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ﻣﺎذا َﻲ إﻼن اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﺎع ة إﻠﺎً ﻣداً؟

 11إﺑﻞ 20:55 - 2018
أﺛﺎرت ﺗﺎت إﻼﻣﺔ ،ﺗاوﻟﻬﺎ ﻣاﻊ ﻠﺔ وﺔ ،اﻟم اﻷرﺎء ،ﺣل م اﻟﺋ ﻣد ﺎس ،إﻼن ﺎع ة إﻠﺎً ﻣداً ،وﻣﻪ ﺣﺔ ﺣﺎس ﺳ ﯾﻣﺎً
ﻟﻠ ﺎﺔ اﻟﺳﺎت ﻟﻣﺔ اﻟا ،ﺗﺎؤﻻت ﻟ اﻟا ﺣل إﻣﺎﻧﺔ ﺗ ا اﻹﻼن.
وﺗﺎءل ﻣان ،ﺣل اﻟﺎﺋﺞ اﻟﺗﺔ ﻠﻰ إﻼن اﻟﺎع إﻠﺎً ﻣداً ،اﻷﻣ اﻟ  ﺗاوﻟﻪ ﻣ اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ إﺎن ﺎم .2007
وﻲ ا اﻟﺎق ،ﺎل اﻟ اﻟوﻟﻲ  ،اﻟ ﺷ ،إن إﻼن ﺎع ة إﻠﺎً ﻣداً ،ﻲ ﻲ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ ،أن اﻟﺎع ﺟﻬﺔ ﻣدة ﻠﻰ اﻟﺔ واﻟﺳر
اﻟﻠﻲ واﻟاﻧ اﻟل ﺑﻬﺎ ﻲ ﻠ ،ﻣ اً إﻟﻰ أن اﻹﻼن  ﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﻛﺔ اﺗﺎذ أ إﺟاءات ﺿ ا اﻹﻠ.
وأوﺿﺢ ﺷ ،أن ﺷو اﻹﻠ اﻟد ﻻ ﺗ ﻠﻰ ﺎع ة ،وأن أ إﺟاءات ﺗﺧ ﻠﻰ ة ﺗﻞ ﺎﺎً ﺟﺎﺎً ،اﻷﻣ اﻟ  ﻣ اًر ﻲ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ
واﻹﻧﺎﻧﻲ ،وﺧﺎﺻﺔ اﺗﺎﺔ ﺟ اﻟاﺔ اﻟﺎﺻﺔ ﺎﺔ اﻟﻧ.
وأﺿﺎف" :ﺢ اﻹﻼن ﻟﻠوﻟﺔ ﺎﺗﺎذ اﻹﺟاءات اﻟﺎﻟﺔ واﻻﺎدﺔ اﻟﻲ ﺗاﺎ ﻣﺎﺳﺔ ،واﻟﻲ ﺗﻞ ﺗ ﺣﺔ اﻟﺔ وﻼق اﻟﺎﺑ ،وﻣﻊ إﺻار ﺟازات ﺳ ،وﻼق
اﻟك ،وﻣﻊ ﺗاﺻﻞ دول اﻟﺎﻟ ﻣﻊ ا اﻹﻠ ،"ﻻﺎً إﻟﻰ أﻧﻪ ﻲ ﺣﺎل إﻼن ﺎع ة إﻠﺎً ﻣداً ،ﺈن ذﻟ ﺳﻞ ﺎﺔ ﻣﺎﺣﻲ اﻟﺎة ﻲ اﻟﺎع.
وﺗﺎﻊ" :اﻹﻠ اﻟد ﻲ ﻲ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ وﺟد ﺟﺎﺔ أو ﻠﺔ أو ﺳﺎن ﻲ ﻣﺔ ﻣﺔ ،ﺗدوا ﻠﻰ اﻻﻟام ﺎﻷﻧﺔ واﻟاﻧ واﻟﺎت ﻲ ﻩ اﻟوﻟﺔ" ،ﻣﺎً
إﻟﻰ أﻧﻪ  ﻟﻠوﻟﺔ ﻠ ﻣﺎة اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ﺈﻧﻬﺎء اﻟد ،ﻣداً ﻠﻰ أن ﺷو اﻹﻠ اﻟد ﻻ ﺗ ﻠﻰ ﺎع ة.
