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ﺎﻧﻲ ﺣ
ﺗل اﻟة اﻷﻣﺔ اﻟﺎﺔ ﻟ اﻷﻣ اﻟة ،ﻧﻲ ﺎﯾﻠﻲ ﻲ ﺎﺑﻬﺎ اﻟﯾ اﻟن »ﻣﻊ ﻞ اﻻﺣام اﻟﻼزم :اﻟﺎع  أﻣﺎ ة وﻟﺎﺔ« إن ﻣﺎرﺿﺔ ﺷﯾة أﺛﺎء
ﻧﺎش ﻣﺄﻟﺔ اﻻاف ﺎﻟس وﻧﻞ اﻟﺎرة إﻟﻬﺎ ﻲ إﺳاﺋﻞ ،ﻣ ﻞ وز اﻟﺎرﺟﺔ آﻧاك ر ﺗﻠﺳن ود ﻣ أﺎء ﻣﻠ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ ﻟﻬﻩ اﻟة ،ﺎً ﻣ
ﻻء ،أن ذﻟ ﺳِ 
ث أﺎل  وأن »اﻟﺎء ﺳل ﻠﻰ اﻷرض« ،إﻻّ أن ا اﻟار ،و ارات أﺧ ﺗ ﺗﺎ ﻣ دون أن ث أ ﺷﻲء وﺄن ﺷﺎً ﻟ. 
ُ

ﻩ اﻷال ،ﺗ ﻣﻊ ﺎﺻ أﺧ ،اﻟﻬاﺎ ﺎﻟﻠﺔ اﻟﻲ أﻣ ﻠﻬﺎ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻲ ﻬ ﺗاﻣ ﻟﺎﻟﺢ اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ ،إذ اﻧﻬﺎ ﺎﺗ ﺗﻠ وﺗﺄﻛ ،ﻣ أن ﻣﻞ ﻩ

اﻟات ﺎﻟﺔ اﻟرة ،ﻟ ﺗ ردود اﻟﻞ اﻟﺔ  ،اﻻاف ﺎﻟس ﻟﻠوﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺛ اﻻاف ﺎﻟﻻن ﺗ اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،وﺧات ﻟ اﻟ اﻷﻣﻲ ﻟـ
»اﻷوﻧوا« ،وﻼق ﻣ ﺗﻞ ﻠ ﻲ واﺷ ،واﻵن إار ﺷﺔ اﻻﺳﺎن ﻲ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ.
ﺗد إدارة ﺗاﻣ اﻟﻬرﺔ إﻟﻰ وﻻﺔ رﺎن ،وﻲ ﻟ ﺗ وﻻﺔ ﺑش اﻷب اﻟﻬرﺔ ،ﻣﺎ أم اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﻠﻰ و ﺗﻞ ﻣﺎت اﻟوض ﻹﺳاﺋﻞ ﺔ
ﺗﺔ ﻣﻠﺎرات ﻣ اﻟوﻻرات ،إﻻّ  و اﻻﺳﺎن ،ﻲ ﺣ و إدارة ﺑش اﻷب ﺿ ﺑﺎء اﻟار اﻟود ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﻟ إدارة ﺗاﻣ ،رأت أن ﻻ ﺿ ﻲ
أن ﺗو ﺣو اﻟﺋ رﺎن وﻟ ﺔ أﻛ ﺗﯾاً ،إذ ان إدارة رﺎن ﺻﺎ ارﺎ ﻞ ﻣﻠ  اﻟﻲء ﻲ ذﻟ اﻟ ﺄن اﻟﺎت »ﻟ  ﺷﺔ«!
ﻟﻞ أﻬﺎ  ،اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ  أن ﺗﻞ ﺣﻣﻬﺎ اﺛ  ﺟﻟﻲ اﻧﺎﺎت ﺗﺔ ،إﻟﻰ أن اﺗت
ﻠ إدارة ﺗاﻣ ،ﺗﺟﻞ ﻣﺎ ﻞ » ﺻﺔ اﻟن« ،ﺑواع ﯾة ّ

ارﺎ اﻷﺧ ،ﻞ إﻣﺎﻧﺎت ﺗﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ أو اﻹام ﻠﻰ اﻧﺎﺎت ﺛﺎﻟﺔ ،وﻲ ﻼ اﻟﺎﻟ ،ﺈن ﻩ اﻟﻬﺔ ﻣﻣﺔ ﺧﺎً ﻟﻠﯾ اﻟﻲ ﻟاﻣ ،ﺑﺎﻣ
ﻧﺎ.
ﺄﺗﻲ اﻟار اﻷﻣﻲ ،وﺄﻧﻪ رد ﻠﻰ ار ﻣﺔ اﻟل اﻷوروﺔ ،ﻞ أﺎم ﻠﻠﺔ ،ﺈﻟام دول اﻻﺗﺎد ﺑﺿﻊ ﻣﻠ» ﻣﺞ ﻣﺎت« وﻟ» ﺻﻊ ﻲ إﺳاﺋﻞ« ،ﻠﻰ

