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 اﻟﺎﺻ اﻟﺎر
م اﻹار ﺎﻟاﻊ أو ﺗﺎﻠﻪ ﻻ ﻲ م وﺟدﻩ ..ا ﻣﺎ ﺣﺎوﻟ ﺎﻟﺔ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﺔ اﻟ ﻠﻪ أﻣ ،ﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟﺋ اﻟﻲ رﺟ  أردوﺎن
أذ ﻟﻸﻣ ووا ﻠﻰ و إﻼق اﻟﺎر ﻲ ﺳرﺔ ﺗ اﻟ ،ﻟ اﻟاﻊ ل  ذﻟ.
أردوﺎن اﻟ ﺎﻟﻪ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﻞ أﺎم ﻲ رﺳﺎﻟﺔ ة  اﻷاف اﻟﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻲ ﻟﻬﺎ ،ﺄﻻ ن أﺣ ..ﺎد أﻣ ،ﻟﻪ ﻲ ﺗة ﺄﻧﻪ رﺟﻞ  أﻧ ﺣﺎة
ﻣﻼﯾ اﻟ ..و ﻧﻪ اﻟ أﻠ ﺗﻠ اﻟﻬم اﻟﻲ ﻟة  ﺳﺎﺔ ﻻ ﺗ دﺔ واﺣة ﺣﻰ ﺗ اﻟﺎﻟ اﻟﺔ ،و أﺎً اﻟ أﻠ ﻟﻠﺎﺔ أﻧﻪ أﻟﻰ
رﺳﺎﻟﺔ ﺗاﻣ ﻲ ﺳﻠﺔ اﻟﻬﻼت ،ﺣ ات ﺗﺎﺗﻪ ﺣ اﻟﺎﺔ اﻷﻣﺔ واﻹﺳاﺋﻠﺔ إﺎﻧﺔ ة ﻟاﻣ.
اﻻﺗﺎق اﻟﻲ اﻷﻣﻲ اﻟ ﺟﺎء  اﺟﺎع ﻣل ﺑ اﻟﺋ أردوﺎن وﻧﺎﺋ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﻣﺎ ﺑ ،اﺳ أﻛ ﻣ أرﻊ ﺳﺎﺎت ،ﺣﻞ ﻪ اﻷﺗاك ﻠﺎً ﻠﻰ
ﻞ ﻣﺎﻟﻬ اﻟﺎﺔ ورﺎ أﻛ ﻣ ذﻟ.
اﻟﺎﺳ اﻟﺔ ﺗﻠ ﻲ ﻣاﺔ واﺷ ﻠﻰ اﻧﺎب اﻟﺎﺗﻠ اﻷﻛاد ﻣ ﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻧ 480 ﻠ ﻣ اً 32  ﻠ ﻣ اً ،وﻲ ﻣﺎﺣﺔ ﺷﺎﺳﺔ ﺗﺎرب ﻧ
ﻣﺎﺣﺔ ﻠ اﻟﺎرﺔ ،وا ﺎن اﻟﻠ اﻟﺋ ﻟﺎ  ﺗد اﻟﺎﺗﻠ اﻷﻛاد ،ووﺻﻟﻬ إﻟﻰ اﻟود اﻟﺔ.
اﻻﺗﺎق ﺷﻞ ،أﺎً ،ﺗﻠ اﻷﻛاد أﺳﻠﻬ اﻟﻠﺔ ﺧﻼل اﻧﺎﺑﻬ وﺗﻣ ﺟﻊ اﻟﺎت واﻟاﻊ اﻟﺔ اﻟدﺔ.
ﻩ اﻟو اﻟﻠﺔ ،ﻟ ﻣﺎ ﻲ ﺳ اً رﺎ ن أﻛ ﻣ ذﻟ ، ﻬﺎك ﺎﺎ أﺧ ﺗ اﻻﺗﺎق ﻠﻬﺎ ﺳ اً ،وﻟﻞ ﺗﺄﻛ ﺑ أن اﻻﺗﺎق ﻻ ﻞ ﺔ »ﺎل ﺑ «ﯾل
ﻠﻰ أن اﻷﻣ ﺗ اﻟﻬم ﻟﻞ اﻟﺿﻊ اﻟﻠﻲ ﻲ ﺳرﺔ واﻻﺗﺎق ﻠﻰ ﺎﺎ إﻠﺔ ﻣﺔ.
