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  دخل يومه االخير والمشاورات مستمرة

 تهديد الحاخامين المشارآين في طليطلة لم يؤثر في مناخ المفاوضات

  
 آان لقاء طليطلة بين وفد من منظمة التحرير الفلسطينية ومجموعة من االسرائيليين من اصل                بينما .

ي   ضيع ف اد ان ي ذي آ ذا الحدث ال اد ه رائيلي ابع د االس أة الوف ر، ادرك فج ه األخي دخل يوم شرقي ي
  .السجاالت بين تيارات السفارديم الممثلين هنا

  
ون ا اد الممثل ذي آ ر ال ام  واالم ر الحاخ رائيل عب ه اس ذآيرهم ب ت بت اوزوه، تكفل رائيليون ان يتج الس

اد للحاخامين              شارآين في     االآبر لليهود الشرقيين موردخاي الياهو الذي اطلق تهديدًا واضح االبع  الم
أ،      » حداشوت«فقد حملت صحيفة    .  مالكا اللقاء، موشيه سويسا وموردخاي    في عددها الصادر أمس نب

دين        »الفاآسيميلي«باشرة عن جهاز    نقل الى طليطلة م    شارآة  ، يشير الى ان الحاخام االآبر الياهو ي  م
اذ اقصى                      ا واتخ دى عودتهم وي استدعاءهما ل الحاخامين الذين لم يأخذا برأيه، على حد قوله، وانه ين

  .»ليسا حاخامين في نظري «ا ومالكا واآد ان سويساالجراءات التأديبية في حقهما،
  

وا دعوة                     ة نفسها واوضح في الصحيف   ع الصيت في اسرائيل تلق  ان عددًا من الحاخامين، بعضهم ذائ
ام        الى حضور اللقاء، وان معظمهم استشاره     ى اي حاخ ًا عل ة، محرم ى طليطل دم التوجه ال  فأمرهم بع

  .اسرائيلي المشارآة في لقاء تتمثل فيه المنظمة
  

ضًا ان شمعون بيري         ين من       وفي مجال الضغوط االسرائيلية، يذآر اي ع اثن ل، من يم حزب العم ز، زع
  .رؤساء البلديات الشرقيين من التوجه الى طليطلة

  
رائيلي  د االس ين اعضاء الوف ة ب ل ملفت ر ردة فع ام االآب د الحاخ أ تهدي ار نب ع. واث ر الجمي  عن اذ عب

ا   دوا عزائمهم امين وش ع الحاخ ضامنهم م ة   . ت يس جمعي رك رئ ذلك تح وار «آ ة وح ه »هوي ، اندري
ة في                ازوالي،   د المقاومات الديني ي، ليجن ود من اصل مغرب  »سبورا الديا«وهي تعمل في وسط اليه

  . عن الحاخاميندفاعًا
  

سحاب من         ة في االن د ني م يب وآانت نتيجة هذا التضامن اليهودي واالسرائيلي، ان ايًا من الحاخامين ل
شاب  (وقال سويسا.  اتخاذها آانا  القامة دولة فلسطينية التي    قف المؤيدة االلقاء او في التراجع عن المو     

ن حزب  ين، قريب م غ الثالث م يبل ز«ل ساري» رات ي صنع «) الي ا ف ستفد منه صيرة، فلن اة ق ان الحي
  .»السالم

  
ام       د الحاخ آذلك اآد مالكا انه لن يتراجع وسيستمر في السعي الى السالم، موضحًا انه يخاف من تهدي

ر د الروحي لحزب  .االآب سابق، والمرش ر ال ام االآب ة الحاخ ى موافق ه حصال عل ه وزميل  وآشف ان
ه صحافي من              السفاردي» شاس« ه الي ى سؤال وجه ال ردًا عل ذي ق وت  « ال ديعوت احرون ان ال » ي

ه طلب من الصحافي        ك   بأس من السعي الى السالم والذهاب الى طليطلة، على رغم ان شر ذل .  عدم ن
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د ال ب المرش ل طل ة   ب ع منظم تكلم م ا الفرصة لل يط ان يغتنم ك الوس ر ذل امين، عب ن الحاخ روحي م
  .التحرير في شأن اوضاع يهود اليمن

  
رين،                   ه الكثي ى زمالئ واعرب مالكا عن اعتقاده ان تهديد الحاخام االآبر قد يكون له مفعول عكسي عل

ى االفصاح       حوا   من دون ان يجرأ      الذين قال عنهم انهم يؤيدون ايضًا الحوار مع المنظمة         تى االن عل
   .»يحبوه ويؤيدوه«قرب عسقالن » متساف«وختم قائال ان رعاياه في منطقة . بذلك
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