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"إذا ﺿ إﺳاﺋﻞ أﺟاء ﻣ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺳد ذﻟ إﻟﻰ ﺻام  ﻣﻊ اﻷردن ...ﻻ أر أن أﻠ اﻟﻬﯾات أو أن أﺊ ﺟاً ﻟﻠﻼف واﻟﺎﺣﺎت وﻟﺎ ﻧرس ﺟﻊ
اﻟﺎرات إذا ﺟ اﻟ"
ا ﺎﻧ ﺗﺎت اﻟﻠ  ﷲ اﻟﺎﻧﻲ ﻣﻠ اﻷردن ﻲ ﺣارﻩ ﻣﻊ ﻣﻠﺔ )دﯾ ﺷﻞ( اﻷﻟﺎﻧﺔ وﻲ ﺎﻟﻊ ﺗﺎت ﺔ ﺑﻞ ﺗﺎد ﺗن أ ﺗﺎت ﺗر ﻣ
اﻟﺎﻧ اﻟﻲ ﺣﻰ اﻵن وﻲ ﻟ ﻣﺎﻣة ﻣ اﻷردن وﻻ ﺗﺔ ﺎﻟﻪ ﻣ أﺟﻞ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ  وﻧﺎ ﻷن ا اﻟار ﯾﻠ ﺄﻣ وﺟد ﻠﻰ اﻟﻠﺔ اﻷردﻧﺔ
اﻟﻬﺎﺷﺔ وﻞ ﺗﻬﯾ ﻣﺎﺷ ﻟﻸﻣ اﻟﻣﻲ اﻷردﻧﻲ ...ﻟﻟ اﺳم اﻟﻠ ﻣﻠﺢ )ﺻام  (ﻷن اﻟام ﺳﻊ ﻻ ﻣﺎﻟﺔ ﺎﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ إذا ﺗ ﻟﻠﺔ ﺳﻲ إﻧﻬﺎر
اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﺣ  ﺗ اﻷردن أن ﺗﻞ ﻣﻟﺔ ﺳﺎن ﻣﺎ اﻟﺔ اﻟﺔ وﺎك ﺧ آﺧ و إزاﺣﺔ ﻣاﻲ ﺎم  48إﻟﻰ داﺧﻞ ﺣود اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ
اﻟﻠﺔ ﻣﺎ ﺳد إﻟﻰ ﺿﺎً ﺳﺎﻧﺎً ﺎﺋﻼً ﺔ اﻟﻼم اﻷﻣﺔ ﺎﻷﺳﺎس ﻲ ﺗث  إﺗﺎد ﻧراﻟﻲ أردﻧﻲ ﻠﻲ ﺎ ﯾﻰ ﻣ أراﺿﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ..
وأ أن ا  أﻛ ﺷﻲء ﻠ اﻟﻠ..
ورﺎ ﺗن أﺣﻼم ﺣب اﻟﻠد اﻟﻲ ﺎﻧ ﺳﺎﺋة ﻞ ﺎم  1990د اﻟﻠ ﻣ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺈﺗﺎﻩ اﻷردن ﻻ زاﻟ ﺎﺋﺔ ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟف ﻣﺎ
زال ﯾ ﻟﻸردن  ﻠﻲ ﺑﯾﻞ ﻣ وﺟﻬﺔ ﻧﻩ..
و أﺎً ﻣﺎ ﺎل ﻞ اﻟﺎرات ﻠﻰ اﻟﺎوﻟﺔ أراد أن ب إﻧﺎﻩ اﻟﺎﻟ اﻟﻬ ﻲ ﻣﺎرﺔ وس روﻧﺎ إﻟﻰ ﺧرة اﻟار اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﺗاﺎﺗﻪ ﺣ ﺳد إﻟﻰ زﺔ
اﻻﺳار وﻟ ن ﺎك إﻻ اﻟ واﻟف ﻲ ﻠ وﻣﺔ اﻟق اﻷوﺳ وأﺎً إﺎل رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ إﺳاﺋﻞ ﻣﺎدﺎ أﻧﻬﺎ ﺗﻊ ﻞ ﻣﺎﻟﻬﺎ ﻣﻊ اﻷردن ﻠﻰ اﻟ
ﺎ ﻬﺎ ﻣﺎة اﻟﻼم ﻷن اﻟام ﻲ اﻟﺧل ﻣﺎﺷة إﻟﻰ ﺑد اﻟﺎة وﻣﺎ ﯾﻬﺎ ﻣ ﺗ أﻣﻲ وﺗﺎون إﺎد وﺗﺎدل ﺳاء وﺗﺎﺎت ﺗﺎرﺔ...