ﺗاﻣ ﻣ ﺟﻬﻪ ،أﻛ  اًر أن اﻟﺎت اﻟﻲ أﻠ ﻬﺎ ﻟب اﻻﺎد اﻟﻲ ﻣﻬﺔ؛ ﻣﺎ اﻧ ﻣﺎﺷة ﻠﻰ ارﺗﺎع اﻷﺳﻬ اﻟﺔ واﻟﻠة أﻣ.
أردوﺎن اﻟ ﯾ ﻧﻪ ور اﻟﻼﺔ اﻟﺎﻧﺔ ﺎول ﻣ ﺳات إﺣاث ﺗﻻت ﺔ ﻲ اﻟﺔ ،واﻷراﺿﻲ اﻟرﺔ ء أﺳﺎﺳﻲ ﻣ ﺗﻠﺎﺗﻪ اﻹﻣارﺔ .وﺗﺎ
ﺗﻞ ﻞ ﺣ ﻠﻰ إﺎدة ﺻﺎﺔ اﻟﺔ اﻵﻣﺔ داﺎً ﺈﺎدة ﺗ أﻛ ﻣ 3 ﻣﻼﯾ ﻻﺟﺊ ﺳر ﻲ ﻩ اﻟﺔ ،و ﻣ اﻟﯾ ﻟﺎ واﻟﺎﻟ ﻣﻬﺎ..
ﺎ ﺳﻟﻰ اﻟات اﻟاﻟﺔ ﻷﻧة إدارة ﻩ اﻟﺎ ﺎ  اﻟﺎﻟﺢ اﻟﺔ  اﻟ.
أﻣﺎ ﺎﻟﺔ ﻟﻸﻛاد ،ﻬ اﻟﺎﺳ اﻷﻛ ﻲ ﻩ اﻟﺔ ،ورﺎ ﺗن ﻩ اﻟﺔ اﻟﺎﺿﺔ ﻟﻬ  ،ﻞ اﻻﺳﺎء ﻲ دﺳﺎن اﻟاق.
اﻷﻛاد ﻟ ﯾﻠا ﻣ اﻟﺎت اﻟﺎﺔ ،ﺑﻞ أﺻوا ﻠﻰ أﺧﺎﺋﻬ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺗر ﻠﻬ.
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ﻲ ﺑاﺔ اﻷﺣاث اﻟرﺔ و اﻷﻛاد ﻠﻰ اﻟﺎد ،ﻟ  أن ﺗرت اﻷوﺿﺎع اﺑوا  اﻟﺎم اﻟر وﺗﺎﻟا ﻣﻊ واﺷ ،وﺗروا ﻣ ﺧﻼل اﻻﻧﺎرات اﻟﻲ
ﺣﺎ أﻧﻬ ﺎدرون ﻠﻰ ﺗﻞ ﺷﻪ دوﻟﺔ ﻣﻠﺔ ،وا ﻣﺎ ﺎن ،ﺎا ﻣﻊ ﺣب اﻟﺎل اﻟدﺳﺎﻧﻲ اﻟ ﺗﻩ ﺗﺎ إرﺎﺑﺎً ووﺎ اﻷول ،اﻷﻣ اﻟ ﺟ إﻟﻰ أﺗن
اﻟاﺟﻬﺔ ﻣﻊ أﻧة ،ﻣﺎ أوﻊ اﻷﻛاد ﻲ ﺧﺄ اﺳاﺗﻲ.
