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ﻼل ﻞ
اﻟﺄﻧﻲ اﻟﻼﻣﺔ وﻲ اﻟﻠﺔ اﻟاﻣﺔ" ،ﺈﻧﻪ ﺑﻟ ﯾ إﻟﻰ اﺳاف اﻟ ،وﺗ
ﯾرع ﺑﻬا اﻟﻞ اﻟ ل "ﻲ ّ
ﻻ ﯾ اﻟﻞ اﻟﺎﺋﻊ ﻠﻰ ﻞ اﻟﺎﻻت ﺈﻼﻬﺎّ  ،
اﻟ ﻣ اﻟﺎﺋ واﻷﺛﺎن ﻠﻰ ﺣﺎب اﻷاف اﻟﺔ.

اﻟﺄﻧﻲ ﻣ دون ﻣﻰ ،واﻟدد ،واﻧﺎر ص ،ﻟ اﻵﺧ وﻟ  اﻵﺧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﯾن ﺔ ﺷﯾة،
ﻟ ﺻف اﻟﻠن اﻟ ﻣ اﻟ ،اﻟ ﻰ ﻠﻪ ّ
وض وﺎﺋﻊ ﺛﻠﺔ ،وذات أﺎد اﺳاﺗﺔ ﻠﻰ ﺎﻣﻞ اﻟﺔ وﻟ  ﻠﻰ ﺳﺎﺣﺔ اﻟاع اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎ ﺗ اﻟﺎرات وﺗﺎ اﻟﺎ.

ٍ
أﺣﺎن أﺧ ،ﯾ اﻟﻼم ﻲ اﺗﺎﻩ ﻣﺎﻛ
أﻣﺔ ﻼم ،ون ﻣﻪ ﻼ ﻣﻰ ،ون  ﻣﺎرﺳﻪ ،وﻲ
 وﺻ اﻟب واﻟﻠ ﻣﻬ ﺔ اﻟﺎل ،ﺄﻧﻬّ 
ﻟﻠاﺎ واﻟواﻊ ،ﻼ ﯾك ذﻟ إﻻّ ﻣاً ﻣ اﻟض واﻟﻠﻞ.
ﻲ ﺳﺎق اﻟاع اﻟﻞ ،ﯾو أن اﻟو اﻹﺳاﺋﻠﻲ أﻛ ﻧﺎﺣﺎً ﻲ اءة ﺧﻣﻪ ﻣ اﻟب ،ﺎ  اﻟب ﻲ ﻬ وﺗﻠﻞ اﻵﺧ ،وﻧ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ،
واﻟوع اﻟﻬﻧﻲ.
اﻟﺎت واﻟ ارات واﻟراﺳﺎت ،واﻻﺳﻼﺻﺎت ،اﻟﻲ ﺗر  ،ﻣﺳﺎت وزﺎء إﺳاﺋﻠ ﻻ ﺗﻲ إﻟﻰ ﺎﻟ اﻟﻠﺎت اﻟﺎرﺔ ،ﺈذا راﺟﺎ ﻣﺎ ﺻر ﻣﻬﺎ ﻠﻰ ل
ة اﻟاع ،ﺈن ﻠﺎ اﻹار ﺄن ﻞ ﻣﺎ ﻞ ﺗﺎً ،وﺟ ﺗﺟﺎﺗﻪ ﻠﻰ أرض اﻟاﻊ.
ﻞ ﻧث  ﺳﺎﺳﺔ اﻟﻞ ،واﻻﺳﺎن ،واﻷﻣ ،واﻟود ،واﻟران واﺳاﺗﺔ ﻣ اﻟﻞ إﻟﻰ اﻟات ،واﺣﺎل ﺗاوج اﻟﺎل اﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﻞ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،و اﻟﻼم
ﺧ اﻻﻧﺎﺿﺔ اﻟﺔ اﻟ وﻣﺎ آﻟ إﻟﻪ اﻷوﺿﺎع ﻣ ذﻟ اﻟ؟
اﻻﺎد ،و اﻟس ،أم ﻧث  ﺳﺎرﺎت اﻟﺎﺳﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻲ
ّ
ﻞ ﻧث  دور إﺳاﺋﻞ اﻟﺎﻞ ﻲ وع واﺳار وﺗ اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ ،وﻞ ة  اﻟﺔ ،وﺧﺎﻬﺎ ﻟﺎر ﺎﻟ ﻣد ،ﻟﯾ اﻟة اﻟﻠﺔ ،وﺗ
اﻟاع ﺑ أاﻬﺎ ،وﺻﻻً إﻟﻰ ﺧﻠ وﺎﺋﻊ ﻣ اﻟ ﺗﺎوزﺎ ،وﺻﻻً إﻟﻰ ض دوﻟﺔ أو ﺎن ة؟
