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ﻼل ﻞ
ﻣﺊ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟﻬد ،اﻟ ﯾﺎ وﺎﻟ ﻧﺎ ﺎﻻﺳﺎﻟﺔ ،ﻬﻻء ﻻ ﯾون إﻻّ ﻣﺎﻟﻬ اﻟﺎﺻﺔ ،وﻷن ﻣﻠﺎﺗﻬ ،ﻻ ﺗﻊ ﻣ رؤﺔ ﺔ ﻟﻠﺔ وﺎء دوﻟﺔ
إﺳاﺋﻞ ،اﻟﻲ ﯾﻬد ﺎء ﻧﺎ ﻲ اﻟ إﻣﺎﻧﺔ إﺎﻟﺔ ﺎ.
ﻟ ﺣ ا اﻟ اﻟف ،إﻧﺎزات اﺳاﺗﺔ  ﻹﺳاﺋﻞ واﻟوع اﻟﻬﻧﻲ ،ﻣ دون أن ﯾرك أن ﺣ إﻧﺎزاﺗﻪ ،ﺳن اﻟ ﻲ ﺗﻬﯾ وﺟد اﻟوﻟﺔ.
اﻟوع اﻟﻬﻧﻲ ﺗﺎوز اﻟود اﻹﻠﺔ اﻟﻲ ﺳ اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ ﻟﻬﺎ ،إﻟﻰ اﻟ اﻟ ﻞ إﺳاﺋﻞ دوﻟﺔ ذات ﻧذ وﺗﺄﺛ واﺳﻊ ،وﺎد ن ﻣﻬﺎ ﻠﻰ اﻟﺎرة
اﻹﺔ.
اﻟﺳﻊ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟ ﻸ اﺎت ﺷﯾة ﺗﻬﺎ اﻟب ﻣ و ،ﻧﺔ  ﻲ اﻟؤ وﻲ ﺔ اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﺎﻟﺢ اﻟﻣﺔ واﻟﺔ ،ﺣﻰ ﻟ وﺿﺎ ﺟﺎﻧﺎً ﻣ
اﻷﺔ اﻟﺿﺔ اﻟﻲ ﺗﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
ﻟ ﺎﺑ اﻟﻠن ،ﺣﻰ ﻠﻠا ﻣ ﺧرة اﻻﻧﻬﺎر اﻟﻲ ،أو أن وا أﻧﻬ وﺣ ﺎدرون ﻠﻰ ﺔ اﻟوع اﻟﻬﻧﻲ اﻟﺗ أﺷ اﻻرﺗﺎ ﺎﻟﺎﺳﺎت اﻻﺳﺎرﺔ
اﻟﺎﻟﺔ.
اﻵن  ﻟﻞ ﻣ ﺎن ّﯾﻲ أن إﺳاﺋﻞ ﻲ وﻻﺔ أﻣﺔ ،واﻟﺎل ذاﺗﻪ ﺎﻟﺔ ﻟ ﺳ أن ادﻰ أن اﻟﻬد  اﻟﯾ دون اﻟﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ ﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﺔ
اﻟﺔ واﻟاع اﻟﻲ اﻟﻬﻧﻲ.

ﺛﺔ وﺟﺎﺔ ﻲ اﻟل و ﻩ اﻻدﺎءات ،وﻟﻟ ﺈن اﻟﻠ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻬ اﻟﻲ ،ﻟﺎﺑﻬﺔ اﻟﺎرﻊ واﻟﺎﻟﺢ واﻻﺳاﺗﺎت اﻻﺳﺎرﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﻬﻧﺔ.
إﺳاﺋﻞ اﻟﻲ ﻬﺎ ﺗﺔ ﻣﻼﯾ ،ﺑﻬ ﻣﻠﻧﺎ ﻠﻲ ،وأﻛ ﻣ ﻣﻠن  ﯾﻬد ،ﻻ ﻬﺎ وﺣﺎ ،اﻟﻬﺔ ﺎﻟر اﻟ ﻪ ﻧﺎ ﺣﻰ ﻟ ﺎﻧ ﺗﻠ ﻣﺎ ﺗﻠ ﻣ
إﻣﺎﻧﺎت ،ﻣﺎ ﻲ أﻧﻬﺎ أداة وﻣوع اﺳﺎر ﻟﻠة ﺑ  اﻻﺳﺎر اﻟﺎﻟﻲ.
ﻻ ﺗﻲ ﻩ اﻟاءة اﻟﻠﺔ أن ﺗ اﻷاف اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣن ﺎﻧﻬﺎر ﻣﻣﺔ اﻻﺳﺎر اﻟﺎﻟﻲ ،ﻬﻩ  ﺗق وﺎً ﻟ  اً ﻟ أداة اﻟوع وﻲ
إﺳاﺋﻞ ﻣﺷﺔ ﻷن ﺗ ﻣ داﺧﻠﻬﺎ  ﻬﺎ.
