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ﺎﻧﻲ اﻟ
ﺑﺎ ﻲ وﺿﻊ ﻻ ﻧﻊ أن ﻧاﺟﻊ  إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﻣ دون دﻊ ﺛ ﺎ ،أّﻠﻪ اﻹﺎﺣﺔ ﺎ ﺗﻰ ﻣ ﺷﺔ وﻣاﺔ ﻟﻠﻠﺔ واﻟ اﻟﻬﺔ ،وﺢ اﻟﺎب أﻣﺎم
ﺟا ،وم ﻬﺎ ﻣﺎ  ﻣوع و
اﻟﻬل ،وﺗﺎ اﻻﻧﺎم واﻟاﺎت اﻟاﺧﻠﺔ ،وﻻ أن ﻧﻲ ﻲ إﺟاﺋﻬﺎ ،ﻷن ذﻟ ﻲ أن اﻟﺔ اﻻﻧﺎﺑﺔ  أن ﺗن ﺣﺎﻣﺔ ً

ﺗور ﺧﺎرﺔ  ﺗﻞ داﺧﻞ اﻟﻠ اﻟﻲ ﺟﯾة وﺗدﺔ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺳ اﻟﻠﺔ ،و أن ﺢ ا اﻟ اﻟﺎب ﻹﻧﻬﺎء
ﻣوع ،و أن ﯾﺞ ﻬﺎ إذا ﻟّ 
وﺧﺎرﺟﺎ ،ﺎ  أن ﺢ اﻟﺎب ﻟاﺎت داﺧﻠﺔ ،ﻷن ﻣﺎدر اﻟة ﻻ ﺗ ﺎﻟﻲ ،وﻧﺎ ﺗ ﻲ
داﺧﻠﺎ
اﻻﻧﺎم ،واﺳﺎدة اﻟﺣة ،وﺗﺔ اﻟﺿﻊ اﻟﻠﻲ،
ً
ً

أﺎ ﻲ ﻣﺔ اﻟ ،وﻟ ﺗن ﻩ اﻟة إن اﻧﻟ ﺑ ﺣﻲ ﺢ وﺣﺎس  ،وﻧﺎ ﺎوﺔ ﺎوﺔ.
اﻟﻣﺔ واﻷﺟﻬة واﻟﺋﺎﺳﺔ ،و ً
ﻲ أ اﺗﺎﻩ ﺳ اﻷﺣاث؟ ﯾ ذﻟ ﻠﻰ ﺔ ﺗف ﺎدة ﺢ رة ﺎﻣﺔ ،واﻟﺋ ﻣد ﺎس رة ﺧﺎﺻﺔ.

ﯾ ﻣ اﻻﻧﺎﺎت إﻟﻰ ﺣ ﻣﺎ ﻠﻰ اﺳار وﻧﺎح اﻟﻬد اﻟﻲ ﺗم اﻟﺎ أﻛ ﻣ اﻟرة ﻹﺎع ﺎﺋﺔ "اﻟﺔ" ﺎﻻﻧﺎب ﻣ اﻟﺎق اﻻﻧﺎﺑﻲ ،وا ﻣﺎح ﺣﻰ
ﺳﺎﺳﺎ ،ﺈذا اﻧ ﺎﺋﺔ "اﻟﺔ"  اﻻﻧﺎﺎت ﻠﻰ اﻷرﺟﺢ ،وذا ﻟ ﺗ ﺳ ﻣﺄﻟﺔ اﻻﻧﺎﺎت ﻲ
اﻧﺎر
ًا
ﻧﻬﺎﺔ ا اﻟﻬ ،وا اﻷﻣ ﻣض ﻷﻧﻪ ﻞ
ً
اﻟس إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،وﺗم ﻠﻰ ﺔ ﺣ ﯾاد ﻪ ﺎﻞ .ﺎ اﻟ ﯾﻊ إﻟﻰ ل ﻣﺎ ﺳ؟
ﺎﺋﺔ "ﺢ" ﻟ ﺗﻞ ﻠﻰ اﻷﻠﺔ
ﺎك ﻣﺷات ﺗل ﺄن ﺎﺋﺔ "ﺢ" اﻟﺔ ﻟ ﺗﻞ ﻠﻰ اﻷﻠﺔ ،ورﺎ ﻟ ﺗن اﻟﺎﺋﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻣﻊ أن ﺗﻞ ﻠﻰ  %30-25ﻣ اﻷﺻات ،و اﻻﺳﻼﺎت
وﺗﯾا
اﻟﻠﺔ ،وا ﻬﺎ أﻣﺎم ﺣﺔ ل ﺗ  ﻲ ﺧﺎرﺔ اﻟ اﻟاﺧﻠﺔ ﻟﺔ ﺢ وﻲ اﻟﻠﺔ ،ﻣ ﺧﻼل ﺣﻬﺎ أو رﻬﺎ ﻟﺎر اﻟﺎ ﻣﻊ ﺎﺋﺔ اﻟﺔ،
ً
ﻣﻊ ﻣوان اﻟﺛﻲ وﻧﺎﺻ اﻟوة ،اﻟ  أن ث  اﻻﻧﺎﺎت ،وا اﻟأ) اﻟﺎ (ﻟﻪ أﻧﺎرﻩ ﺣﻰ داﺧﻞ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻣ اﻵن .

ﻣﺎ ﻲ اﻻﻧﺎﺎت ،وﺷﺔ ﺎﺋﺔ "اﻟﺔ" ،وﺷ ﺣب ﺷاء ﻠﻬﺎ ،واﻟﻲ ﻹﺿﺎﻬﺎ وم ﺗﻬﺎ ﻣ اﻟل ﻠﻰ اﻟﻊ ﻟﻬﺎ ،و %25-20 ﻣ
أو اﻟﻲ ً
اﻷﺻات ﺎ ﺗﻊ أ ﺧ ﻲ اﻻﺳﻼﺎت.
ﻣر إﻟﻰ ﺣ  ﻣﻊ
ًا
وذا أﺿﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳ ﻣﺎ  أن ﺗﻞ ﻠﻪ ﺎﺋﺔ "اﻟﻞ" ،و ﺳن ود  ،%15-10ﻬا أﻣ ﺧ ﺎﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ،ن اﻟﺎ
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ﻠﻼ أو أﻞ
ﻩ اﻟﺎﺋﺔ ،وﻲ ﻠﻰ اﻟ  أن ﺗﺎﻟ ﻣﻊ ﺎﺋﺔ "اﻟس ﻣﻧﺎ" اﻟﻲ ﺳﻞ ﺎ ﺗ اﻟﯾات واﻻﺳﻼﺎت ﻠﻰ  %30ﻣ اﻷﺻات ،أﻛً 
ﻠﻼ ،ﻣﺎ ﻲ أن "اﻟﻞ" و"اﻟس ﻣﻧﺎ" ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺎﺋﺔ أو ﺎﺋ أو أﻛ ﻣ اﻟاﺋ اﻷﺧ اﻟﻲ  أن ﺗﻞ ﻣﺔ ﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻰ ،أ ﻠﻰ ،%15-12
ً
ﻟﻲ ﺗﻞ ﻠﻰ أﻠﺔ ﺗﻬﺎ ﻣ ﺗﻞ ﺣﻣﺔ ﻣ دون ﺣﺔ ﺢ إذا ﺗر ﺗﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ أو ﺣﻣﺔ وﺎق وﻲ.
ﺎ ،ﺎك ﺳﺎرﺎت أﺧ  ﺳﺎر ﺗﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ أو وﺎق وﻲ ،ﺎر ﺣﻣﺔ ﻣﻠﺔ ﻣ" ﺢ" و"اﻟس ﻣﻧﺎ" ﻞ أﺳﺎﺳﻲ ،وﺳﺎر
ً
"اﻟﻞ" و"اﻟس ﻣﻧﺎ" واﺋ ﺻة أﺧ ،وﺳﺎر ﺣﻣﺔ ﻣ ﺣﺔ ﺢ و"اﻟﺔ" واﺋ ﺻة أﺧ.
ﻣﺎ ﺳ ﻲ أن ﻣ ﯾن إﻟﻰ ﺗﺄﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت ﻲ ﺎدة "ﺢ" ﯾرون وﺟﻬﺔ ﻧ ﺄن اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎدﻣﺔ ﻻ ﺗﻞ  اﺣﺎل ﺧﺎرة "ﺢ" ﻟﻸﻠﺔ واﻟﺎﺋﺔ اﻷوﻟﻰ،
