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ﺎل رﺋ ﺣﻣﺔ اﻻﺣﻼل ،ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،اﻟم اﻷﺣ ،إﻧﻪ " ض اﻟﺎﻧن اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ر اﻷردن وﺷﺔ ﺎﺔ اﻟﺎت" ،وأﻧﻪ "ﺗ ح ا اﻟﺿع ﺧﻼل
اﻟﻠﺎء ﻣﻊ وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﻲ ،ﻣﺎ ﺑﻣ ،وﻟ ﺗح ﺧﺔ ﻣﻠﺔ" ،ﻲ ﻟﻧﺔ ،ﯾم اﻷرﺎء اﻟﺎﺿﻲ .وﺗﺄﺗﻲ أال ﻧﺎ ر إﻼن اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﺔ أن ﻣﺿع
ﺿ اﻷار ﻟ ح ﺧﻼل ﻟﺎء ﺑﻣ وﻧﺎ.
وا ﻧﺎ أﻧﻪ "ﻣﻠﺎ أردت ااﺎ أﻣﺎ ﺎدﺗﺎ ﻲ ﺔ اﻟﻻن ،أر ااﺎ أﻣﺎ ﺎدﺗﺎ ﻲ ر اﻷردن .وﺣﺎن اﻟ ﻟض اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ر
اﻷردن".
وﺗﺎﻊ ﻧﺎ ،اﻟ ﺗث ﻲ ﻣﺗ ﺻﺔ "ﻣﺎﻛر رن" اﻟﺔ ،أن "إدارات أﻣﺔ ﺎﻟ ﻟﻲ ﺎ ﯾﻠ ﺑﻬدا واﻟﺎﻣة )اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ( إﻧﻪ ’ﻟُ ﯾﻬم ﺣ

واﺣ) ’ﻲ اﻟﺎت( ،و ﺗﯾ ﻟﻠ وﻟ ﻧﻠﻊ أﺣا ورﺎ د اﻟﺎن )اﻟ."(

وﺗق ﻧﺎ إﻟﻰ ﺎع ة  ،إﻼق ﺛﻼﺛﺔ ﺻارﺦ ﺎﺗﺎﻩ ﺟب اﻟﻼد ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻷﺳع اﻟﺎﺿﻲ ،وﺎل إﻧﻪ "إذا اﺣﺎج اﻷﻣ ،ﺳ ﻠﺔ ﺔ ة ﻲ ة ﻣ
أﺟﻞ اﺟﺎث اﻹرﺎب ﻣة وﻟﻰ اﻷﺑ .و ﺗﻠا ﺔ ﻣﺧا ،وﻻ أﻧﻬ ﺎﻧﺎر اﻟﺟﺔ اﻟﺋﺔ .وﻟ ﺗن ﺎك ﺗﻬﺋﺔ ﻲ ة ﻣ دون و إﻼق اﻟاﺋ اﻟﺎروﺧﺔ".
وﺣل اﻷزﻣﺔ اﻟﺎﺳﺔ ﻲ أﺎب اﻟﻞ ﺑﻞ ﺣﻣﺔ ،ﺎل ﻧﺎ إﻧﻪ "إذا ُﺿ ﻠﺎ اﻧﺎﺎت  ،إﻟﻬﺎ وﺳ اﻧﺎ ار  ا ﺳﺔ ﻣﻊ أﺻﺎﺋﺎ ﻲ اﻟ
اﻟﻣﻲ".
وأﺿﺎف أن "أﻣﺎﻣﺎ أﺳﺎ ﺟﯾة ،وا أﺳع ﺎم ،ﺳف ﺧﻼﻟﻪ إذا ﺎﻧ ﺳﻪ إﺳاﺋﻞ إﻟﻰ اﻻﻧﺎﺎت ﻣة أﺧ ،أم أن اﻟﻞ اﻟﻠ ﺳﻠ أﺧ ا و ﺗ اﻟﺣة
اﻟدة .وﻟ أدﺧ ﺟﻬا ﻲ اﻷﺳﺎﺑﻊ اﻷﺧة ،وﻣﺎ ااﺣﺎت وﺣﻠﺎ ﻠﻰ ر .ﻻ ﺷﻲء" ﻲ إﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻠﺔ "ﻛﺎﺣل ﻻﺎن" ﺑﺋﺎﺳﺔ ﺑﻲ ﺎﻧ.
