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 : �2014 أ	��� 28ا����� ا���ري

��رع ا'+*�ط�"�ون وإ�را(�ل إ'& إ$#ن ا"! �رھ�� �� �ط�ع �زة ��د ���ن �و��ً �ن �رب �د�رة، �� ��ن �رى �راء أن �ر�� ���س

'م !� ل �وى $*& و$ود ��"�� أ/�رت ا'�رب #��ت ��ن ا'��ؤو'�ن ا,�را(�*��ن.

 1��!�#ً �*�ط�"��ً �� �ط�ع �زة، و!��ب ��5�ر ��رة $��ر�� '*�4"ب ا,�را(�*�2140و�ن ا' �ب !�د�د ا'�"! ر �� ا'"زاع ا'ذي أو 

.�2006"ذ $�م 

و��ل ا��ل ز��ر �ن �ر�ز �و�9: د��ن 'درا��ت ا'9رق ا7و�ط وأ�ر���6 �� ����4 !ل أ��ب «��د ���ن �و��ً �ن ا'6!�ل، "�ل ا'!�ب �ن

ا'طر��ن، و'ذا !م ا'!و ل إ'& و�ف إط#ق ا'"�ر».

�ول ا'��'م ا'�ر�� وا,�#�� «إ$#ن ا>"! �ر �ن ا'طر��ن �!�*ق �4ن �را"�وا 'و�ران ا'���ث �� ��<د ا'��وث وا'درا��ت  ��ل  ���

��'!وا ل �1 ا'رأي ا'��م ا'�ص ��ل �"<��».

ً �ن أ4ل > �ن 4<!:، ا$!�ر �ر�م ��ط�ر �د�ر ا'��وث �� ��<د ا'�#��ت ا'دو'�� وا>�!را!���4 �� �ر"�� أ": «'�رة أرى، ��"ت �ر��

�9ء، 'م �!م �ل أي �@�� 4وھر��».

و���ب ��ط�ر �Cن «ا>!+�ق ���ض و��ر وا@A، ��� إ": !�45ل '*6@��� ا' ��� إ'& أ4ل ��ر ���&».

,د�ل ا'���$دات ا,"��"�� وا,��/� و��!*ز��ت إ$�دة ا,$��ر وا' �د و�!@�ن ا>!+�ق -ا'ذي ا�!ر�: ا'و��ط ا'� ري- �!A ا'����ر 

 �*�ون "���.1.8 $*& ا'6ط�ع ا'ذي �@م 2006ا'��ري، و!+�ف '*� �ر ا'ذي !+ر@: إ�را(�ل �"ذ 

 ا!+���ً ��9�<�ً ,"<�ء �رب ���/*�.2012و��"ت ���س وإ�را(�ل و��!� $�م 

وأ�9ر 'و�ران أن «إ�را(�ل 'م !ِف �و$ودھ�، و'م �!م إط#ق أي  �روخ �!& �1 ����<� ���*��ت ! +�� ��!<د�� �� �ط�ع �زة». وأ�د

«ھذا ا'�ؤال �طرح "+�: �4دداً ا'�وم». وأو@A أن ���س !�طر ھذه ا'�رة 7ن «ا>!+�ق ا'ذي �!�دث $ن ر�1 4ز(� '*� �ر ���ن !6د��:

��"! �ر، و�� ��ل $دم ر��: �Cن ���س 'ن !!��ل ا'��ؤو'��». و!م !�45ل ا'��ث �� ا'6@��� ا�7/ر أھ��� �/ل إط#ق �راح ا�7رى أو

�!A �ط�ر أو "زع �#ح �ط�ع �زة.

و��ن ا'ر(�س ا'+*�ط�"� ���ود $��س أ�د ا'/#/�ء ���د ا,$#ن $ن ا'!و ل إ'& ا!+�ق 'و�ف ا'"�ر أن ا'+*�ط�"��ن 'ن �6�*وا ��د ا'�وم

Aل 9<ر $�ر �+�و@�ت ��ر ���9رة �� ا'�6ھرة. و����#«ا'دول �� �+�و@�ت ��(��» �1 إ�را(�ل، !!ر�ز $*& "�6ط #��� �!4ري 

ذ'ك '*طر��ن �C$#ن «ا'"�4ح» ��*ول ھذا ا'�و$د. ورج ��دة ���س ا'ذ�ن !واروا #ل ا'�رب '��*"وا «ا>"! �ر»، �ؤ�د�ن '���ن �زة

أ": ���ون 'د�<م �ر�5 و�ط�ر.

��� أ�د "�(ب وز�ر ا'�ر��4 !���� ھ"K�� ا'�6رب �ن ر(�س ا'وزراء �"����ن "!"��ھو �� �د�ث 'Jذا$� ا'���� «'ن ��ون ھ"�ك ��"�ء، أو

�ط�ر و'ن !دل أي �واد !��C� A"!�ج ا' وار�L أو �+ر ا7"+�ق».

وأ@�ف «إ�را(�ل ا"! رت $*& ا'4�<� ا'���ر�� وا'������. و�ر�� ���س ا'!� ��ن ھد�<� ا'ر(�س إر���"� $*& ر�1 ا'� �ر �9*ت، و!م

ر�ض ���� �ط�'�<�».

و��'"��� '�Jرا(�*��ن، �Cن «ا'" ر» ا'ذي �!��ھ& �: ا'��ؤو'ون �5!� «�!5راً '*���K» ���ب $"�و�ن ا' ���� ا,�را(�*��.

و��ل ����م ��'�ن ا'��ؤول �� �4*س �� إ�دى ا'�*دات ا,�را(�*�� ا'6ر��� �ن �ط�ع �زة «�6دت ا'/�6 ��'��و�� ا'!� 'م !!و�ف $ن ا>ر!��ك

�"ذ �را�� 9<ر�ن. ھذه ا'��و�� �*<� !6ر���ً ��/��� ��رك ���ر».

و���ب ��ط�ر �Cن «ا>$!��رات ا'�!�*�6 ��'����� ا'دا*�� أ'6ت �/6*<� ا'���ر».
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و!��1 «�9��� "!"��ھو �دأت ��'!را14، و!دھورت ا'����� �� ��ن �دأ ا>�! �د �Cظ<�ر $#��ت @�ف طرة».

 �ن �و'�و8% ��د �دء ا'�رب �� 82% �ن ا,�را(�*��ن را@ون $ن أداء "!"��ھو ��6�ل 38وأ��د ا�!ط#ع '*رأي "9رت "!�(4: ا,/"�ن أن 

ا'��@�.

% �ن ا'ذ�ن !م ا�!ط#$<م أوا(ل أ��طس ا'��'� ا$!�روا أن «أ�داً 'م �"! ر �� ا'�رب». و�� �ؤ9ر $*& $ز'!:، ر�ض "!"��ھو51و��ن 

إ4راء ! و�ت '*��و�� ا�7"�� ا'� Kرة ��ث $�رض أر��� �ن أ ل /��"�� �ن وزرا(: ا'!و ل إ'& !<د(�، ���ب و��(ل ا,$#م.
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