واﻵن ﺛﺔ ﻣ ل ﻲ إﺳاﺋﻞ ،إن ﺗﻊ اﻟﻼﺎت ﻣﻊ اﻟدان ﻻ  إﺳاﺋﻞ  اً ،و آﺧ ﯾث  ﺔ ﻩ اﻟة ﻠﻰ ﺻ اﻟراﺔ واﻷﻣ ،ﺎ 
ﺛﺎﻟ ﯾث  ﺔ اﻟة ،ﻲ إﺎر اﻟة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ اﻟن اﻹﻲ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻠﻰ اﻟﺎرة اﻟداء .ﻲ اﻟﺔ ﺈن اﻟﻊ ﻣﻊ اﻟدان ،ﯾ ﻠﻰ أﺎد أﻣﺔ
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ﺔ ذات أﺎد اﺳاﺗﺔ ﺧة ﻼً  اﻷﺎد اﻻﺎدﺔ.
اﻟدان دوﻟﺔ ﺎﺷﻠﺔ ﻲ ﺣ أﻧﻬﺎ ﻣوﺔ ﺈﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟراﺔ  اﻟة وﺛواﺗﻬﺎ اﻟاﻧﺔ ،واﻟﺔ ،ﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠ ﺑﺔ ﺗﺔ ﻣﺎﺳﺔ ،ﻟﻼﺳﺎر ،ﻼً  اﻟﯾن
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ،و اﻟازﻧﺔ ،وﺿ اﻟرة اﻟاﺋﺔ ﻟ اﻟا.
ﻲ دوﻟﺔ ﺧﺎم ،ﯾﺎ اﻟﺎد واﻟﺎﺎت اﻟﺔ واﻟﻠﺔ ،واﻻﺟﺎﺔ واﻟﺎﺳﺔ ،واﻟﺎﺋن ﻠﻬﺎ ﻟن اﻻﺳاد واﻟﺎد اﻟﺎﺑ ،ﺎﻟﺔ ﺎﺳﻼل واﺳار اﻟﻼد،
وﺗﻠ ﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻼﺳﺎر وﻣﺎﻣﻊ اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ.
ﻟ ا ﻣﺎ أرادﺗﻪ اﻟﺎ اﻟداﻧﺔ اﻟﻲ ﺧﺟ إﻟﻰ اﻟارع ﻷﺷﻬ ﯾة ،وﻣ ﺗﺎت ة ،أﻣﺎ إذا ﺎن اﻷﻣ ﯾﻠ ﺎﻟﺎرات ،ﺈن اﻟب ﻠن رات ﻣﺎﻟﺔ
ﺟﺔ ﻣ دون أن ﺗﻲ ﺎﺳﻼﻟﻬﺎ وﺳﺎدﺗﻬﺎ واﺳارﺎ.
ﺎﺋﻠﺔ ﺎدرة ﻠﻰ أن ﺗل اﻟدان إﻟﻰ ّ

ﻲ ﻣﺎدﻟﺔ اﻟﺢ واﻟﺎرة ،إزاء ار اﻟﻊ ،ﺈن اﻟدان ﻻ  أﻛ ﻣ ة ﻲ اﻟﺔ ﻣ ﻣع اﻟﺎﺳ اﻟة ﻣ ﻣوع ﻬا.
اﻟدان ﻠﺎً أﻛﻞ ﻠﺔ ﺗﺄﻣ اﻟ اﻷﺣ ،ﻟﺎﻟﺢ إﺳاﺋﻞ ،اﻟﻲ ﺳﻞ إﻟﻰ اﻟ اﻟﻬ ،وﺗﻠ إﻟﻰ اﻟﻠﺞ اﻟﻲ ،ﻣﺎ ﻠﻬﺎ ﺗ ﻲ اﻟﺔ ،اﻻﺎدﺔ
واﻟﺎرﺔ واﻟﺔ ،ﻲ ﺎب اﻟب ،واﻟﺄﺛ ﻠﻰ اﻟﺔ ﻲ ﺎة اﻟ.

إﺳاﺋﻞ ﺳن ﺔ ﺟاً ﻣ ﻣ ﻣ وﺳن ورﺎ أن ﺗﻠ دو اًر ﺎً واﺳﺎرﺎً ﻲ ﻞ اﻟ ﺑﻬا اﻟ.
أﻣﺎ ﻣ اﻟﺎﺣﺔ اﻻﺳاﺗﺔ  ﺗل اﻟن اﻹﻲ ،إﻟﻰ ﻣة إﺳاﺋﻠﺔ ﻣ أرﺎ إﻟﻰ إﺛﺎ ،إﻟﻰ ﺟب اﻟدان ،ﺎﻟﻪ .اﻷ ﻲ ﻞ ذﻟ ﻟ  اﻟﺎذ إﻟﻰ اﻟﺎرة
اﻹﺔ ﻠﻰ أﺔ ذﻟ ،وﻧﺎ ﺗﻰ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠ اﻟور اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻲ اﻟ ﺎﻩ ﻧﻬ اﻟﻞ ،وﺣ اﻷاف اﻟاﺔ ﻠﻰ ﻣاﻩ واﻷ ﻣﻬﺎ ﻣ ﺔ اﻟﺎل.
