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ﺎل ﻣول ﻠﻲ ،إن اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻻ ﺗﻞ ﺣﺎﻟﺎً اﻻﻧا ﻲ ﻣﺎوﺿﺎت ﺣﺔ ﻣﻊ رﺋ اﻟزراء اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟﺎﻟﻲ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ  ،اﻟﻼﺣﺔ اﻟﺎﺋﺔ
اﻟﻲ ﯾض ﻟﻬﺎ ﺑﻬﺔ اﻟﺎد.
وأﺿﺎف اﻟول ،اﻟ ﻞ م ذ اﺳﻪ ،ﻟـ"اﻟق اﻷوﺳ "اﻟﻠﻧﺔ ،أن ﻧﺎ" ﻟﺎﻟﺎ ﯾض ﻟﻼﺣﺔ ﺎﺋﺔ ،وو أن ﻣﻩ ﻟ ﺑﻩ ،وﻟﻟ ﺔ ﻣﺎﻣة ﻲ
اﻟﺧل ﻲ ﻣﺎوﺿﺎت ﺟﺎدة وﻣﺔ وﺗﻠﺔ ﻣﻪ".
وﺗﺎﻊ اﻟول اﻟﻠﻲ ﻣ اًر ﺳ ﻩ اﻟة" :ﻻ ﻧ أن ﯾر ﺳﺎر رﺋ اﻟزراء ﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟﺎﺑ إﯾﻬد أوﻟت  .ﺎ وﻬﺎ ﻠﻰ وﺷ اﺗﺎق ،ﻟﻪ اﺳﺎل
 ﺎﺎ ﺎد".
وﺎن اﻟﺋ اﻟﻠﻲ ﻣد ﺎس   ﻞ أام ﻠﻠﺔ أﻧﻪ ﺎن ﻠﻰ وﺷ اﺗﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻣﻊ أوﻟت ﻟ ﻟ  إﻟﻰ ﺗك اﻟﻣﺔ ،وﺗث  اﺗﺎق ﻞ ﺗﻠﻪ
اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﺟاء ﺗﺎدل أر ٍ
اض ،وﻧ ات ﻟﻠﻠ اﻷﻠﻲ ﻠﻰ  10 ﻠﻣات داﺧﻞ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ.
وﺎﻟﺎ ح اﻟﻠن اﻟدة إﻟﻰ ﺎوﻟﺔ اﻟﺎوﺿﺎت ﻣ ﺣ اﻧﻬ ﻣﻊ أوﻟت ،ﻟ ﺣﻣﺔ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ر .وﻣﻊ زﺎدة اﻟ اﻷﻣﻲ ﻠﻰ اﻟ ﻣ أﺟﻞ
اﻟدة إﻟﻰ اﻟﺎوﺿﺎت ﯾف اﻟﻠن أن ﯾ ﺟﻬ وﺟﻬ اﻷﻣ ﻲ اﻟﻬاء.
وﺗﺎءل اﻟول ﻲ ا اﻟﺎق" :إذا ﺎن ﻣ اًر اﻟﺻل إﻟﻰ اﺗﺎق ﻣﻊ ﻧﺎ ﻲ اﻟﺿﻊ اﻟﻲ   ،ﺗ ذﻟ اﻵن ...واﻟال  إﻟﻰ أ ﺣ  أن
ﯾ ﻧﺎ ﻧ اﺗﺎق ﺗﺎرﻲ ،و ﺗ اﻟﻼﺣﺔ اﻟﺎﺋﺔ".
واﺟﻪ ﻧﺎ ﺗات ة ﻣﺎ وا ﻣﯾ ﺎﻪ اﻟﺎﺑ آر ﺎرو أن ﺢ ﺷﺎ دوﻟﺔ ﻲ ﻲ ﺷﻬﺎت ﺎد ورﺷﻰ وﺧﺎﻧﺔ أﻣﺎﻧﺔ .وﺣ ﻣا ،ﺈن ﺷﻬﺎدة
ﺎرو ﺳﺎ ﻲ ﺗ ﻧﺎ إﻟﻰ اﻟﺔ ﻲ ﻣﻠﻲ ﺎد ﻠﻰ اﻷﻞ :اﻟﻠ ر "2000" واﻟﻠ ر ،"1000" وﺗ اﻟﺔ  2000ﺻﺔ اﻟﺎﺔ ﺑ ﻧﺎ
وﺻﺎﺣ ﺻﺔ "ﯾت أﺣوﻧت" ،أﻣﺎ اﻟﺔ  1000ﻪ ﻬﺎ ﺄن ﻧﺎ وزوﺟﻪ ﺣﻼ ﻠﻰ اﺎ  ﺷﺔ ﻣ رﺟﺎل أﺎل .ﻟ اﻟوﺟ ﻧﺎ ارﺗﺎﺑﻬﺎ أ
ﻣﺎﻟﺔ.