ﻛﺎ ﺷد اﻟﻠ ﻠﻰ أن ﺣﻞ اﻟوﻟ  اﻟﻞ اﻟﺣ اﻟ ﺳﺎ ﻣ اﻟﻲ ﻣﺎً ﻧ اﻟﻼم ﻲ اﻟﺔ واﻟﺎﻟ وأن ﺣﻞ اﻟوﻟﺔ اﻟاﺣة ﻣض ة وأﻧﻪ ﯾ ﻣﻊ
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اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ وﻣﻊ ﺑﻠات ة ﻲ أوروﺎ ﺄن ﺎﻧن اﻟة ﻻ  أن  ﻲ اﻟق اﻷوﺳ وﻞ ﺗﺄﻛ ﺈن اﻷردن دوﻟﺔ ﻣة ودوﻟﺔ وازﻧﺔ ﻲ اﻟﺔ وﻣ اﻟول
اﻟﻠﺔ وﻣﺎ ح اﻟﻠ ﺗﺎت ﺑﻬﻩ اﻟة ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ أن ﺗﻪ ﺗﺎﻣﺎً..
وﻣﺎ ﻻ ﺷ ﻪ أن إﺳاﺋﻞ ﺗ ﺗﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ورﻣﻲ اﻟة ﻲ ﻣﻠ اﻷردن ﻣﺎ ل ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ) :ﺣﺎن اﻟ ﻟض اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﺔ
اﻟﺔ( ﻬ ﻟ ﻼﻣﺎً ﺎً ﻠﻰ اﻹﻼق وﻧﺎ  ﻧﺎج ﺳات ﻣة ﻣ اﻻﺣﻼل اﻟ وﺧ اﻹﺳﺎن اﻟﻬﺔ وﺻﻻً إﻟﻰ ا اﻟ اﻟ أﻠ اﻟ  ﺑء
ﻠﺎً ﻣ ﺣﻣﺔ ﻧﺎ اﻟﺎﺿﺔ ﻣ ﺧﻼل ﻣﺎت اﻟﺣات اﻹﺳﺎﻧﺔ اﻟﻲ ﺗ اﻹﻼن  ﺑﺎﺋﻬﺎ ﺟب اﻟﺔ اﻟﻠﺔ واﻟﻲ وﺻﻞ دﺎ إﻟﻰ اﺔ  250ﻣﺔ
وﻬﺎ ﺣاﻟﻲ  700أﻟ ﻣ ..إﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ  ﻲ اﻟم اﻹﺑاﻲ اﻟ ﻣ ﻣﺎدرة اﻷراﺿﻲ وﻣﺎوﻟﺔ اﻟﺎس ﺎﻟاﻊ اﻟﺎﺋ ﺣﺎﻟﺎً..
