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ﺎل د " .ا اﻟ " اﻟﺎد ﻲ ﺣﺔ ﺢ وأﺳﺎذ اﻟﻠم اﻟﺎﺳﺔ ﺎﻣﻲ اﻟس واﻷﻰ ،أﻧﻪ وﻷول ﻣة ﻲ ﺗﺎرﺦ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ  اﻟ  ﺗﻞ
ﺣﻣﺔ  اﻻﻧﺎﺎت؛ واﻟ اﻟﺋﻲ  ﺷ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ اﻟ ﺳ ﻠﻰ ﻠﺔ اﻟ اﻟﻲ أﺟ ﻠﻰ أن ﺗن ﺣﺎﻧﺔ ﻟﻪ .وأﺿﺎف "اﻟ ،"ﻲ ﺗﺎت
ﻣ إﻟﻰ أن ﺣب أزرق أﺑ ﻟ ﻰ ﻲ اﻟة اﻷوﻟﻰ ﺻﺔ
ًا
ﺻﺔ أن ﺣب إﺳاﺋﻞ ﺑﺎ اﻟ دﻩ اور ﻟﻣﺎن ﻟ ﻲ ق اﻟﺎة ﻟﺎ ﻟﻠة اﻟﺎﻧﺔ،
أﺎ ق ﻧﺎة إﻣﺎ ﺎﻟ أو اﻻﻣﺎع وﻟ ﻠﻬﺎ ﺣﻰ ﻻ
ﺗﻞ اﻟﻣﺔ وﻟ رﺋﻪ ﺑﻲ ﺎﻧ أﻲ اﻟﺻﺔ ﻩ اﻟة وﻟ اﻟﻞ ﺎن ﺣﻲ ﻷن ﻟﻣﺎن ﺎن ً

ﻞ ﺑﻲ ﺎﻧ ﺣﻣﺔ أﻠﺔ ﻣﻣﺔ ﺑﺄﯾ اﻟﺎﺋﺔ اﻟﺔ دون اﻟﺎرﺔ ﻬﺎ ،وﺣﻰ اﻟار ﻣﻊ ﺣب اﻟﻠد ﺎء ﺎﻟﻞ ﻟ ﺣب اﻟﻠد ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،وأن ن
رﺋ اﻟة اﻷوﻟﻰ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ  ﻧﻪ وﻬب ﻣ اﻟﺎء وﻣﻠﺎت اﻟﺎد ،وا ﻣﺎ رﻪ ﺎﻧ وﺗﻊ أن ر ﻪ ﻧﺎ  أن د اﻟﻣﺔ ﻟة ﺎﻣ و
ﺗ ﻧﻪ وﺣﻞ ﻞ أﻣرﻩ اﻟﺎﺋﺔ .وأوﺿﺢ "اﻟ ،"أﻧﻪ ﺣﻰ اﻟﻠﺔ اﻷﺧة ﺣﺎول أﺎء اﻟ اﻟﺻل ﻻﺗﺎق ﻟﻞ ﺣﻣﺔ دون ﺎدة ﻧﺎ أو ﺎﻧ وﻟﻬ
ا ﻟ رﺋ اﻟ ﻣ ﺗﻞ اﻟﻣﺔ ،و آﺧ ﻣﺎوﻟﺔ .وﺗﺎﻊ" :اﻧﻬ اﻟة اﻟﺎﻧﻧﺔ اﻷﺧة ﻣﺎء اﻟﻼﺛﺎء ﻣﺎ ﻲ أن
ﺟﺎ ﻲ اﻟﺻل ﻟﺄﯾ٦١ 
وا
ً
ً
ﻣا أن ﺣب اﻟﻠد ﺳ ﻹﺟاء اﻧﺎﺎت داﺧﻠﺔ ﻲ ﻞ إﺻار ﻧﺎ ﻠﻰ
اﻟﺎب ﻻﻧﺎﺎت ﻟﻠة اﻟﺎﻟﺔ  ﺧﺎر ﺣﻲ وأ ص أﺧ ﺗﺎد ﺗن ﺻﺔ"،
ً

ﺎدة اﻟب ،وارﺗﺎع أﺻات ﻣﺎرﺿﺔ ﻟﻪ داﺧﻞ ﺣب اﻟﻠد ﺧﺎﺻﺔ ﺟن ﺳﺎ ،وﺎﻟﻊ ﺳز ﻧﺎ ﻲ ﻩ اﻻﻧﺎﺎت ﻷن ﺣب اﻟﻠد اﻟﺎﻟﻲ ﺣب ﻣﺎﻟﺢ أﺎد
ﺗﻠﻪ ﻧﺎ ﺑﺎء ﻠﻰ رؤﻪ اﻟﺎﺻﺔ ،ووﺿﻊ ﺣﻟﻪ ﻣﺔ ﻣة ة داﺧﻞ اﻟب ﻣﻠا ق ﻧﺎة ﻟﻪ ال اﻟات اﻟﺎﺿﺔ .وﻟ" اﻟ "إﻟﻰ أن  اﻷﺣاب
ﻣﺎ أن ﻧﺎ ﺎول أن ﯾﻬب ﻣ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎﻣﺔ إﻟﻰ اﻧﺎﺎت رﺋﺎﺳﺔ وزراء  ﺎﺔ
اﻟﺔ ﻣﺔ ﻣ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﺧًﺎ ﻣ ﺧﺎرة ﺟء ﻣ ﻣﺎﺎ،
ً
ﻣﺎ أن اﻟﻊ ﯾرك أن اﻟﺎر اﻟﺣ اﻵن  اﻻﻧﺎﺎت ،وﻠﻰ اﻟﻊ
أﺎ ﺧﺎر ﺻ،
ً
ﺑﻪ و ﺎﻧ ،وا ﺎج ﻣاﺔ أﺎء اﻟ ،وا اﻟﺎر ً

اﻻﺳاد ﻟﻬﺎ ،و ﺑأت  اﻷﺣاب ﺎﻟﻞ اﻻﺳاد ﻟﻟ .وﺗﺎﻊ" :ﺳ إﺳاﺋﻞ ﺛﻼث ﺷﻬر ﺎدة ﻧﺎ وﺣﻣﻪ اﻟﺎﻟﺔ ر اﺗﻬﺎﻣﻪ ﻠﺎت اﻟﺎد ،وﻻ ﻊ

ﻣﺿﺎ أن ﻧﺎ ﻟ ﻲ اﻟﺎء ﺻﺔ ﻣ ﺧﻼل اﻻﺳﺎﻟﺔ ﺎ ﻞ ﺳﺎً ﺎ أوﻟت ﻣﺎ اﺳﺎل ﻣ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺔ
ﺳ اﻟﺎء ﻣﻪ ﻣ إﻛﺎل ﺎدﺗﻪ ﺎﻟﻣﺔ"،
ً
ﺟا
ود ﺎ ﻟﻠ .وأوﺿﺢ "اﻟ ،"أن ﻧﺎ  أن ﯾﻬب ﻣ ا اﻟﻞ ﻧ ﺣب ﻲ اﻟﺎل أو اﻟب ﺗﺎﻩ ﺎع ة ،واﻷﺎم اﻟﺎدﻣﺔ ﺳن أﺎم ﺳﺎﺧﺔ ً
وأﻠﻬﺎ ﺳﻧﺔ داﺧﻞ اﻟﻊ اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
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