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أﯾ ﺳﻬﺎﺟ ﻧﺎ ﻟ إﺎﻧﺔ ﺻارﺦ ة؟
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رﺟﺢ ﻣﻠﻼن ﻠﺎن ﯾم اﻷرﺎء ،أن  رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ اﻹﺎﻧﺔ اﻟﻲ ﺗض ﻟﻬﺎ اﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﺿﺔ ﻣﺎ أﺟ  اﻻﺧﺎء ﻲ ﻣﺎن ﻣ
 إﻼق ﺻارﺦ ﻣ ﺎع ة ﻧ ﻣﯾﺔ أﺳود ﺟب اﻟﺎن اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
واﺿ ﻧﺎ ﻟﻊ ﻣﻬﺟﺎن اﻧﺎﺑﻲ ﺎن ﻩ أﻣﺎم ﻣﺎت اﻹﺳاﺋﻠ ر اﻧﻼق ﺻﺎات اﻹﻧار ﻣرة ﻣ ﺳ اﻟارﺦ اﻟﻲ أﻠ وذﻟ أﻣﺎم اﻟﺎﻣات ووﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻼم ،ﺎ وﺻﻠ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻣﺎ ﺣث ﺎﻹﺎﻧﺔ.
أن ﻩ اﻟرة ﺳﻰ ﻲ
ّ
وﺷﻠ اﻟرة دﻟﻼً ﻠﻰ ﺿ ﻧﺎ  و  ﻣ إﻼﻧﻪ ﺗﻬاً اﻧﺎﺑﺎً ض اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ر اﻷردن  اﻻﻧﺎﺎت ،و ّ
اﻟﻲ وﻲ ﺗﻞ اﺿار رﺋ ﺣﻣﺔ إﻟﻰ و اﺟﺎع اﻧﺎﺑﻲ ﻞ ﺻارﺦ اﻟﺎوﻣﺔ ﻣ ﺎع ة.

وﻠ اﻟ ﺎﻟﺄن اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻧﺎن أﺑ ﺎﻣ ﻲ ﺣﯾ ل"ﺻﺎ" إﻟﻰ أن ﻧﺎ ﯾرك ﺗﺎم أن ﺻارﺦ أﻣ  ن ﻟﻬﺎ "راﺋﺔ اﻧﺎﺑﺔ وﻣﺎوﻟﺔ إﺷﺎرﻩ أن ة ﻟﻬﺎ
ﺗﺄﺛ ﻠﻰ ﻧﺎﺋﺞ اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ".
و أﺑ ﺎﻣ إﻟﻰ أن ﻧﺎ ﻣﻪ إﻟﻰ أن أ م أو رد إﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ﺻارﺦ أﻣ ﯾﺎوز اﻟ ﺳن ﺑاﺔ اﻟﻬﺎﺔ ﻹﺳﺎﻪ.
وﻣ ﺣﻰ ﯾم اﻟﻼﺛﺎء
ًا
وﺿﺢ أن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ﺎع ة  اﻟم ﺎن ﻣﺎ ،ﻣ ا إﻟﻰ أن "ﻟﺎ ﻣد اﻧﺎﺑﻲ ﺎم  ﺗ ﺎع ة وﺎﺋﻪ ﺎدﺋﺎ
اﻟﻞ".
وﻣ اﻟر أن ﯾﺟﻪ اﻹﺳاﺋﻠن ﯾم اﻟﻼﺛﺎء اﻟﻞ ﻟﺎدﯾ اﻻاع ﻟﻺدﻻء ﺄﺻاﺗﻬ ﻲ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎدة ،واﻟﻲ ﺟﺎءت  ﻞ ﻧﺎ ﻲ ﺗﻞ ﺣﻣﺔ 
اﻻﻧﺎﺎت اﻷﺧة ﻞ أﺷﻬ.
وﻪ أﺑ ﺎﻣ إﻟﻰ أن ﻧﺎ ﻲ أن أ ﺗﺗ أو ﺗ ة ﻲ إﺿﺎﺔ أﺎء ﺟﯾة ﻠﻰ ﻧﺎ ورﺎق دﺎﯾﻪ اﻻﻧﺎﺑﺔ.