وﻧﺎ ﺧﺎرة اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺎن ورﺎ أن ﺗﻞ ﻠﻬﺎ ﻟ ﻧﺢ اﻻﺗﺎق اﻟﺎو اﻟﺎو اﻟﺎﺋ ﻠﻰ ﺧض اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ ﺎﺋﺔ وﺔ )أو ﺎﻷﺣ ﺎﺋﺔ
ﻣﺔ( ،وﺧض اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ ﺷﺢ واﺣ ﺗاﻲ ،و اﻟﺋ ﻣد ﺎس.
وﺗﻞ ﻣاﯾات واﻧﺎدات ﻷﺳع أو أﺳ أﻞ  ﻣ ﺧﺎرة اﻟﻠﺔ ،وردود اﻷﺎل اﻹﺳاﺋﻠﺔ واﻷﻣﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ذﻟ.
وﻠﻰ رأ أﺣ :ﺗﺄﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت
ّ
اﻟﺎﺋﺞ اﻟﻬﻟﺔ وراء اﻟﺄﺟﻞ
ﻟ ﻧﺢ اﻻﺗﺎق اﻟﺎﺋﻲ ﺑ ﺣﻲ ﺢ وﺣﺎس ﻟ اﻻﻧﺎﺎت ﻬﻟﺔ و ،وﻟﺎﻧ ﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣﻧﺔ أو ﺷﻪ ﻣﻧﺔ .أﻣﺎ اﻵن ،ﺎﻟﺎﺋﺞ ﻣﻬﻟﺔ ،ﻷن ﻧﺎﺋﺞ
اﻻﺳﻼﺎت ﻟ ﺣﺎﺋ ،و أﻻ ﺗن دﺔ ،و أن ﺗ ﻣ ﺎ ﺣﻰ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﻷﺳﺎب وﻣات داﺧﻠﺔ وﺧﺎرﺟﺔ ،وﻟ ﻣﻬﺎ ﺎن اﻟ اﻟ 
أن ث ﻻ  ﻷ ﺎﺋﺔ وﺣﺎ اﻟل ﻠﻰ اﻷﻠﺔ.
ﻟا ،اﺔ ز "ﺣﺎس" اﻟﻲ ﺗﻲ وراءﺎ واﺷ وﺗﻞ أﺑ ،ورﺎ أاف ﺔ أﺧ ﻟ ﺣﺔ ،ﺎس ﻟ ﺗﻞ وﺣﻠﺎؤﺎ اﻟﻠن ﻠﻰ اﻷﻠﺔ ،وﻟ ﺗﻞ
ﻧﺎﺋﺎ و 4ﻣﻠ دﻬ ،( ﺣ
إﻟﻰ ﺣﺎﺟ ،%50 ﺎس ﺳن ﻲ اﻟﻠ اﻟﺎدم – إن ﺟت اﻻﻧﺎﺎت – أﻞ
ً
ﺗﻼ  ﻣﺎ ﺎﻧ ﻠﻪ ﻲ اﻧﺎﺎت ً 74) 2006

