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ﺎﻧﻲ ﺣ
ﺔ ة ،ﺣﺎول رﺋ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ  ،اﻻرﺗﺎ ﺑ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻷﺧ ﻠﻰ ﺎع ة وﻣﺄﻟﺔ ﺗﻞ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ  ،ﺣﺎول
أﺛﺎء اﻟﺗ اﻟﺎﻲ اﻟ ﻩ إﺛ اﺟﺎﺎت اﻟﻠ اﻟزار اﻟ  ﻬ أﻣ ،أن ﯾ أن ار اﺎل ﺑﻬﺎء أﺑ اﻟﺎ ﺗ اﻹﺟﺎع ﻠﻪ ﻣ ﻞ ﺎﺔ أﺎء
وﻟﻞ ﻧﺎ اﺳ
»اﻟﺎﺑ ،«وأن ﻣﻼﺣﺔ أﺑ اﻟﺎ ﺎﻧ ﺎً داﺋﺎً ﻣ ﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻻﺳﻼع وأﺟﻬة اﻟﺎﺑات ،دون أ را ﻣﻊ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺳﺔ ﺣ ز ﻧﺎّ ،
ﻲ ﻩ اﻟب اﻟروﺳﺔ ،إﻟﻰ د ﻞ اﻟﻞ اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ ،وﻠﻰ اﻷﺧ أﺣاب اﻟﺳ واﻟﺎر ،وﺧﺎﺻﺔ »أزرق ـ أﺑ ،«اﻟ  ﻣ ﺧﻼل ﺟاﻻﺗﻪ
اﻟﻼﺛﺔ ،ﺎﻧ وﺎﻟن واﯾﻧت ،اﻟﯾ ﺗﺎروا ﻲ ﻣﺎرﺔ اﻟﻠﺔ ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ رﺋ ﺣب اﻟﻞ  ،ﺑﺗ ،إﻻّ أن ﺟﻊ اﻟﺎ ﻟﻠﺄن اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﯾرن ،ر ا
ﺟ» أزرق ـ أﺑ «إﻟﻰ داﺧﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة ﯾأﺳﻬﺎ ﻲ ﻣاﺣﻠﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻧﺎ ﻧﻪ ،اﺳﺎﺔ ﻷﺣ
اﻟﺄﯾ ،أن ﻻء ﻠن ﺗﺎﻣﺎً أن أﺣ أ أاف ا اﻟّ  
اﻟﺎرﺎت اﻟﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ اﻟﺋ اﻹﺳاﺋﻠﻲ رﻠ وﻩ ﻲ ذﻟ ﻟﻣﺎن ز» إﺳاﺋﻞ ﺑﺎ« ،ﺣﻣﺔ ار أﻣﺔ ،ﺎ أﺳﺎﺎ ودﺎ إﻟﻬﺎ ﻧﺎ ﻞ أﺎم ﻲ ﻣض
ﺣﯾﻪ  اﻟ اﻹﯾاﻧﻲ .وﻻ ﺷ أن ﻠﻲ اﻻﺎل ﻲ ﻞ ﻣ دﻣ وة ،ﺎﻧﺎ ﻣﺎوﻟﺔ ﻟ ا اﻟ ﺎ ﻰ ﺎﻟ اﻹﯾاﻧﻲ ،وﻟ  اﻟﻬﺔ اﻟﺔ
ﻠﻰ ﺗم ﻼف ة.
ﺳﻰ ﻧﺎ ﺔ ﻻﺔ ،إﻟﻰ أن ﯾﺎور ،أو ﯾﻠﻎ ،ﺎﻧ رﺋ» أزرق ـ أﺑ «ﻞ اﻟﻠﺔ ،واﺳار اﻟﻠﺎء ﻣﻪ ﻹﻼﻪ ﺎ ﺑرات اﻟان اﻷﻣﻲ ،وﻣﻊ أن ذﻟ
ﯾﻠ ﺎﻟﺎﻟ اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺔ ،ﺣل إﻼغ اﻟﺎرﺿﺔ ،ﺎﻟ ارات اﻷﻣﺔ اﻟة ،إﻻّ أن اﻷﻣ ﯾﺎوز اﻟﺎﻟ واﻷاف إﻟﻰ ﻣﺎوﻟﺔ اﻻاب أﻛ ﻣ ﺣﻣﺔ اﻟﺣة،
ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻟ اﻟح ﻟﺎﻧ ﻟﻞ اﻟﻣﺔ ﯾﻬﻲ ﻣﻟﻪ ﯾم  ،أ أن ا اﻟ ،ﻣﺗ زﻣﺎً ﻞ إﺎدة ﺎﻧ ﻟﻠ ،وذا ﻣﺎ ﺗ ﺗﺎوز ذﻟ زﻣﺎً،
ﯾﻰ اﻟﻬﺎﺟ اﻷﻣﻲ ﻣﻊ اﻟرات اﻟة إزاء إﻣﺎﻧﺎت ﺗﺳﻊ اﻟ إﻟﻰ ﺣب ،ﺿﺎﺎً ﻠﻰ ﻞ اﻷاف ﻟﻼﺳﺎﺔ ﻟة ﻧﺎ ﻟﻞ ﺣﻣﺔ ار أﻣﺔ ﻲ
ﺟاء ذﻟ  ،ﻟﺎﻧ ﻣاﺟﻬﺔ ﺔ اﻟﺎﯾ ﻲ ﺗﻊ »أزرق ـ أﺑ «اﻟﺎرﺿ ﻟﻣﺔ اﻟﺣة ﺑﺎﻣﺔ ﻧﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻻﺑ واﻟاﻟ
ﺳﺎق ﺣﻣﺔ اﻟﺣة ،وﻣّ 
ﺎﻟن واﯾﻧت ،ﺗ ﺿ ﻣﺎ ﻰ اﻟ اﻷﻣﻲ اﻟﺟد.
 ﻟﻣﺎن ،أن ﻧﺎ ﺳ وﺎرض دﺗﻪ ﻻﺎل أﺑ اﻟﺎ ﻣﺎ ﺎن ﻟﻣﺎن وز اً ﻟﻠب ،وا اﻟ ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾ اﻟﺎؤل اﻟ ﺳ إﺟﺎﺔ ﻟﻪ ،ﺣل ﺗاﻣ
ا اﻻﺎل اﻟد إﻟﻰ اﻟ ورﺎ اﻟﻰ ﺣب واﺳﺔ ،ﻣﻊ اﺳاء ﻧﺎ ﻟﺋﺎﺳﺔ ﺣﻣﺔ وﺣة  ،أﻧﻬﺎ ﺳﻞ ﺳاً ﻣﺎً أﻣﺎم ﻟاﺋﺢ اﻻﺗﻬﺎم واﻟﺎﻛﺔ!
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