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رﺟ أﺑ ﺳﺔ
ﻣ اﻷول ﻣ ﺗز دون أن م رﺋ اﻟﻣﺔ اﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺔ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،ﺑع ﺻﺎ ﻠﺔ ﺗ اﻷوﺿﺎع ﻲ ﻠ اﻟﻠﺔ ،ﺎ ﻲ أﻧﻪ  ﺗ
ّ
ﻠﻼ  ،أن ﺎن إﻼﻧﻪ اﻟﺎﺑ ﺄﻧﻪ ﺳم ﻣوع ار ﺿ اﻟﺎ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،و ﺧاﺋ ﺎم ﺈادﺎ ﻣﻊ اﻟﺎ اﻷﻣﻲ اﻟﺎص ﺔ ﺗاﻣ ،ﻲ اﻷول

ﻣ اﻟﻬ اﻟﺎﻟﻲ ،واﻟ ﺻﺎدف أول ﻣ أﻣ ،وذﻟ  ﻣﺎ أﺣﺛﻪ ﺗﻠ اﻟﺔ ﻣ ردود ﻞ ﻠﺔ ودوﻟﺔ.
ﻲ اﻷﺎم اﻷﺧة ﺗﺎﻊ اﻟان اﻟا اﻹﺳاﺋﻠﺔ واﻷﻣﺔ ،اﻟﻲ أﺑت  اًر ﻣﺎ ﻣ اﻻﺧﻼف ﺣل ﻧﺔ اﻟ ،ﻟ ﺣل ﺗ اﻹﻼن اﻟﺳﻲ  ،اﻟدود اﻟﻠﺔ
اﻟﺳﺔ واﻟﺔ ،و ﺗﺎﻊ اﻟا اﻟوﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣ ﻞ اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ﺎن وول ﻣدة ،ﺗﻣﻬﺎ ﻞ ﻣ ﻧﺎ ،ﺑﺎﻧﺎ وأﻟﺎﻧﺎ ،ﻟ  اﻟ اﻷردﻧﻲ
اﻟ ﺎﻟد ﺎ  اﺗﺎﺔ اﻟﻼم ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،ﻟأ اﻟﯾ  أن ﻧﺎ اﻟﻠﺢ ﺎﺗﺎق ﻣﻊ ﺷﻪ ﻲ اﻟﻣﺔ ،ﺑﻲ ﺎﻧ ،ﺣل اﻟ ،ﺳن ﺑ اﻹﻼن  ﺿ
ﻧﺎ ،أ ﻣرﺟﺎ ،ﺎول أن  ردود اﻟﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﻠﻰ اﻷﺻة اﻟﻼﺛﺔ اﻟﺎﻠﺔ ،وﻲ اﻟ اﻷردﻧﻲ واﻟ اﻷوروﻲ ورد اﻟﻞ ﻲ اﻟﺎرع اﻟﻠﻲ ،ﻟ ﻧﺎ
اﻟ واﺟﻪ ﺿﺎ ﻲ اﻻﺗﺎﻩ اﻵﺧ ،آﺛ أن  اﻟ اﻟد ،دون إﻼن ﻣد ،ﻲ اﻧﺎر ﺗاﺻﻞ اﻟ ﻣﻊ اﻟ اﻷﺑ.
م إﻼن ﻧﺎ  ﺿ ﻞ ﻣﺎ ورد ﻲ اﻟاﺋ اﻟﺎﺻﺔ ﻪ دﺔ واﺣة ،وﻻ  ﺟء ﻣﻬﺎ ،أ ﺎﻟرﺞ ﻲ ذﻟ اﻟم ،ﻻ ﻲ أن ار اﻟ أو ﻧﻪ  أزﺎ  ﺎوﻟﺔ
اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻟﻪ ﻲ ﺎﻟﺎﺑﻞ ،أﻧﻪ ﻟ ﺈﻣﺎن إﺳاﺋﻞ ،وﻣﻊ ﻞ ا اﻟ واﻹﺳﺎد اﻟﺳﻲ اﻷﻣﻲ ،أن ﺗض ﻣﺎ ﺗﺎء ،وﻲ أن ﻣاﺔ إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ ورﻲ
اﻟة ﻲ ا اﻟﺄن ،أ وﺟد ﺗاﻣ ﻲ اﻟ اﻷﺑ ،وﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ اﻟاﺔ ،ﻟ ﺗ ﺎﺔ ،ﻟ ﺗﻠ اﻟة ،ﻠﻬﺎ اﻟ ،ﺧﺎﺻﺔ ،ﺎ ﺎن اﻹﻼن
اﻟﺋﻲ ﻲ ،أن ﺗﻲ إﺳاﺋﻞ  ﻣﺎت ﻣﺎﻟﻪ أدوﻣ وش ن وأرﻞ ،اﻟﻲ ﺗ ﻧ %80 ﻣ اﻟ ،ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،وأن أ إﺿﺎﺔ
ﻻﺣﺔ ﺗﺎج إﻟﻰ وف ﻣﺎﺑﻬﺔ وﻟﻰ ﺻ آﺧ ،ﻠﻰ اﻷﻠ ﻟ ﯾ ا ﺎ  ﺎدم ﻣ اﻷﺎم.