ﺎﻧ ﻟﻬﺎ اﻷﻠﺔ ،وﺷﻠ اﻟﻣﺔ ﻣدة ﺑﺋﺎﺳﺔ إﺳﺎﻞ ﺔ.

إن ﻣﺎ ﯾﻊ أﻣﺎ وﺳاﺋﻞ إﻟﻰ ﺗﻞ ﺗﺄﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت ﻟ ز "ﺣﺎس" ،ﺑﻞ إﻧﻬﺎ ﺳ اﻟﻠ ،وﻧﺎﺋﻬﺎ ﺎﻣﺔ و ﻣﻧﺔ ،و أن ﺗﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ
أﺎ ﻟﻼﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ ،اﻟﻲ ﺗ اﻻﺳﻼﺎت إﻟﻰ أن اﺣﺎل
"ﺣﺎس" ﺎﺋﺔ وازﻧﺔ ﺎدة اﻷﺳ اﻟﺎﺋ ﻣوان اﻟﺛﻲ ورﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎﺻ اﻟوة ،واﻟﺛﻲ ﯾ اﻟﺷﺢ ً

أﺳا ،وا ﺳ اﻟاع إﻟﻰ ﻪ اﻷﺻﻠﺔ اع ﺑ ﺣﺔ ﺗر وﻲ واﺳﺎر
زﻩ ﻬﺎ ً 
ﺟا ،ﻣﺎ ﻲ أن رﺋ اﻟﻠﺔ اﻟﺎدم إذا ﺟت وﺎز اﻟﺛﻲ ﺳن ً
اﺳﺎﻧﻲ اﺣﻼﻟﻲ إﺣﻼﻟﻲ.
ﻣﺎدرة اﻷﺳ ق ﻧﺎة ﻟﺢ ،وﻟ... 
آﻧﺎ ،ﺟﺎءت ﻣﺎدرة أﺳ ﻣ ﺣﺔ ﺢ اﻟﻲ ﺗ ﺗﺄﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت ،وﺗﯾﻞ اﻟﺎﻧن اﻻﻧﺎﺑﻲ  ﺢ ﻟ ﯾ
ﻲ ﺳﺎق اﻟات واﻟﺎ واﻻﺣﺎﻻت اﻟرة ً
ﺎﻟﺷﺢ ﻟﻼﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ ،وﺎ ﯾ ﺗ ﺔ اﻟﺎم   ﺗﺷﺢ اﻟﺋ ﻣد ﺎس ﻣﻊ ﻧﺎﺋﻪ ﻣوان اﻟﺛﻲ ﻲ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎدﻣﺔ  ﺗﺄﺟﻞ اﻟﺎﻟﺔ،
ودة ﻧﺎﺻ اﻟوة إﻟﻰ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ،وﺎع  15ﺎﺋﺔ ﻣﺔ ﻠﻰ ﺢ ﺎﻻﻧﺎم إﻟﻰ ﺎﺋﺔ اﻟﺔ اﻟﺳﺔ ،وﻟ ﺗض "ﺢ" اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎدﻣﺔ ﺎﺋﺔ
واﺣة ،وﺗﻊ اﻟز ﻬﺎ.
ﻣﻼﺣﺎت ﻠﻰ اﻟﺎدرة
داﺧﻠﺎ ﺣﻰ ﺗ أو ﺗﺟﻞ ﺑﺎء ﻠﻰ ﻣﻠﺔ "ﺢ" أو ﻣﺎ ﺗﻩ ،وﻧﺎ ﻣﺄﻟﺔ وﺔ ﺎﻣﺔ.
ﺎوﺎ
ﺷﺄﻧﺎ
اﻟﻼﺣﺔ اﻷوﻟﻰ :اﻻﻧﺎﺎت ﻟً 
ً
ً

ﺗ ﻠﻰ ﺔ اﻟﺎم  ،أﻻ ﺗ ﻣ ﺧﻼل ﻣاﺳ اﻧ اﻟﻲ اﻛﺎ ﺑﺎرﺎ ة ﻣ اﻻﻧﺎم ،وﻻ
ًا
اﻟﻼﺣﺔ اﻟﺎﻧﺔ :إن ﺗ اﻟاﻧ ،ﻻ ﺳﺎ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗث
ﯾﻣﺎ إن ﺟت اﻻﻧﺎﺎت ﻲ ﻣﺎ ،و وﺿﻊ أ ﺗﻼت ﺎﻧﻧﺔ
ﺑ ﻣ إﺎدة اﻟﺎت إﻟﻰ ﺻﺎﺣﻬﺎ اﻷﺻﻠﻲ ،و اﻟﻠ اﻟﻲ اﻟﺎدم اﻟ ﺳﻞ ً 32 
ﺣل ﺔ اﻟﺎم ﻠﻰ رأس ﺟول أﺎﻟﻪ  ،ﺗ أو ﻻ ﺗ وً ﺎ ﻟل اﻷﻠﺔ اﻟﻠﺔ أو م ﻟﻬﺎ.