واﻟﻠﺔ أن اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻻ ﺗﻠ ﺧﺎ اًر ﺎً ﻊ ا اﻟ وﻟ أﻣﺎﻣﻬﺎ ﺳ اﻟ واﻹرﺗﺎء ﺎﻷﻣ اﻟاﻊ واﻟ ﻲ ا أن اﻟﺋ ﺎس اﺑ ال ﺳات
ﺣﻪ  اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣر اﻟة اﻟﻲ و ارﻩ ﺑ ﺟﻊ اﻹﺗﺎﺎت ﻣﻊ اﻟﻣ اﻷﻣﺔ واﻹﺳاﺋﻠﺔ وﻣﺎﻟﺔ إﺳاﺋﻞ ﺑﻞ ﻣﻟﺎﺗﻬﺎ ة إﺣﻼل ﻠﻰ
اﻷرض ﻟ ﯾ ﺳ وأن أﻠ ﻩ اﻟﺎت ﻣات ﯾة وﻻ ﯾ ﺗﺎ ..واﻟال اﻷ  ﻞ ﻟ أﺑ ﻣﺎزن اﻟرة ﻟ اﻹﺗﺎﺎت اﻟﺔ؟ ﺎﻟﻠﺔ ﻻ ﺗﻊ
أﺻﻼً أن ﺗل أﻧﻬﺎ ﻲ ﺣﻞ ﻣ اﻹﺗﺎﺎت وﺗ ﻟﺎﻧﻬﺎ ﻻ ﺑ أن ﺗن ﻩ اﻟ ارات ﻣﺔ ات ﻠﺔ ﻠﻰ اﻷرض إﻻ أن اﻟﺋ ﺎس ﻟ د ﻣﺎ ﻲ ﻩ
اﻟات وﻻ ﺔ ﺗﻠﻠﻪ ﻣ اﻟﻠ اﻻﺎد ﻣﻊ وﺟد واﻊ ﺣﻲ ﻠﻰ اﻷرض وﺗﺎدل ﺗﺎر وﺎﻟﺔ ﺑ اﻟﺔ واﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ﻟ ﻟ ﺢ  ﺳ اﻹﻧﺎك
ﻣ اﻟﺗﺎت اﻷﻣﺔ واﻹرﺗﺎ اﻟ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ اﻟ ﺗ ﺑ أﻣﻲ..
أﺎً دﺗﻪ ﻟﺟد ف ﺛﺎﻟ و ﻠ ﺟاً أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ف ﺛﺎﻟ ﻪ اﻟ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ واﻟ اﻷوروﻲ أﻰ ﻣﺎ  أن ﻞ إﻟﻪ  ض ﺎت ﻠﻰ
إﺳاﺋﻞ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺻﺣ ﻪ ﻣﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎرﺟﺔ ﻟﻼﺗﺎد اﻷوروﻲ ﺄن ﻣﺎﺔ إﺳاﺋﻞ ﺗﻠ إﺟﺎﺎً ﻟ ﯾ .. وذا ﺎن  وﺟد ات دوﻟﺔ ﻬﻲ ﻻ
ﺗﻠ أ دور أﺻﻼً ﺳ ﺎﺔ اﻟﺎر.. 
أﻣﺎ  ﻣﻼﺣﺔ إﺳاﺋﻞ أﻣﺎم اﻟﻬﺎت واﻟﺎﻛ اﻟوﻟﺔ ﻼ أﻣﻞ ﺳ ﻲ ﻣﺔ اﻟﺎﺎت اﻟوﻟﺔ ﻬﺎك إﻣﺎﻧﺔ ﻟل دات اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ورﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﺑﺎﺋﺞ إﺎﺑﺔ ر
ﻣﺎ ﺗﺿ ﻟﻪ ﻣ ﺗﻬﯾ ﻣﺎﺷ ﻣ واﺷ ..ﻻ  ارات ﺳر ﻣ ﻣﻠ اﻷﻣ اﻟ ﺗﻠ ﻪ أﻣﺎ ﺣ اﻟ اﻟﻠ أو اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ...
أﺧ اً دﺗﻪ ﻟ ﻣﺗ دوﻟﻲ وﻲ ﻼ ﺟو ﻷﻧﻬﺎ ﺳ اﻟﺎوﺿﺎت ﻟﻠﻊ اﻷول ﻞ اﻟﺗات اﻟوﻟﺔ ﻟ ﺗ ﻧﺎً ﻣ) ﺗوﻣﺎن( وﺣﻰ اﻵن ﻞ رؤﺳﺎء أﻣﺎ ﻟ
ﻣا ﺷﻲء  ﻲ ﻣﻠﺔ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻧﻬﺎﺋﺎً  ﻣا ﻞ ﻣﺎ  ﻲ ﻣﻠﺔ إﺳاﺋﻞ وﻟ ﺎن ﻟﯾﻬ  اﻟﺑﻠﻣﺎﺳﺔ واﻟﺎﺳﺔ أﻣﺎ )ﺗاﻣ (ﻼ ﺷﻲء ﻣ
ذﻟ..