ﻣﺎذا ﺎل اﻹﺳاﺋﻠن اﻟﯾ ﺗ اﻟﻊ ﻠﻰ اﺗﺎﺔ أوﺳﻠ ﻣﻬ ،أﻟ وا ﻠﻰ "ة أوﻻً" ،ﺛ رﺿا ﻣﺎً ﺗ إﺻار اﻟ اﻟاﺣﻞ ﺎﺳ ﺎت ،ﻟﻠا ﺎر "ة -
اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
أرﺎ أوﻻً" ،وﺎ ﻲ ﺳﺎﺳﻬ ﺗ إﻟﻰ أن أرﺎ ﺎﺎرﺎ ﻠ ﻣﺔ اﻟر ،ﺗﻊ ﺿ ﻣﺎرﻊ،
ّ
دﻧﺎ ﻧق ﻣﺎ ﺗددﻩ "ﺣﺎس" و"ﺢ" ،وﻞ اﻟﺎﺋﻞ ،ﻣ أﻧﻬﺎ ﺗ دوﻟﺔ ﻲ ة ،ودوﻟﺔ دون ة ،وﻟ اﻵﺧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﯾاﻛ اﻟ ﻣ أﺳﺎب اﻟة ،وﺗ اﻟ ﻣ
اﻹﻧﺎزات اﻟﺎﻣﻠﺔ ﻟﻲ ن ﺻﺎﺣ اﻟار ﻟ ﻠﻰ اﻟﻬ اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﻧﺎ ﻠﻰ اﻹﻠ ﺎﻣﻠﻪ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
 ﺻ إﺳاﺋﻠﻲ ﻟﻪ أﺳﺎﻪ اﻟﺔ  ،اﻟ ﺔ دوﻟﺔ ة ،د آﻲ د ،ﻟﻞ اﻧﺎدات ﻣﻬﺔ ﻟﻠﺎﺳﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺣﻠﺔ اﻟﺎﺔ ،و إﻟﻰ ﺗﺢ
ﺗﻠ اﻷﺧﺎء.
 ار آﻼﻧ  ،رﺋ ﺳﺎﺑ ﻟﻠ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،و ﯾﻊ رات ﺔ وﺔ ﺟة ،ﺑ أاﻧﻪ ﻣ اﻟوﻟ اﻷﻣ واﻟ اﻟﺎ واﻟﺎﻟ وﺎن
اﻟوج اﻷ ﻟة دوﻟﺔ ة اﻟﺳﺔ ﻲ أﺟاء ﻣ ﺳﺎء ،واﻟﺎح ﺑ ﻠﺎت اﻟﺔ واﻻﺳﺎر ،وﺗ أوﺿﺎع اﻟﺎس.
ّ
ﻲ ﻣاﺟﻪ ﻟﻠﺎﺳﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ل ،إن إﺳاﺋﻞ أﺧﺄت ﺣ اﻣ  اﺗﺎع ﺳﺎﺳﺔ اﻟﻠ ﻣ اﻷﺎد اﻟﺎﻧﻧﺔ اﻟﻲ ﺗﻞ وﻟﺔ اﻻﺣﻼل  ﺎع ة.
وﺷ ﺛﻼث ﺣوب ة ﻠﻰ اﻟﺎع
ﺷدت اﻟﺎر ّ
ﻲ ﺷﻬ أﯾﻠل  ،2007اﺗت إﺳاﺋﻞ  ا اًر ﺎﺎر ﺎع ة ﺎﻧﺎً ﻣﺎدﺎً ،ﻟﻬﺎ اﺧﺎرت ﻟﺟﺔ ذﻟ ﻣﺎ اًر أﻣﺎً إذ ّ
ا ااءاﺗﻬﺎ ،اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﺎد ﺗن ﯾﻣﺔ.

ﻛﻠ ذﻟ إﺳاﺋﻞ ،اﺳار ﻣوﻟﻬﺎ اﻟﺎﻧﻧﺔ واﻹﻧﺎﻧﺔ  ﺎع ة ،وﺎن اﻧﺎﺑﻬﺎ ﻣ اﻟﺎع اﻟﺎم  2005ﻣ اًر ﻟﻠﻠ ،ﺎﻟﺔ ﻟ ﻣ اﻟﻠ اﻟﯾ اوا
أن ذﻟ اﻻﻧﺎب ﺳﻞ ﺑاﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﻣﻬﺔ ﻟﻠﻞ ﻣ ﻣوﻟﺎﺗﻬﺎ وﻟﺔ اﺣﻼل ﻟﻬﺎ ﻟ ﺗﻞ اﻷﻣ اﻟ ﺷﻞ أﺣ أﺑز اﻧﺎدات آﻼﻧ.