اﻟﻼﺣﺔ اﻟﺎﻟﺔ :ﻞ ﺗﻠ ﻩ اﻟﺎدرة ﺻﺔ ة ﻟﻠﺎح ،أ ﻞ ﺳﻠﻬﺎ اﻟﺋ أم ﻻ؟ ﻟ وﻧ .وﻞ ﻲ ﻣد ﻣﺎدة ﺟﯾة ﻟﻠﺎذب اﻟﺎﺳﻲ داﺧﻞ "ﺢ" ﺣل
ﺧﺻﺎ أن أﺳ آﺧ ﻧا أن ﺗن ﻩ اﻟﺎدرة ﻣ أﺳ" ﺢ" ،وﻧﺎ ﻣ  اﻷﺳ؟
اﻟﻼﺔ وﺗﺿﻊ ﻣاﻛ اﻟ ،و" ﺢ" و اﻟ واﻟاﺋ اﻷﺧ،
ً
اﻟﻼﺣﺔ اﻟاﺔ :اﻟﻼﺎت اﻟﺎوﺔ ﻻ ﺑ أن ﺗﻞ ﻲ إﺎر داﺧﻠﻲ وﻟ ﻠﻰ ﺣﺎب إﺎد ﻣﺳﺔ ﺗﺔ ﻟﻠﺎﺔ واﻟﻊ ،وﻟ ﺷﺔ  ،وﻧﺎ ﻟﻬﺎ أﺳﺎب
وﺟور ﺔ ،ﻟﻬﺎ ﻼﺔ ﺎﻟﺎﺳﺎت ،وﺔ اﺗﺎذ اﻟ ارات ،وﺎب وﺗﻬ اﻟﺳﺎت اﻟﺎﺋﻠﺔ وداﺧﻞ اﻟﻠﺔ واﻟﺔ ،وﺗﻞ "ﺢ" إﻟﻰ ﺣب ﺳﻠﺔ ،واﻟ إﻟﻰ
ﺔ ﺗ اﻟﺣة اﻟﺔ ،وﺔ ﺧض اﻟاع ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ،وﺗﺔ اﻟﺎوﺿﺎت اﻟﺎﺔ ،وﺔ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺎوﺿﺎت اﻟﻼﺣﺔ ،واﻟ إﻟﻰ اﻟﻠﺔ واﻟ اﻟﺷ
وﺣﺔ واﻣﺔ اﻹﻧﺎن وﺳﺎدة اﻟﺎﻧن واﻟق واﻟﺎت ،وﺔ ﺗ اﻻﺣﺎﺟﺎت اﻟﺔ ،وﺔ ﺗﻞ وﺎدة ﺑﺎء ﻣﺳﺎت ﻣﺔ اﻟ وﺎ.
اﻟﻬ ،أن اﻟﺎﺋ ﻣوان اﻟﺛﻲ وﺎﺋﺔ اﻟﺔ ﯾﺎن اﻻﻧﺎب ﻣ اﻻﻧﺎﺎت ،و ﻣﯾ ﻟ ﺳﻠ ﻟﺄﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت ،ﺔ اﻟس أو ﺎ ،وﻣ ﯾ أن
ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ11:14:40 18-06-2021 :
2

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﯾﺟﻠﻬﺎ ﻠﻞ ﻣوﻟﺔ اﻟار واﻪ.
ﻞ ﺳ اﻻﻧﺎﺎت؟

ﻧ  ،أن ﺗ اﻻﻧﺎﺎت ﻲ ﻣﺎ ،ﻷن ﺎك ﻣﺎﻟﺔ واﺳﺔ ﺈﺟاﺋﻬﺎ ،وﻟ ﺗﺢ ﻣﺎوﻻت اﻟ واﻟﻬﯾ وﺣف اﻷﻧﺎر  ﺿورة إﺟاﺋﻬﺎ  ،اﻟاﺋ
إﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﺣﺔ ﺣﺎس واﻟﻬﺔ اﻟﺔ ﺎﻟن ﺈﺟاﺋﻬﺎ ،ﺎ أن ﻟﺔ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ  اﻟ ﺎﻟ ﻣﺎ ﺎﻟ ﻲ ﺑﺎﻧﻬﺎ اﻷﺧ إﻧﻬﺎ ﻣة ﻟﻠ واﻟﺎون
رﺳﺎ.
ﻟ اﻟاﺋﻞ ﻹﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﻲ اﻟس اﻟﻲ ﺗﺻﻞ إﻟﻬﺎ اﻟﺎﺋﻞ ،ﻲ ﺣﺎل ر إﺳاﺋﻞ
ً

اﺟﻬﺎد ْﯾ داﺧﻞ "ﺢ" ﺑ اﻟﯾ ﻟﻠﺄﺟﻞ واﻟﺎرﺿ ﻟﻪ ،أﻣﺎ أوروﺎ ﻠﻰ  ﻣﺎ ﺎع ،إذ أﺧﻧﻲ ﻣر أوروﻲ رﺳﻲ ﺗﺄﯾ اﻻﺗﺎد
وﺎف إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳ وﺟد
َ
اﻷوروﻲ ﻹﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ،وﺗﻟﻞ اﻟﺎت أﻣﺎم إﺟاﺋﻬﺎ ﻲ اﻟس ،وﻟ م إﺟاﺋﻬﺎ ﺔ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ.