ﻣﺎ أﺷﻧﺎ ﺟﺎً ﺎﻟﻣﺔ ﻣ أﺳﻠﻪ اﻟﺞ وﻟﺎ ﻟ دﺎ ﻲ اﻟن واﻟﺎﺳﺔ واﻟﻬف ﺳﻩ واﺣاً و إﺳاﺋﻞ أوﻻً ﻣﺎً ﻟ أن اﻟﺋ ﺎس ﻟﻪ ﺟﺔ ﻲ اﻟﻠ
ﻣ أوﺳﻠ ﻠﻪ أن م ﺈﺎدة ﻠﺔ ﻣﺔ اﻟ واﻟدة ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﻟ ﻣ ﻣاﺟﻬﺔ اﻻﺣﻼل اﻟ ﻟ ؤ ﺣــ ﻠﻰ اﻟ..
إن اﻟﺎ ة ﻬﻲ ﻟ  ﺗﻬﯾات إﺳاﺋﻠﺔ أو ﻣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﺎس ﺎﻷردن وﻠ وﻧﺎ ﻧ أﻣﺎم ﺣﻣﺔ ﻟ ﺎﺎﺗﻬﺎ ﺗﻊ ﻲ ﺻﻠ ﺑﻧﺎﻣﻬﺎ اﻹﺳاﺗﻲ
اﻟ وﺧاج إﯾان ﻣ ﺳرﺎ ﺣﻣﺔ ﺑءﺳ أﺣﺎ ﻧﺎ واﻵﺧ ﺑﻰ ﺎﻧ وﻲ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﺎ اﻟ أﺻ ﻠﻰ ﺗﻬﺎ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ ﻟﻺﺎء ﺄن اﻟ
ﻲ إﺳاﺋﻞ  اﻟ اﺧﺎرﻩ ﺎﻟ ﻣ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ق ﻧﺎة ﻟﻠوج ﻣ أزﻣﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﺎﺣﺔ اﺳت ﺎم وﻧ وﻬ ﻠﻬﺎ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟف اﻟ ﯾﺎ
ﻞ اﺗﺎﺎت اﻟﻼم اﻟﻲ وﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ﻲ ﺈﺧﺎر ﺣﻣﺔ ﺑ ﻠﻰ ﻣﺎرﺔ اﻟﻠﻲ وﺳﻠ أرﺿﻪ ﻟﻠﺎء ﻲ اﻟﻠﺔ واﻟﻲ ﻣﺎً ﻲ ﻠ ﻞ ﻣﺎ ﻟﻪ ﻼﺔ ﺎﻟا
واﻟﺔ اﻟوﻟﺔ..
إن ﺗﺎﻟ) ﻧﺎ/ﺟﺎﻧ (ﺎول اﻹﺳﺎدة ﻣ اﻟ اﻷﻣﻲ وﻣ ﺗﻲ وس روﻧﺎ ﻟض واﻊ ﻠﻰ اﻷرض واﻟﻠﻟﺔ دون إﺎﻣﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ..
ﻟﻟ ﻻ ﺑ ﻣ ﻣ ﻲ ﻣﺣ واﻟﺎء ﻠﻰ اﻟ اﻷردﻧﻲ اﻟﺎﺳ وﻟ اﻟ اﻟ اﻟﺎﺑ ﻲ اﻟ اﻟﺎﻊ ﻟﻠﺎس ق اﻟ اﻟﻠﻲ  ﺗ
اﻟ ودة اﻟﻼﺟ وﺎﻣﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﺎﺻﻬﺎ اﻟس ..ﻣ ﻲ  ﻠﻰ ﻣ ﻩ اﻟﺎت و ﻣ اﻟ اﻟ ﺳﻪ إﺳاﺋﻞ إن أﻣ
ﻠﻰ ﺧة اﻟ ..ﻷن اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ ﺔ اﻟ اﻟﻲ ﺎﻣﻼً ور أﻧﻲ ﻠﻰ  ﺄن ﻩ اﻟاﻣة ﻟ ﺗ ﻞ اﻟاﻣات اﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ ﺻة اﻟد
اﻟﻠﻲ إﻻ أﻧﻲ أﺗﻰ أن ﺗرك اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ﺧرة اﻟ وأن ﺗن ﻠﻰ ﻣ ﺗﻠﺎت اﻟ اﻟﻠﻲ..
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