أ أن ﺎﻣﻞ اﻟ ﻣﺎ زال ﺣﺎﺳﺎ وﻣﻬﺎ ﺟا ،ﻲ ﺣﺎﺎت اﻟ اﻟﺎﻛ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻞ دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ ﻲ اﻟ اﻷﺑ ﻣف ﺎﻟﺎ ،ﻞ ﻧ أرﺔ أﺷﻬ 
ﻣ ﻣ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ ،ﺎ اﻹﻼن  ﻧﺔ اﻟ ،دﻊ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺎم اﻟاﺧﻠﻲ اﻟﻠﻲ إﻟﻰ اﻟﺎرب ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣاﻧﺎ ،وا  اﻷ ،ﻧﻲ أن ﺗﺣ ﺢ و
»م ت ف« وﺣﺎس ﻲ إﺎر ﺎﻟﺎت ﻣﺎﺑﻬﺔ ﺧﺔ اﻟ ﻲ اﻟﺎرع اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺎت أﻣ ا ﻣﺎ ،ﺣﻰ دون اﻟﺎﺟﺔ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم رﺳﺎ أو ﺑ
ﺟﺎﺣﻲ اﻟ.
ﺎﺧﺎر ،ﻻﺑ ﻣ اﻟل إن ﻣﺎ ﻬ ﻠﻪ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣ ﺎﻠﺔ ﺳﺎﺳﺔ ودﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ،ﻟ ﻣ اﺳاد ﻟﻠﺣ اﻟاﻧﻲ ﺎ ﻠ ﺎﻟﺔ اﻟاﺟﻬﺔ اﻟﺔ اﻟاﻧﺔ،
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ﻻ ﺑ أن ﻞ ﺎﺋﺎ ،ﻟن ﺳﻼﺣﺎ رادﺎ ،ﺣﻰ ﻻ ن ﻞ ﻣﺎ ﺣث ﻣ ﺗر ﻠﻰ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ  ،اﻟاﺟﻊ ﻲ ﺗ اﻹﻼن وﺣ.
ﻣ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ ،إﺳاﺋﻞ ﺗﻞ اﻟس واﻟﺔ اﻟﺔ ﻣ اﻟﺎم  ،67وﺗﻬﺎ ﻟ ارات اﻻﺣﻼل ﻣ ذﻟ اﻟ ،ﻟ إﻼن اﻟ رﺳﺎ ،ﻊ اﻟ ﻠﻰ اﻟﺎوض
ﻣ أﺟﻞ إﻧﻬﺎء اﻻﺣﻼل ،وﻊ اﻟ ﻠﻰ إﺎﻣﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،واﻟﻲ ﻞ ﺑﻬﺎ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻞ وﺳ ﺗﺎرﻲ ،و ﺎة اﻷرض ﻣﺎﺑﻞ اﻟﻼم ،وﺎ ﺎن ﻣ
ﺷﺄن ﻧﻞ اﻟﺎرة اﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻟس و اﻻﺗﺎل ﺑ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ وواﺷ ،ﺈن إﻼن ﺿ أ أر ٍ
اض ﻠﺔ ﻣﻠﺔ ،ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾ اﻟﺎوض ،وﻼ ﻣﺎ أن
أﻠ إﺳاﺋﻞ  اﻷول ﻣ ﺗز  ﻹﻼن ار اﻟ ،ﺣﻰ أﻠ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ﺗﻠﻠﻬﺎ ﻣ اﻻﻟام ﻞ اﻻﺗﺎﺎت ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ واﻟ  اﻟ اﻷﻣﻲ.
