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ﺳاء أوروﺎ ﻲ ة" :ﻟﺔ" ﻠﻰ اﻟﺎرﻊ واء ﺎﺧ  ...اﻟ اﺳﺎد؟
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و  ﻣ ﺳاء وﻣﻠﻲ دول اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ،زار ﺎع ة ،ﻣﺧ اً ﻲ زﺎرة ﺗ وﺎً ﻟد اﻟﺎر اﻟﺎﻟﻎ  58ﺷﺎً وﺻﺎﺗﻬ ﻣﻬﺔ ،إﻻ
أن اﻟﺄﻣل ﻣﻬﺎ ﻟ  ﻪ أﺣ ،وﺎﻟ ﻟول أﺎﻟﻪ ﻟ و اﻷﻣ ﻧﻪ زﺎرة ﺗﺔ ﻻ أﻞ وﻻ أﻛ ،ﻟ ﺗت أﻛﻠﻬﺎ.
ﺎﻟ اﻟ ﺿ وزراء ﻠن و 20ﺳ اً وﻣﻼً ﻟول اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ وﺻﻠا ﺎع ة ،ﻲ زﺎرة اﺳت اﺔ  24ﺳﺎﺔ ،ﺗ ﺧﻼﻟﻬﺎ داً ﻣ اﻟﺎرﻊ اﻟﻣﺎﺗﺔ
اﻟﻟﺔ ﻣ اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ،وداً ﻣ اﻟا اﻟﺔ ة اﻟﻲ ﺷﻠ ﺎدق وأﻣﺎﻛ ﺳﺎﺣﺔ.
اﻟﻼ ﻟﻸﻣ ،أن اﻟر اﻟﻲ ﺗﺎﻠﻬﺎ اﻟرون ﻟﻠﺎرة ﺗﻬ أن اﻟد ﻟَ ﺗ واﻊ ة اﻷﻟ وﻻ اﻟﻣﺎر اﻟ ﺧﻠﻪ اﻟوان اﻟﻬﻧﻲ أو اﻟﺎﻩ اﻟﻲ ﺗﺎب ﻣ ﺑ اﻟاء
ﺟاء اﻷﻣﺎر ،واﻟارع اﻟﻣة وﻟ ﺗﻠﻊ ﻠﻰ ﻣﺎﻧﺎة اﻟا اﻟﻣﺔ.
اﻧﺎدات واﺳﺔ ﻻﻬﺎ اﻟﺎرة ،اﻟﻲ ﻟ ﺗ ﻟﻞ ﻣﺎﻧﺎة اﻟ اﻟﻠﻲ ،ﻟﻰ اﻟال ﺣل ﻣُ د ﺟول اﻟﺎرة ،وﻟﺎذا ﻻ ﯾﺧﻞ اﻟوﻟن ﻹﺑاز ﻣﺎﻧﺎة اﻟﺎس ﻣ
ﺣﺎر وذو اﻷﺳ واﻟﻣﺎر.
اﻟﺎﻣﻲ ﺟﻞ ﺳﺣﺎن اﻧ ﺧ ﺳ اﻟﺎرة ،ﺎﺋﻼً ":ﻞ ﯾﻣ ﺣ و ﻞ ﻣﺔ ﻣ ﺳاء دول اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ إﻟﻰ ﺎع ة ،وزاروا ﻣاﻊ ﻣﺎرﻊ ﺗ إﻧﺎﺋﻬﺎ
ﺑﻞ ﻣ اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ،واﻟا د ﻣ اﻟﺎﻣﻠ ﻲ ﻣﺳﺎت ﻣﻊ ﻣﻧﻲ".
وأﺿﺎف ﺳﺣﺎن ﻲ ﺗﺢ ﻟﻪ ﻠﻰ اﻟ ﺑك":ﻠﻰ اﻟ ﻣ أﺔ ﺗﻠ اﻟﺎرﻊ ،إﻻ أن زﺎرة ﺟﺎﺔ ﻬﻩ ﯾﻲ أن ﺗﺟﻪ إﻟﻰ ﻣﺎزل د ﻣ اﻟﻬاء اﻷﺎل ،أو
اﻷﻣﺎﻛ اﻟﻧﺔ اﻟﻲ دﻣﺎ وان ات اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،أو ﻟﻼﻟﺎء ﺑو د ﻣ اﻟﻠ ﻲ ﺳن اﻻﺣﻼل".
وﺷد ﻠﻰ ﺿورة أن ﺗن رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻠ أﺛﺎء اﻻﻟﺎء ﺎﻟاء ،رﺳﺎﻟﺔ اﻟ ﻟﺟد اﻻﺣﻼل ،ﻠﻰ اﺎر أﻧﻪ ﻣر اﻟﺎﻧﺎة واﻵﻻم واﻧﻬﺎﻛﺎت ﺣق اﻹﻧﺎن.
ﻣﺎَ ض اﻟوﻟ  ﺗ اﻟﺎرة
ﺎ أﺑز آﺧون ﺻ اًر ﻟﺟﺎت اﻟﺎم اﻟﻲ ﺗﺎوﻟﻬﺎ و اﻟاء ﻲ ﻞ أوﺿﺎع اﺎدﺔ وﻣﺔ ﺻﺔ ﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎ ﺎع ة ،وَ 
ﻟﻼﻧﺎدات ،ﺣل آﻟﺔ ﺗﺗ اﻟﺎرات اﻟﺎﺻﺔ اء ﻩ اﻟول.
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