ﻣﺿع ﻣﺎﻩ ﻧﻬ اﻟﻞ واﻟ ﻟ أﻣ اً ﺎدﺎً ،و ن اﻟ ﻲ اﻧﻻع اﻟوب واﻟاﺎت ،إذا ﺣﺎوﻟ إﺳاﺋﻞ ،وﺣﻠﺎؤﺎ ﻲ اﻟﺔ ،اﻟﻼ ﺎﺋ اﻟب
اﻟﻲ ﺗﻊ ﻠﻰ ﺿﻲ اﻟﻬ.
اﺎدﺎً ،إﺳاﺋﻞ ﻲ اﻟاﺔ ﻞ ﺗﺄﻛ ،ﻬﻲ ﻬﺎ أن ﺗ اﻷﻣال ﻟﻼﺳﺎر ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻲ اﻟراﺔ ،واﻟوة اﻟاﻧﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن إﺳاﺋﻞ ﺗﻠ ﺗﺔ ﻣﻣﺔ
ﻠﻰ ا اﻟ.
إن اﻻﺳﺎر ﻲ اﻟراﺔ واﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺳ إﺳاﺋﻞ ﻣ اﻟﻬﺔ ﻠﻰ ﯾ اﻟﺎ ﻣ دون ﺗ اﻷوﺿﺎع اﻟﺔ ﻟﻠداﻧ .اﻟدان ﻟ ﺑﻠاً ﺳﺎﺣﺎً ،وﻟ
ﻣﻼً ﻷن ن ﻟ ﺧﻼل ﺳات ﻟ إﺳاﺋﻞ  ﺗ اﻟﺎﺣﺔ اﻟداﻧﺔ ﻣﺎ ﻟ ﺗض ذﻟ ﺎت داﺧﻠﺔ.
وﻲ ﻩ اﻟﺎﻟﺔ ﺳن اﻟ اﻻﺳﺎرﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﺔ وﺗﻞ رة ﺷﺔ وﻣﺔ ﻠﻰ ﺧ ﺗ اﻟاﺎت اﻟاﺧﻠﺔ ،واﺳﺎﻟﺔ  اﻟ واﻟﺎﺋﻞ وﺗﺎ
ﻟﺎﻟﺢ إﺿﺎف ﺳة اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ.
أﺧ اً ﻣﺎذا ﻲ أن اﻟﻻﺎت اﻟة ﺗﻊ اﺳ اﻟدان ﻣ ﺎﺋﺔ اﻹرﺎب اﻷﻣﺔ .ﻞ ﺳر ذﻟ ﻠﻰ اﻟدان ﺎت وﻣﺎﺂت ﺗﺎﻩ ﻠﻰ ﺗﺎوز أزﻣﺎﺗﻪ اﻟﺎﻟﺔ ،أم أن
ذﻟ ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن  ﺗﻠ اﻷزﻣﺎت ،ﺑرﺔ اﻟﺎة اﻷﻣﺔ ﻟﻠدان ،ﻲ اﻟل ﻠﻰ وض ﻣ اﻟ اﻟوﻟﻲ ،وﺻوق اﻟ اﻟوﻟﻲ.
ﻞ ﺣﻞ أن اﻟﻻﺎت اﻟة ،ﻣ ﻣﺎات وﺎت ﻣﺎﻧﺔ ﻷ دوﻟﺔ ا إﺳاﺋﻞ ،أم أﻧﻬﺎ ﺗم إﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ اﻟﺔ وﻼﺎﺗﻬﺎ ،ﻟ اﻟﻬﺔ ﻠﻰ اﻟول ،ﺎ
ﺎ أزﻣﺎﺗﻬﺎ ،و ﺎ وﻠﻬﺎ؟
اﻟ  ،ﺳﻠا ﻣﺎﺗﺢ دوﻟﻬ وﺷﻬ ،ﻟﺎﻟﺢ و ﻣﻠم ،وﺎ اﺋﻪ ﻟﻠب ،وﻠ ﻣ ا اًر ،ﺳﺎﺳﺔ اﺳﻼب اﻷﻣال اﻟﺔ.
ﻲ اﻟاﻊ ﺈن اﻟب
ّ

إن ادﺎء اﻟ ﺄن اﻟﻊ م اﻟﺎﻟﺢ اﻟﺔ ،أﻣ ﻻ  اﻟﺎش ،وﺳ اﻟﺔ أن اﻟﺔ ﺎﻟﺎﻟﺢ اﻟﺔ اﻟ ،اﻟﺔ وﺎﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻟﻲ ،ﻟ
ﺎﻟ اﻷدﻧﻰ.
ﺗد ﺳ إﻟﻰ ﺗ ﻣﺎ ﺗﻰ ﻟ ﺗﻠ اﻟول ﻣ اﺳار وﻣﺎﻟﺢ ﺣﻰ ﻟ ﺎﻧ
ّ
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