اﻟﻠﻊ اﻟردة إﻟﻰ أوروﺎ ﻣ إﺳاﺋﻞ ،ﺄﻛ ﻠﻲ ﻠﻰ ﻣ اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ﻣ اﻻﺳﺎن ،واﻟ  اﻟﺔ اﻟﺔ ﺎ ﻬﺎ اﻟس أراﺿﻲ ﻣﻠﺔ ،و ﻣﺎ اﺳ
واﺷ وﺗﻞ أﺑ ﻣﺎ ﺻرت ﺗﺎت ﺎﺿﺔ ﻣ اﻟوﻟ ﺗ ار اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ.
وﻞ أﺎم ﻠﻠﺔ ﻣ اﻟار اﻷﻣﻲ ا ،ﺗﻠ واﺷ ﺻﺔ ﺔ ﻣﺎ ﺻﺗّ اﻷﻣ اﻟة ﻟﺎﻟﺢ ﺗﯾ ﺗ وﺎﻟﺔ »اﻷوﻧوا« ﺣﻰ ﺣان  ،2023ر ﻞ
اﻟ اﻟﻲ ﻣﺎرﺳﻬﺎ اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ ﻠﻰ أﺎء اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ  ﻠﻬﺎ ﻲ ﺗ ﻣوﻬﺎ اﻟﺎﺿﻲ ﺈﺎدة ﺗ اﻟﻼﺟ وﺗﻠ اﻟ إﻟﻰ
ﺎم واﺣ ﺑﻻً ﻣ ﺛﻼﺛﺔ ،ﺻﺔ ﺔ ﻻ  ﺗﺎﻞ ﺗاﻣﻬﺎ ﻣﻊ اﻟار اﻷﻣﻲ ﺣل ﺷﺔ اﻻﺳﺎن.
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ﻟﻠﺎﺋﻲ ،ﺗاﻣ ـ ﻧﺎ ﻣﺎﻟﺢ ﻣﺎﺑﻬﺔ ﻣ ﻩ اﻟﻬاﺎ ،ﻞ ﻣﻬﺎ ﻰ إﻟﻰ ﺗﯾ وﻻﯾﻪ اﻟﺋﺎﺳﺔ واﻟﻣﺔ ،اﻟﺎﻧﻲ   ﻣ ﻩ اﻟﻬاﺎ ﻲ ن ﺳﺎﺎت أو أﺎم،
إﻻّ ان اﻷول اﻟﺎﻣﺢ إﻟﻰ وﻻﺔ رﺋﺎﺳﺔ ﺛﺎﻧﺔ ر اﻟﺎت اﻟﻲ ﻬﺎ ﻣﻠ اﻟاب اﻻﻣﻲ ،ﯾ ﻣ وراء ﻩ اﻟﻬاﺎ ﺗ ﺻﻪ اﻻﻧﺎﺑﺔ ﻣ ﺧﻼل ﻣﺎوﻟﺔ اﺳﺿﺎء
اﻟﺎة اﻟﺔ ﻟﻠ اﻹﻧﻠ اﻟﯾ ﺳﺎا ﻲ زﻩ ﻲ اﻧﺎﺎت  ،2016ﻧﺎ  أن ﺗاﻣ ﯾﻬف إﻟﻰ ﺗ وﻻء اﻟﻠﻲ اﻟﻬﻧﻲ ﻲ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻟﻪ
وﻟﻠب اﻟﻬر ،إذ إن ﺎك ﻣ  أن اﻟﻠﻲ اﻟﻬﻧﻲ أﻛ ﻣﻼً ﻟﻠب اﻟﺎ ،اﻟب اﻟاﻲ.
أﻣﺎ ااض  اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،وﻲ ﻣودة ﻠﻰ ا اﻟار ،د إﻟﻰ اﻟف ﻣ أن ا اﻟار ﺳﻊ إدارة ﻧﺎ ﻠﻰ ﺿ اﻟﺔ ،وﺗ ﻩ اﻟ أن ذﻟ
ﻞ ﺧ اً ﻠﻰ ﯾﻬدﺔ اﻟوﻟﺔ!
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