ارﺗ اﻟﺎﺗﻠن ﺧﺄ ﺎدﺣﺎً آﺧ ﺗﻞ ﻲ ﻠﺎت اﻟﻬ اﻟﻲ  اﻟب ﻲ اﻟﺔ اﻟاﺳﺔ اﻟﻲ ﺳوا ﻠﻬﺎ ،اﻟﻲ ﺗر ﺑﻠ ﻣﺎﺣﺔ ﺳرﺔ ،وﻣا  ﺎﻣﻠﺔ
 وﺟﻪ اﻷرض ﻣ أﺟﻞ ﺗﻞ ﻣﺎ دﺔ ﻧﺔ ،و ا اﻟﺎﺞ وﺿا اﻟﻠﺔ اﻟدﺔ ﻲ اﻟارس وﺎﻟﺎﻟﻲ وا ﻲ ﺧﺄ  آﺧ ،ﻣﺎ اوا أن اﻟﺔ اﻧﻬ
وأن اﻟﺎﺋ  ﺟﻬﺎ ﻞ ات اﻷوان ،ﺎن ﺣﺎﻟﻬ  ﻧل  اﻟﻞ ﻞ اﻧﻬﺎء اﻟﺔ.
ﺧﺎ اﻷﻛاد اﻟﺎﻟ ﻟ  ﻲ ﺳرﺔ وﻧﺎ ﻲ اﻟاق ،وﺗﻞ ﺑﺎﺧ ﻠﺎً ﺑﺎﻟﻬ ﻣﻊ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻲ دﺳﺎن اﻟاق ر اﻷﻼم اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺧﻼل
اﻻﺳﺎء؛ ﻣﺎ أﻰ اﻟا ﻣ اًر ﺎﺎً ﻟﺻ اﻻﺳﺎء اﻟد ﺎﻟﺎﻧﺔ ﻟﻠاق واﻷﻣﺔ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ ،وأد إﻟﻰ اﻧﺎدات ﻻذﺔ ﻣ اﻟﺎ اﻟﺔ ﻣﻊ أن اﻷﻛاد
ﺎﻧا ﻲ ﻰ  ا اﻟﺎﻟ اﻟﺎﺳ.
اﻷﻣ ﻧﻪ ﺣث ﻲ ﺳرﺔ ،ﻣﺎ أﻠ اﻟ أن ﺎك ﻼﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ وﺄﻧﻬﺎ اﻟاﺔ ﻬ و ﺣق اﻹﻧﺎن.
اﻟﺢ أن اﻟ ﻣ اﻟﺎ اﻟﺔ دا  ﺣق اﻷﻛاد ﺎﻟ اﻟاﺗﻲ ﻲ إﻠﻬ واﻟﺎ ﻠﻰ ﺗاﺛﻬ وﺛﺎﻬ وﺧﺻﺎً ﻣ اﻟﺎر واﻟ اﻟب ،وﻲ
اﻷﺎم اﻟﺎﺿﺔ ﺎﻧ ﺎك أﻛ ﻣ ﺗﺎة ووﺔ ﺔ ﻣدة ﺎﻟﻬم اﻟﻲ ودﺎﺎً  ﺣق اﻷﻛاد.
أﻣﺎ ﺗك اﻷﻛاد ﻧ دﻣ ،ﻬ ﺧة ﺻﺔ ون ﺟﺎءت ﻣﺄﺧة  اً  ﻣ ارة اﻟﻬﺔ وأﻛ ﻣ ذﻟ.
ﻠﻰ إﺧﺗﺎ اﻷﻛاد ﺗﻠ اﻟرس واﻟ ﺑاﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾور ﻲ اﻟﺔ ﻞ أن ﯾﻠا ﺿﺔ ﺎﺿﺔ ﺛﺎﻟﺔ ﺗﺧ ﺗ ﻣﺎﻟﻬ إﻟﻰ د ﺎدﻣﺔ .وأن ﯾﺄﻛوا أن  اً ﻣ
اﻟب وﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠ ﻣﻊ ﻣﺎﻟﻬ اﻟﺎدﻟﺔ وﻟ اً  اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ورﻣزﻩ.
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