وﺗﺎﻊ ﻧﺎ أن "ﻛﺎﺣل ﻻﺎن ﻟ ﺗك ﻣﻠ واﺣة .وﻣ أﺟﻞ أن ﻧ ﻣ ﺗﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة ،وﻣﺎ زال ذﻟ ﻟ ﻣﺄﺧا ،ﯾﻲ أن ث أﺣ أﻣ ،إﻣﺎ أن ﯾﻠ
ﺑﻲ ﺎﻧ ﻠﻰ اﻟ اﻟ ﻪ ﺎﺋ ﻟ ،أو أن ﯾﻠ أور ﻟﻣﺎن ﻠﻰ ﻧﻪ .ﺎﺗﺎن ﺎ اﻹﻣﺎﻧﺎن وآﻣﻞ ﺟا أن ث أﺣ ﯾ اﻻﺛ ﻷﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ﺳ
ﻟﻠﺎب إﻟﻰ اﻧﺎﺎت" .و ﻟ اﻻﻧﺎم إﻟﻰ ﺣﻣﺔ ﺑﺋﺎﺳﺔ ﻧﺎ  ﺗﻬ اﻟﺎد ﺿﻩ ،ﺑﺎ ﯾ ﻟﻣﺎن اﻻﻧﺎم ﻟﻣﺔ ﺎرك ﻬﺎ اﻟﯾن.
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وﺣل ااﺣﻪ ﺈﺟاء اﻧﺎﺎت ﻣﺎﺷة ﻟﺋﺎﺳﺔ اﻟﻣﺔ ،ﺎل ﻧﺎ إﻧﻪ "ﺣ أﻣ ااﺣﺎ آﺧ .ﻲ أوﺿﺎع  ﻣﺄﻟﺔ ﻧﺎج إﻟﻰ ﺣﻠل  ﻣﺄﻟﺔ .واﺣ ﻠﻰ ﺑﻲ
ﺎﻧ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻣﺔ وﺣة ،واﻟم أﺎ أل ﻟﻪ أن ﺄﺗﻲ إﻟﻰ ﺣﻣﺔ وﺣة ﻣﻲ ،وﻟ إذا ﻟ  ﺎد ار ﻠﻰ اﺗﺎذ ار ﻬا ،ﻠﻞ اﻟ ﯾ  ا ار ﻬا.
اﻧﺎﺎت ﺳﺔ ﻻﺧﺎر رﺋ ﺣﻣﺔ ﺎﻧﺎب ﻣﺎﺷ ،وﺟﻞ اﻟ ر ﻣ ﺳن رﺋ اﻟﻣﺔ .وا ﺳ اﻟ ﻷﺷﻬ ﻠﺔ ،واﻧﺎﺎت ﻟﻠ واﻟ ﻣ
اﻟﺎل أﺎ .وآﻣﻞ أن ﯾ ﺗارك اﻷﻣ ﻲ اﻟﻠﺔ اﻷﺧة".
ﺎر إﻟﻰ أن "ﻛﺎﺣل ﻻﺎن" ر ااح ﻧﺎ ،أﻣ .وﺎل ﺑﺎن ﻟﻠﻠﺔ "إﻧﺎ ﻣﻠن ﻲ ﻣﻊ اﻧﺎﺎت ﻣﻠﺔ وﻻ ﺿورة ﻟﻬﺎ وﻟ ﺑاﺳﺔ ﺧع ﺟﺎء ﻹﺎدة ﺔ
اﻻﻧﺎﺎت )اﻟﺎﺷة( اﻟﻲ ﺣ اﻟرة ﻠﻰ اﻟ واﻟﺳﺔ اﻟﺎﺳﺔ وﻠ ﻼ ذرﺎ .وﺗ ﺔ اﻻﻧﺎﺎت ة ﺧﺎﺔ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗدﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺎن ﻧﻪ
اﻟ ﻧاﺟ ﻪ اﻟم".
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