ﺧﺻﺎ ﻣ ﻣﻠ اﻟ واﻟاﺋ ،و"ﺣﺎس"
ﻣ اﻟ ﺗﺄﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت ﻣ دون ر إﺳاﺋﻠﻲ رﺳﻲ ،وﺗﻬ ﻲ وأوروﻲ ودوﻟﻲ ،واﻷ ﻣ دون ﻣاﺔ ﻠﺔ،
ً
ﺗﯾا اﻟﻲ ﺗﺎرض ﺗﺄﺟﻠﻬﺎ ﺣﻰ اﻵن ،وﻧﺄﻣﻞ أن  ﻣﻬﺎ ﻠﻰ ا اﻟ وﻻ ﺗُ ِ
م ﻠﻰ ﺻﺔ ﻣﺎﺻﺔ ﻣﻊ "ﺢ" ﻣﺎﺑﻞ اﻟﺄﺟﻞ.
ً
وﺧﺻﺎ
وﻣﻊ ذﻟ ،ﺗﻊ إﺳاﺋﻞ أن ﺗﻊ اﻻﻧﺎﺎت إن أرادت  اﺎل اﻟات ﻣ اﻟﺷ ﻣ ﻣﻠ اﻟاﺋ ،وﻣﻬﺎ ﻲ اﻟس واﻟﺎ اﻟﺔ )ج(،
ً

اﻟﺿﺔ ﻟﻠ ،ووﺿﻊ اﻞ ة ﺗل دون ﺎ ﻲ اﻟﺔ ،ﺣﻰ ﺗﻊ اﺎل ﻣاﺟﻬﺔ ﺔ ﻣﻊ ﺎع ة ،وا ﻠﻪ ﻣ أن ﺗﻞ إﻟﻪ اﻷﻣر ،وﻟ 
وﺧﺻﺎ أن إﺳاﺋﻞ ﻣﺔ ﺑ اﻟرﺔ ﻟ ﯾ ﺗﺄﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت.
أﺧ ﻞ اﻻﺣﺎﻻت ﺎﻟﺎن واﻻﺳاد ﻟﻬﺎ،
ً
وذا ﻣ إﺳاﺋﻞ اﻻﻧﺎﺎت ﻟﻠﻬﺎ وﻟ ﻟﻠﺔ  ﻠﻲ ﺢ اﻟﺎب ﻟﺄﺳ ﺷﺔ ﻠﺔ ﺟﯾة ﻣﺔ ﻠﻰ اﻟاع اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ،وﻠﻰ وﺣة
وﺔ ﻠﺔ ﺗ إﻟﻰ اﻻﻟام ﺎﻟق واﻷاف اﻟﻠﺔ ،وﻟﻰ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ اﻟﺔ.

ﻣ أن ن اﻟد ﻠﻰ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﻟﻼﻧﺎﺎت ﺈﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ،وﺗﺣ ﻣﺳﺎت اﻟﻠﺔ ،وﺗﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ ،وﺎدة ﺑﺎء ﻣﺳﺎت ﻣﺔ اﻟ ﻟ ﻣﻠ
أﻟان اﻟ اﻟﺎﺳﻲ واﻻﺟﺎﻲ اﻟﻲ ﺗﻣ ﺎﻟﺎرﺔ اﻟﺎﺳﺔ واﻟدﺔ ﻲ إﺎر ،وﻠﻰ أﺳﺎس ،ﻣوع وﻲ واﺣ وﺟﺎﻣﻊ.
و اﻻﻧﺎم ،وﺳﺦ أن اﻟﻠﺔ ﺳﻠﺔ ﺣ ذاﺗﻲ ﻣة ﺎﺗﺎق أوﺳﻠ،
أﻣﺎ إذا وّ اﻻﺣﻼل اﻟرﺔ ﻟﺄﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت ،ﻬا ﻲ أن اﻟﺄﺟﻞ ﺳن ة ﻲ اﻟﻬلّ ،
ﺑﻻ ﻣ أن ﺗن ﺻﺔ ﻟﻠﻠ ﻣ أوﺳﻠ ،ﻠﻰ  ﺗ اﻟﻠﺔ ودﺣ اﻻﺣﻼل وﺗ اﻟﺔ واﻟﺎدة واﻻﺳﻼل ﻟوﻟﺔ ﻠ.
وﺗاﺻﻞ اﻧﺎﻟﻬﺎ  اﻟ؛ ً
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