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و أن ﺎرو  أن ﯾﻟﻲ ﻬﺎدة أﺎً ﺎ ﻰ »ﺔ اﻟاﺻﺎت« ،اﻟوﺔ أﺎً ﺎﺳ" اﻟﺔ  ،"3000اﻟﻲ ﺗ ﻲ ﺻﺔ ض أﻧﻬﺎ ﺎﺳة ﻟاء ﻣﺎت
ﺔ ﻣ أﻟﺎﻧﺎ ،و أن ﺗد إﻟﻰ ﻟاﺋﺢ اﺗﻬﺎم ﺿ ﻣوﻟ ر.
و ا اﻟﺿﻊ اﻟﻠﻲء ﺎﻟك وﻼﻣﺎت اﻻﺳﻬﺎم ﻞ اﻟﻠن اﻻﻧﺎر ﺣﻰ ﺗﻬﻲ اﻟﺎت.
وﺟﺎءت اﻟﺎت اﻟﻠﺔ ﻠﻰ إﻼق ﻣﺎوﺿﺎت ﻣﻊ ﻧﺎ ،ﺎ أﻠ اﻟ اﻷﺑ أن اﻟﺋ اﻷﻣﻲ دوﻧﺎﻟ ﺗﻣ م إرﺳﺎل و رﻊ إﻟﻰ اﻟﺔ ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ
ﻹﺣﺎء ﻠﺔ اﻟﻼم ﺑ اﻟﻠ وﺳاﺋﻞ.
وﺎل ﻣول رﻊ ﻲ اﻟ اﻷﺑ إن ﺟﺎرد ﺷ ،ﻣﺎر وﺻﻬ ﺗﻣ ،ﺳأس اﻟ اﻟﻊ وﺳ إﻟﻪ ﻣث ﻠﺔ اﻟﻼم ﻲ اﻟق اﻷوﺳ ﺟن ﻼت
وﻧﺎﺋﺔ ﻣﺎر اﻷﻣ اﻟﻣﻲ دﯾﺎ ﺎول.
وأﺷﺎر اﻟول إﻟﻰ أن اﻟﺋ ﺗﻣ ﻻ ﯾال ﻣﻠﻣﺎً ﺑ ﻠﺔ اﻟﻼم ﻲ اﻟق اﻷوﺳ ،و أﻧﻪ  اﻧﻬﺎء أزﻣﺔ اﻟم اﻟﺳﻲ واﺳﺎب اﻷﻣر ﻲ اﻟﺔ ،ﺈﻧﻪ ﻣ
اﻟﻠﺢ ﻣاﺻﻠﺔ اﻟﻬد ﺄن ﻠﺔ اﻟﻼم.
وﺗﺎﻊ اﻟول" :ﻟ أﺷﺎر اﻟﺋ ﺗﻣ ﻲ اﻟﺎﺿﻲ إﻟﻰ أن إﻧﺎز اﺗﺎق ﺳﻼم  ﺑ إﺳاﺋﻞ واﻟﻠ ﻲ ﻣﻬﺔ ﺻﺔ ،وﻟﻪ ﻻ ﯾال ﻣﺎﺋﻼً ﺈﻣﺎﻧﺔ ﺗ
اﻟﻼم .وﻣ أﺟﻞ زﺎدة ﺣ ﻣﻞ ا اﻟﻼم ،ﻠﻰ ﻞ اﻷاف اﻟﻞ ﻣ أﺟﻞ ﺧﻠ أﺟاء ﻣاﺗﺔ ﺗﺎ ﻠﻰ ﺻﻊ اﻟﻼم ،وأن ﺗﺢ اﻟﺎوﺿ اﻟﺎﺣﺔ واﻟﻣﺎن
اﻟور ﻣ أﺟﻞ اﻟﺻﻞ ﻻﺗﺎق".
ﻟ ﻣﻬﺔ اﻷﻣ ﺗو ﺣ  اﻟا ﻣة ،وذﻟ  ﺗﺎ اﻟا ﺑ اﻟﻠ واﻹﺳاﺋﻠ ،ﺣ ﻠ اﻟﻠن ﻣاﺟﺔ وﺗ ﻞ اﻻﺗﺎق
اﻻﻧﺎﻟﻲ ،ووﺿﻊ أﺳ ﺟﯾة ﺗ اﺗﺎﺎً ﻣداً  زﻣﻲ ﻣﻊ اﻟﺎﻧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
ﻛﺎ ﯾ اﻟﻠن ﻣ إﺳاﺋﻞ اﻟء ﻲ ﻣﺎوﺿﺎت ﺣل اﻟود واﻟ  اﻻﺳﺎن واﺎﻣﺎت اﻟن ،وﻟﺎء دور اﻹدارة اﻟﻧﺔ اﻟﺎﺔ ﻟﻠ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،اﻟﻲ ﺎدت
ﻟﻠﻞ ﻣ ﺳات ،وﻧﻞ اﻟﻼﺣﺎت اﻟﻧﺔ ﻟﻠﻠﺔ .ﻟ إﺳاﺋﻞ ﻻ ﺗ ﻟﻬﻩ اﻟﺎﻟ.
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