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وﺎءل "ﻞ ﺳﺢ اﻟﺎوﻣﺔ ﻧﺎ ﺎﺔ اﻟﺄﻣ ﻩ ﺣﻰ ﯾم اﻻﻧﺎﺎت؟".
وﺣل اﻟﺎت ﺎم ﻧﺎ ﺄ ﻞ ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ ﻟد إﺎﻧﻪ ،ﺗﻊ أﺑ ﺎﻣ ﺗﺟﻪ ﻧﺎ ﻟ ﺎت ﻠﻰ اﻟﻬﺔ اﻟﺎﻟﺔ رﺎ واﻟاق "ﻷﻧﻪ  م اﻟد ،ﺎ
ﺗﻞ ة ﺧﺎﺻة ﺿﺔ ﻟﻪ".
 أن أﺑ ﺎﻣ ﯾﻪ إﻟﻰ "اﺑﻼع ﻧﺎ ﻟﺔ اﻟﺎﺎ  ن ﻣﺎ".
ﺎ ﯾﻊ اﻟﺎﺗ واﻟﻠﻞ اﻟﺎﺳﻲ ﻣ أﺑ ﺳة أن ﯾﻬﺎﺟ ﻧﺎ ة  اﻻﻧﺎﺎت ،ﻣا أن ﺗن ﺎرات اﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﺿﺔ ردا ﻠﻰ اﻹﺎﻧﺔ اﻟﻲ ﺗض ﻟﻬﺎ.
و" ﻻ ا أن ﺎﻣ ﺄ ﺷﻲء ﻟﻪ ﻼﺔ ﺑﻠﺎن أو ة  ،ﺗن ﺎك ﺿﺎت ﻠﻰ ﺳرﺎ أو اﻟاق".
وﺣل ﺗﺄﺛ ﻣﺎ ﺣث ﻟﺎ اﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﺿﺔ ﻠﻰ اﻻﻧﺎﺎت ،اﺳ أﺑ ﺳة ﻲ ﺣﯾ ل"ﺻﺎ" وﺟد ﺗﺄﺛ ﻟﻟ.
و " إذا ﺎن ﺎك ﺗﺄﺛ ن ﺿﻼً" ،ﻣ ا إﻟﻰ أن أﺣاﺛﺎ ﻣﺎﺑﻬﺔ و ﻞ اﻻﻧﺎﺎت اﻷﺧة ﻣﺎ أﻠ ﺻﺎروﺧ ﻠﻰ ﻣﯾﺔ ﺗﻞ أﺑ وﺳ اﻟﺎن
اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
و اﻟﻠﻞ اﻟﺎﺳﻲ أن "اﻹﺳاﺋﻠ أﺻا ﻣﺎدﯾ ﻠﻰ ﻣﺄﻟﺔ إﻼق اﻟارﺦ" ،ﻣ ا أن ﻣﺎ ﺟ اﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﺿﺔ ﻣﺎوﻟﺔ ﻣ ﺟﻬﺎت ﻠﺔ ﻻﺑاز ﻧﺎ" ﻷﻧﻪ ﻟ
ﯾﺧﻞ ﻣﺎﻣة ﺔ ﻞ اﻻﻧﺎﺎت".
و أﺑ ﺳة إﻟﻰ أن اﻹﺳاﺋﻠ أﺻا ﻠﻰ ﺎﺔ ﺄﻧﻪ ﻻ ﺣﻞ ﺳ ﻟﺿع ة ،ﻻﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ "ﻟ ﻣ اﻟاﺿﻊ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟ اﻟﺎﺧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ".
وﺿﺢ أن اﻟاﺿﻊ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺎﺧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ اﻟﺎﺎ اﻻﺎدﺔ وﺧﻣﺔ اﻟﯾ ﻲ اﻟ وﺎﺎ داﺧﻠﺔ أﺧ."
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