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اﻟﺎﻟﻲ أﻣﺎم ﻣﺗ اﻟﺎﺋﺔ :ﻻ اﻟﺔ دون ﻣﺎءﻟﺔ
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ﻻــﺎ - ﻣﺿــﺔ اﻹﻼم :ــﺎل وزــ اﻟﺎرﺟــﺔ واﻟــ رــﺎض اﻟــﺎﻟﻲ إن اﻟاﻟــﺔ ﻟــ ﺗــ دون ﻣﺎءﻟــﺔ ،وذﻟــ ــﻲ ﻠــﺔ دوﻟــﺔ ﻠــ أﻣــﺎم اﻟــورة  17ﻟﺗــ اﻟــول
اﻷاف ﻟﻠﺔ اﻟﺎﺋﺔ اﻟوﻟﺔ ،اﻟة ﻲ ﻣﯾﺔ ﻻﺎ اﻟﻬﻟﺔ.
وأﻛ اﻟﺎﻟﻲ أﺔ اﻧﺎد اﻟﺗ  ﻣور  20ﺎﻣﺎ ﻠﻰ ﺗﺄﺳ اﻟﺔ ،وﺗﻲ ﻣﺎق روﻣﺎ ﺑﻬف ﺗ اﻟاﻟﺔ ﻟﻠﺎﺎ ،وﻲ إﺎدة اﻟول ﻟﺄﻛﺎ ﻠﻰ أﺔ ا
اﻻﻧﺎز ﻟﻠﺔ ،وﻲ أن ﺗﻞ اﻟول ﻣوﻟﺎﺗﻬﺎ ﻲ ﻣﺎﺳﺔ وﻣﻼﺣﺔ ﻣ ﯾﺗن أﻊ اﻟاﺋ ،وأن ﺗل اﻟﻬد ﻟﻊ اﻹﻼت ﻣ اﻟﺎب وردع اﻟﻣ.
وﺎل" :ﻟ ﺗ ﺗ ﻧﺎم روﻣﺎ اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻟﺎن أن ﯾﻞ ﺟﻊ أﺻﺎب اﻟﻠﺔ ﻩ اﻟوﻟﺎت ،ﻧ ﺣﺎﺔ وﺻن ﺣ اﻟاوﺔ ﻟﻠﻼم ﻲ ﺟﻊ أﻧﺎء اﻟﺎﻟ ،أﻻ
و اﻟاﻟﺔ ،إذ ﻻ  ﺗ اﻟاﻟﺔ دون ﻣﺎءﻟﺔ".
وأﺷﺎر اﻟﺎﻟﻲ إﻟﻰ أن ﺣﻣﺔ دوﻟﺔ ﻠ ﺗﺎون ﻣﻊ ﻣ اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻣ اﻧﺎم دوﻟﺔ ﻠ إﻟﻰ اﻟﺔ ،ﻣ ﺧﻼل ﺗ اﻟﻠﻣﺎت ﻞ ﻣ  اﻟاﺋ،
واﻻﻧﻬﺎﻛﺎت اﻻﺳاﺋﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﺗ ﻲ أرض دوﻟﺔ ﻠ.
وأﺷﺎر إﻟﻰ ﻣور أرﻊ ﺳات ﻣ أن ﺢ ﻣ اﻟﻲ اﻟﺎم دراﺳﺔ أوﻟﺔ ﻟﻠﺿﻊ ﻲ ﻠ ،ﺣ واﺻﻠ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ،اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﺎﻻﺣﻼل ،ﺳﻠﻬﺎ اﻹﺟاﻣﻲ،
وﻣﻊ ذﻟ ،ﻟ ﯾ اﺗﺎذ ار ﺢ ﺗ.
وﺗﺎءل اﻟﺎﻟﻲ" ،ﻛ ﻣ اﻟﺎﺎ  أن ﺎﻧا ﻣ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ  ،ﻣ اﻟﺎزل  أن ﺗﻣﺎ إﺳاﺋﻞ ،أو اﻷﺳ اﻟﻲ ﺳدﺎ ،أو  ﻣ اﻟﺎء اﻟﯾ 
وون ﺣﻰ ﺗﻞ اﻟﺔ إﻟﻰ ﺎﺔ ﺄن ﻻء ﻠﻬ ن اﻟاﻟﺔ".
أن ﯾﺿا ﻟﻠﯾ ،أو اﻷﺎل اﻟﯾُ ﻠن ُ
وأﻛ اﻟﺎﻟﻲ أن ﻠ ﺳاﺻﻞ اﻟﻞ ﻼ ﻠﻞ ،ﻟﺎن ﺗ واﺣام اﻟ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻲ ﯾﻬﺎ ﻞ اﻟﺔ ،ﺎﻟاﻟﺔ ﻲ ﺣ اﻟاوﺔ اﻟﻲ ﻟﻬﻩ اﻟﺔ.
وﺎل :إن "اﻟ  ﺗف ﻻ ﺗﻊ ﻩ اﻟﺔ أن ﺗﻠﻪ ﻣﺎ ﺗن اﻟﻠﺔ ﻲ ﺣﺎة اﻷﺑﺎء اﻟﯾ وﻧﻬﺎ ﻟﻠﺎﺔ ،ون ﺗﺄﺧ اﺗﺎذ ار ﺢ اﻟ ﻲ ﻠ
ﯾد إﻟﻰ ﺗﺂﻛﻞ ﻣاﺔ اﻟﺔ".
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ﺢ - ﻲﻠﻲ اﻟ اﻟﺔ اﻟﺣ
."ﻟﻬﺎ أﻻ ﻧﻠ  و،حﺿﺎﻟ ن ﻟﻬﯾ ﻣ وﻧ،اﻟﺔ اﻟ ﺗﻰ ﯾا ﺣﻼ ﺟ ﺎ وﻠ ﻲ ﺔ اﻟاﺋﻩ اﻟ ﺎﺎ ﺿ اﻧ "ﻟ،وﺧ
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