وأوﺿﺢ ﺷ ،أن اﻟﻠﺢ ﻣ ﻧﺎﺣﺔ دوﻟﺔ وﺎﻧﻧﺔ ف ﺑـ"ﺳﻠﻠﺔ إﺟاءات وﻣﻼﺣﺎت وﺣﺎر وﺗ ﺳﺎﺳﻲ واﺎد و ﻠﻰ ﻣ ﺿ ،ﺗﻠﺄ إﻟﻪ اﻟوﻟﺔ
ذات اﻟﺎدة ﻠﻰ أراﺿﻬﺎ ﻲ ﺣﺎل وع اﻧﺎﺎت ﺔ أو ﺳﺎﺳﺔ ﺗﻬد ﺳﺎدة وأﻣ اﻟوﻟﺔ ،وأﻧﻪ ﻧع ﻣ اﻟﺎب اﻟوﻟﻲ ،اﻟ ﯾﺎﻰ ﻣﻊ ﻣاﺛ ﺣق اﻹﻧﺎن ﻻﺳﻬاف
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اﻟﻞ ق ﻣﺔ ﻣدة دون اﺳﺎءات".
وﻟ اﻟ ﻲ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ ،إﻟﻰ أﻧﻪ ﻻ  إﻼن ﺎع ة إﻠﺎً ﻣداً ،وذﻟ ﻟم ﺳﺎدة اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ووﻬﺎ ﺗ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻣ اً إﻟﻰ أن ذﻟ
ﯾﺎﻰ ﻣﻊ اﻟاﺛ اﻟوﻟﺔ.
وﻲ ذات اﻟﺎق ،ﺎل أﺳﺎذ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ ﻲ ﺟﺎﻣﺔ اﻟﺎح ﺑﺎﺑﻠ ،ﺎﺳﻞ ﻣر ،إن اﻹﻠ اﻟد ﻲ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ  اﻹﻠ اﻟ  ﺧﺎرج  اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻣﺔ،
وار اﻟوﻟﺔ ،وﺎول اﻻﻧﺎل ﻬﺎ ،وذﻟ ﺣ ﻣﺎﻟ اﻹﻠ ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﺣﺎل ﺎﻧ ﻣﺎﻟ ا اﻹﻠ ﻣوﺔ.
وأﺿﺎف ﻣر ،أﻧﻪ  ﻟﻠوﻟﺔ اﺗﺎذ إﺟاءات ﺣﺎل اﻟﺎت اﻟﺎﺋﺔ ﻠﻰ اﻟد ،ﻣﺎً إﻟﻰ أﻧﻪ ﻲ ﺣﺎل أﻠ اﻟوﻟﺔ  أ ﺟء ﻬﺎ إﻠﺎً ﻣداً ،ﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻞ
اﻟوﻟﺔ اﻟوﻟﺔ  اﻷﺎل اﻟﻲ م ﺑﻬﺎ ا اﻹﻠ؛ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻻ ﺗﺎﺷ اﻟوﻟﺔ ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ﻪ ،ون ﺧﺎرج  ﺳﺎدﺗﻬﺎ ،وﻻ ﺗﺎرس دورﺎ أو أ ﻣﻬﺎم.
وأﺷﺎر إﻟﻰ أﻧﻪ ﻲ ﺣﺎل ﺎﻧ ﻣﺎﻟ ﻟﻺﻠ ﻣوﺔ ،ﺈن ذﻟ ﯾرج ﻲ إﺎر ﺣ اﻟب ﺑ ﻣﺎ ،ﻣﺎً أن إﻼن اﻹﻠ اﻟد ﯾرج ﻲ إﺎر إﻣﺎ ﺳﺎﺳﻲ أو
ﺎﻧﻧﻲ ،ﻣداً ﻠﻰ أن اﻷﻠ ﻲ ا اﻹﻼن ،ن و اﺗﺎﺎت ﺳﺎﺳﺔ.
و ،أن ﺎة اﻟة اﻟﺔ ،ﺎﻟ :إن اﻟﺋ ﻣد ﺎس ﻣﺢ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻣﻬﻠﺔ ﺳ ﯾﻣﺎً؛ ﻟ اﻟﺎﻟ أو ﻣاﺟﻬﺔ إﺟاءات ﺗﻞ ﻊ إﻣادات اﻟﺎﺔ ،ورواﺗ
اﻟ ،واﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ ة ﻠﻰ أﻧﻪ إﻠ ﻣد.
ﺣﻠﻬﺎ ﺎس
وﺣ اﻟﺎة ،ﺈن اﻟﺎﻟ ﺗ ﺿورة ﺗ ﺣﻣﺔ رﺋ اﻟزراء اﻟﻠﻲ اﻟر راﻣﻲ اﻟ ﷲ ﻣ ﻣﺎﺻﻞ ﺎع ة ،ﻣﻊ رﺳﺎﻟﺔ ﺗﻬﯾ ﺿﺔ ّ
ﻟﻠ اﻟ ،ﺗﻞ ﻠﻰ إﺟاءات ،ﺗﺿﻬﺎ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ﺣﺎس إذا ﻟ ﺗ اﻟﺎﻟ.
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