ﺑﯾﻧﺎ ،ﺈﻧﻪ ر ﺧرة اﻟ اﻟﺎ ،أ اﻟ  ﯾأ ﺈﻼن ﺳﺎن اﻟﺎﻧن اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ اﻟﺎت اﻟﻼث اﻟ ،اﻟﺎر إﻟﻬﺎ أﻼﻩ ،إﻻ أن اﻟﻬﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ
ﺗﻠﻊ إﻟﻰ اﻷار أوﻻ ﻷﻛ ﻣ ﺳ ،ﺛ ﻟﻊ أوﺻﺎل اﻟﺔ اﻟﺔ ﺛﺎﻧﺎ ،وا ﯾ  ﻞ اﻟﺎت ،ﺎ ﻬﺎ ﻣﺎ ﺗﻰ اﻟﺎﺋﺔ أو اﻟاﺋﺔ ،ﻷن ذﻟ ﻊ
إﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻠﺔ ﻣﺎ ﺑ اﻟ واﻟﻬ ،ﻣﻠﺔ وﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺎة ،ﺎ أن ﺿ اﻷار ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻪ ﻣ ﺗق أﻣﻲ إﻠﻲ ،ﺈﻧﻪ ﯾﺢ ﻹﺳاﺋﻞ وﺿﻊ اﻟ ﻠﻰ
اﻟون اﻟﺎﺋﻲ واﻟﻧﻲ ،ﻟ ﻠﻰ ﻧ ﻧ اﻷرض اﻟراﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻧﺔ اﻟﻠﺔ ﻬﺎ ﻣودة ﻧﺎ.
اﻟﻬ أن واﺷ اﻟﻲ ﺣﺎوﻟ أن ﺗﻬ أﻧﻬﺎ ﻠﻰ ﺧﻼف ﻣﻊ ﻧﺎ ،أو أن ﺎﻟ ﺗﺎﯾﺎ ﻲ وﺟﻬﺎت اﻟ ﺑ أاد ﺎﻬﺎ ،ﻟ ﺗﺢ ﻲ ﺧاع اﻟﺎﻟ ،ﺎدﺎﺋﻬﺎ أن ﺻﺔ
ﺗاﻣ ﻲ ﺧﺔ ﺗﺔ ،ذﻟ أن اﻟﯾ اﻹﺳاﺋﻠﻲ  -اﻷﻣﻲ ،ﻠﻪ ﺣل ﺑ اﻟ ،وﻟ ﯾث أﺣ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻧﺎ  ح ﺻﺔ ﺗاﻣ ﻠﻰ اﻟﻣﺔ وﻣ ﺛ ﻠﻰ
اﻟ ﻟﻟﻬﺎ ،ﻞ ﻣﺎ ﻰ إﻟﻪ ﻧﺎ  ﺗ ﻣﺎﻧﻪ ﻲ اﻟ و أﻛ ﻣ ﻧ ﻣﻠن ﻣ ،وا ﻣﺎ اﻧ ﻞ واﺿﺢ ﻲ اﺳﻼﺎت اﻟأ اﻷﺧة.
أ أن ﻣﺎ ﺣﺎول  اﻷﻣ اﻹﺎء ﻪ ﻣ ن اﻟﻬﯾ ﺎﻟ ،ﻟ أﻛ ﻣ ﺿ ﻠﻰ اﻟﺎﻧ اﻟﻠﻲ ،ﻹﺟﺎرﻩ ﻠﻰ اﻟﺧل ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﺎوض ،ﻣﺎ  إﻻ ذر
ﻟﻠﻣﺎد ﻲ اﻟن ،وﺗﻠﻞ.
ﻣﻊ ذﻟ ﺈن ﻧﺎة ﻣﺎ ﻟﻠﺎوض  أﺷ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻷورو ﯾون ﻬﺎ ﺣﻼ ﻟﻠﻠﺔ ،ﻟ إﺳاﺋﻞ ﻟ ﺗﻞ إﻻ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ وا اﻟف اﻟﻠﻲ ﻠﻰ أن ن
اﻟﺎوض ﻲ إﺎر ﺻﺔ ﺗاﻣ ،وا ﻣﻞ ﺎﻟﻊ ،وﻣﺎ دون ذﻟ ﻲ أن  اﻟ ،ﻲ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺎﻧ اﻟﻠﻲ ،اﻟ ﺎﺗﻞ ﻞ ﺎل ،أ دون اﺗﺎذ ﻣ
ﻣﻲ  ،م ورﺔ ﻣ ﻟﻸورو ،ﺗ اﺳادﻩ ﻟﻠﺎوض ﺿ إﺎر ﺟﺎﻲ ،وﻠﻰ ﺣود  ،67ﻣﻊ ﺿﺎﻧﺔ أﻣﺔ ﻲ اﻟر ،وا  اﻟل أﺧا ،إن
اﻟاﺟﻬﺔ  ﺳﺎرت ﻠﻰ  اﻟز ﺎﻟﺎ ،وﻟ ﺎﻟﺔ اﻟﺎﺿﺔ ،ون ﺎﻧ ﻠ   ﻧﺔ ،ﺎ زال اﻟ ﻼ وﺷﺎﺎ ،ون ﺎن درء اﻟﺎو ﻲ ﻩ
اﻟﻠﺔ ﻣﺎ ،ﺈن ﺗ اﻷاف ﻻﺣﺎ ﯾﻠ  ﻧ إﺳاﺗﺎ.
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