
ﻬاء ،إن ﺗ اﻹرﺎب ﺎﺋ  أﻣﺎم اﻟﻼم ،و أن ﺗﻬﻲ  اًر ،و أن ﺗﻬﻲ ﺛﺎﺔ اﻟاﺔ اﻟﺎة ﻣ ﻣﺎﺞ وﻣﺎﺟ اﻟﻠ ،وذا أردﻧﺎ أن ﻧ
اﻟﻼم ،ﻠﻰ اﻟﻠ أن وا ﻣﺎﻬ اﻟﻠﺔ ،ﻠﻬ ان ﯾﻠا ﻣ ﻣﺎﺞ اﻟاﺔ ،ﻠﻬ اﻟﻠ ﻣﻬﺎ اﻵن  ،اًر.
ـ و ﺗ   ﻣ ا اﻟ اﻷﻣﻲ ،إذ ﺗ ﺗﯾﻞ  اﻟﺎﺞ ،وﺗ إﻟﺎء ة ﻣد درو" أﺣ إﻟﻰ ﺧ أﻣﻲ ،وﻬة أﻣﻲ" و ﺗ إﻟﺎء و ازرة ﺷون
اﻷﺳ ،وﺗ ﻣﻼﺣﺔ ﻣﺎت اﻷﺳ واﻟر ﺎﻟﻊ واﻟﻣﺎن.
3ـ وأﺿﺎف ﺗﻣ وﺳ ﺎف وﺗ اﻟﻬد :ﺗﺄﻛوا أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ﺗا أﺧﻼﻲ ﺑ اﻟﻠ واﻹﺳاﺋﻠ ،ﺈﺳاﺋﻞ ﻻ ﺗﻲ ﻣﺎدﯾ ﺎﻣﺔ ﺄﺳﺎء اﻹرﺎﺑ ،وﺳاﺋﻞ ﻻ
ﺗﻊ أﺑﺎءﺎ ﻟ اﻟﻠ اﺋﺎً.
ـ و ﺗ م اﻟ اﻟﺎر اﻟ ﺷﻩ اﻟﻠن وﺳ ﺟ ﻟﻠﻬ ﺧﺎﻟ ﻧال.
4ـ ﻣﺎ أﻛن رﺋ أﻣﺎ ،ﺳف ﻧﻞ اﻟﺎرة اﻹﺳاﺋﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺎﺻﺔ اﻷﺑﺔ ﻟوﻟﺔ إﺳاﺋﻞ اﻟس ،وﺳف ﻧﺳﻞ رﺳﺎﻟﺔ واﺿﺔ ،أن ﻟ ﺎﻟ ﺿء ﻧﻬﺎر ﻞ ﺑ
أﻣﺎ و ﺣﻠﺎﺋﺎ اﻷﻛ اﺎدﺔ ﻲ دوﻟﺔ إﺳاﺋﻞ.
ـ و ﺗ ﺗﺄﺟﻞ اﻟﻞ ﻟة ﻣدة ،واﻹﺟاءات ﻣاﺻﻠﺔ ﻟ اﻟ ﻲ أب ﺻﺔ.
5ـ وﻠﻰ اﻟﻠ أن ﻠا ﻠﻰ اﻟﺎوﻟﺔ و ﻠﻰ ﻠ ﺎن اﻟا ﺑ اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ  ﺎﺑﻞ ﻟﻠ  ،أن ﺄﺗﻲ اﻟﻠن إﻟﻰ ﺎوﻟﺔ اﻟﺎوﺿﺎت و
ﺟﺎون ﻟ اﻹرﺎب اﻟ ﯾﺗ ﯾﻣﺎً ﺿ إﺳاﺋﻞ  .ان ﻠا ذﻟ
وﻠﻬ أن ﺄﺗا إﻟﻰ ﺎوﻟﺔ اﻟﺎوﺿﺎت و ﺟﺎون ﻟﻼاف ﺄن إﺳاﺋﻞ ﻲ دوﻟﺔ ﯾﻬدﺔ .وأﻧﻬﺎ ﺳف ﺗﻰ واﻟﻰ اﻷﺑ ﻣاﺟة وﻟﺔ ﯾﻬدﺔ.
ـ ﻟ اف ﺑﻟ اﻟ ﺎس ،وﺎل ﻞ أﺎم أﻣﺎم ﺗﻊ ﻣ اﻟﻬد ،ﺄن إﺳاﺋﻞ وﺟت ﻟﻰ.
6ـ أﻧﺎ أﺣ إﺳاﺋﻞ ،أﻧﺎ أﺣ إﺳاﺋﻞ ،أﻧﺎ  ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﻣ زﻣ ، وأﻧﺎ اﺳﻠ أ اﻟﯾ ﻣ إﺳاﺋﻞ ،وأﺑﻲ ﻣ ﻠﻲ  إﺳاﺋﻞ ،واﺑﻲ إﺎﻧﺎ ﻠﻰ وﺷ أن
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ﺗ ﻟﺎ ﻼً ﯾﻬدﺎً ﺟﻼً.
ـ و ﺻﺎر ﻟاﻣ ﺣ ﯾﻬد ﺎﻟﻞ.
 ا اﻟﯾ اﻷﻣﻲ ﻟ ﯾ ﻟ أﯾﻬﺎ اﻟب اﻟﻠن إﻻ أﻧ ووﺣﺗ اﻟﺔ ،ﻟ ﯾ ﻟ إﻻ أﻣ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ ﺗﻬن ﻬﺎ ﻟﻠف ﻣ ﺧﻠ،
ﻟ ﯾ ﻟ إﻻ  اﻟاﻣﺔ اﻟﻲ ﺷﻪ ﻟ ﺑﺔ اﻟﺎوﻣﺔ  ،ﺧﺎب أﻣﻞ ﻣ را ﻠﻰ أﻣﺎ ،وﺧﺎﺑ ﺣﺎﺎت ﻣ ر ﻣﻩ  ﺎوﻟﺔ اﻟﺎوﺿﺎت.
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