 ،إﻧﻪ ﺎن ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ ،أن ﺗﺢ ﺑﺎء ﻣﺎر وﻣﺎء ﻲ ة ،وأن ﺗﺢ ﻟﺎ ﺎﻟﺔ أزﻣﺔ اﻟﻬﺎء ﺣ أﺑت اﺳادﺎ ﻟو اﻟﺎع ﺎﻟﺎر اﻟﻬﺎﺋﻲ ﻣ ﺧﻼل
ﺳﺔ ﺗﺳ ﻠﻰ ﺷاﺊ ﺎع ة.
وﻟﻞ اﻷ أن آﻼﻧ ل ،إﻧﻪ ﺎن ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ أن ﺗف ،ﺎﻟﺎن اﻟﻠ اﻟﺎﺋ ﻲ ﺎع ة ،وأن ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻪ ﻞ اﻟق اﻟﻲ ﯾ اﻟﺎﻣﻞ ﻣ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺑ اﻟول.
ّ
واﻟال :ﻞ  ﺗﺎﻞ ﻣ اﻷﺔ واﻟرة اﻟﻲ ﯾ ﻠﻬﺎ ﻼم ﺷﺔ ﻧﺎة ﻣ ﻣ آﻼﻧ ،وﻣﺎ إذا ﺎن ﻟﻼﻣﻪ ﻼﺔ وﺛﺔ ﺎﻟرات اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎرﺔ؟
إن اﻟ ﻲ اﻟﺎﺋﻊ اﻟﺎرﺔ ،واءة ﻣﺂﻻﺗﻬﺎ اﻟﺔ  إﻟﻰ أن اﻷوﺿﺎع ﺗﻪ ﻧ ﻣﺎ  إﻟﻪ آﻼﻧ ﺣﻰ ﻟ اض اﻟﻠن ،و ﻣﺿن ﺣﺔ إذا ﺻﺎ ﻣﺎ
ر ﻣ ﺗﺎت.
إن ﺧﺎرﺔ ﺗاﻣ ﻟﻠوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،اﻟﻲ ﯾﻬﺎ اﻹﺳاﺋﻠن ﺣﻰ اﻵن ،وﻰ اﻷﻣن ﺎﻟﺎون ﻣﻊ دواﺋ ﺔ ة ﻟﺿﻬﺎ ،ﺗ إﻟﻰ أن ﻩ اﻟوﻟﺔ ﺳن ﻲ
ة ﻣﻊ ﺟب ﺗ ﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ.
واﺣﺔ ،ﻟ ﻟﻸﻣ ﻼﺔ  ﺳن ﻲ اﻟ اﻷﺑ ﻲ ﺿء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻲ ﺳ  أﺳع أو أﻞ ،ﺈذا ﺎن ﺗاﻣ ﺈﻧﻪ ﺳاﺻﻞ ﺑ ﺷﻲ أﻣﻲ ،أﻣﺎ
وﻣﺔ ﻟﺎ ﻣﻪ ﺗاﻣ.
إذا ﺎن ﺎﯾن ﺈﻧﻪ ﻟ ﯾاﺟﻊ  اﻟ ارات واﻟﺎﺋﻊ اﻟﻲ ﺿﻬﺎ ﺳﻠﻪ ﻠﻰ اﻷرض ،ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﺎب إرادة ﺔ راﺿﺔ
ّ
ا ﻲ أن  اﻟ  ﺳﻼم وﻣﺎوﺿﺎت ﻠﻰ أﺳﺎس رؤﺔ "اﻟوﻟ   "ارات اﻷﻣ اﻟة  ،أﺻﺢ ﺣﻠﺎً ﻣ اﻟﺎﺿﻲ.
وأل أﻛ ﻣ ذﻟ ﺣﻰ ﻟ أراد ﺎﯾن ﻲ ﺣﺎل زﻩ ﺳﻲ اﻟﺋﺎﺳﺔ ،ﺈن اﻟﺎرﺿﺎت ﺑ ﻣا اﻟﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ ،و إﺳاﺋﻞ ،ﻟ ﺗد إﻟﻰ اﻧﺎع إﺳاﺋﻞ ﺣ ﻻ
ﺗن اﻟ ارات اﻷﻣﺔ ﻟﺎﻟﻬﺎ.
إن ﺗﺔ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ اﻟﺎﺑ ﺎراك أوﺎﻣﺎ ﻻ ﺗال ﻣﺎﺛﻠﺔ ﻟﻠﺎن ﻬ ﻟ ﯾﻊ  أﻣﺎم اﻹﺻار اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﻧﺎ ﺗﻠ ّﻰ إﺎﻧﺎت وﺗﺎ أﻛ ﻣ ﻣة ﻣ ﻞ ﻣوﻟ
إﺳاﺋﻠ.
اﻟال ،إذاً  ،ﻟﺎذا ﯾﻠﺄ اﻟﻠن ﻲ ﻣﺿع إﺎدة ﺑﺎء اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ر ة وﺻﺔ اﻻاﺿﺎت؟
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