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ﺎﻧﻲ ﺣ
ﻣﺎ زال وز اﻟب اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣ اً ﻠﻰ ﺗﻞ ﻟﺔ ﺗ رﺳﺔ ﻲ ﺔ ﺻﺔ اﻟاﺻﺎت اﻷﻟﺎﻧﺔ ،واﻟﻲ ﺗور ﺣل ﺷﻬﺎت ﺑر ﻣ ﻣ رﺋ اﻟﻣﺔ اﻟﺎﺑ
ﻧﺎ ﻲ اﻟل ﻠﻰ ﻻت ﺟاء ﺎ .وﺎن ﺎﻧ ﺷﻞ ﻟﺔ ﺗ ﻟﻠة اﻷوﻟﻰ أﺛﺎء ﺗﻟﻪ ﻧ اﻟ ﻲ ﺣﻣﺔ اﻟاﻛﺔ اﻟﺎﺔ ،إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ 
اﻟﻼف ﺣل ﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ ،أﻣﺎ اﻟم إذ  ﺎﻧ ﺢ ا اﻟﻠ  ﺗاﻣ ذﻟ ﻣﻊ زﺎرة اﻟﺎرة اﻷﻟﺎﻧﺔ ﻣﻞ إﻟﻰ إﺳاﺋﻞ ﻞ أﺳﺎﺑﻊ ﻣ ﺗﻠﻬﺎ  ﻣﻬﺎ ،إﻻ أن
اﻟﯾ ﺣل ﺗرات ا اﻟﻠ ﻠ ﺑﺔ رﺋ اﻟﻣﺔ ﺑ ﻲ اﺳﺎل ﺗ ﻩ اﻟﺔ ،إذ أﺷﺎر أﺛﺎء ﺗﺎوﻟﻪ اﻟﺎء ﻣﻊ ﻣﻞ إﻟﻰ أن ﺣﻣﻪ أﺎدت دراﺳﺔ ا
اﻟﻠ وﺗ أن ﻣﻣﺔ اﻷﻣ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺎﺟﺔ ﻣﺎﺳﺔ إﻟﻰ ﻩ اﻟاﺻﺎت ف اﻟ  ﻞ ﻣﺎ أﺷﻊ ﺣﻟﻬﺎ ،وﺎﻟ ﻣﻞ ورة اﺳﺎل اﻟﺔ ﻣﺎ ﺗ إﺛ
أ ﻣﺎﻧﺔ ﺎﻧﻧﺔ أو ﺎﺋﺔ.
اﻟﯾ  ﺷﻬﺎت ﺎد ،ﻣﻊ أن اﻟﺎت اﻷﻟﺎﻧﺔ ﻟ ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﺷﻬﺎت ﺟﺎﺋﺔ ﺣل اﻟﺔ ،اﻷﻣ اﻟ ﻣ ﺷﺄﻧﻪ اﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣ دون ّ
وﺎﻧ ﺣﻣﺎ إﺳاﺋﻞ وأﻟﺎﻧﺎ وﺎ أواﺧ اﻟﺎم  2017ﻠﻰ ﻣة ﺗﺎ ﺣل ﺻﺔ اﻟاﺻﺎت ﻣﺎ أﺻت أﻟﺎﻧﺎ ﻠﻰ ﺑ  اﻟﻰ أﻧﻪ ﻟ ﯾ ﺗو إﺳاﺋﻞ
ﺎﻟاﺻﺎت ﺣﻰ اﻧﻬﺎء اﻟ ﺎﻟﺔ ودﺣ ﻞ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺎﻟﺎد ،و إﻟﻰ ﻣﺎودة ﺎﻧ ﺢ اﻟ ﻣداً ﺣل اﻟﺔ ﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺎﺷﻰ ﻣﻊ ا اﻟ ،ﻲ ﺣ
أن ﺑ ﻣ ﺧﻼل ﺣﯾﻪ  ﺿورة اﺳﺎﻟﻬﺎ ﻧ اً ﻻﺣﺎﺟﺎت ﻣﻣﺔ اﻷﻣ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺈن ا اﻷﺧ ﻊ ﻧﻪ ﻲ ﻣﺎرﺿﺔ ﻟﺔ وز ﺣﻪ ﺣل اﻟ ﺄﻧﻬﺎ.
 ﯾ أﻧﻬﺎ ﺗ اﻧﺎ اًز ﺎﻣﺎً ﻹﺳاﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ أن أﻟﺎﻧﺎ ﺳﻠ ﺑﻠ اﻟﺎﻟ ،وا ﻞ ﺳﺎً إﺿﺎﺎً ﻻﺳار اﺳﺎل اﻟﺔ ﻣﺎ ﺎﻧ ة ﺗﻠﻼت أﻣﺔ
إﺳاﺋﻠﺔ  أﺷﺎرت إﻟﻰ أﻧﻪ ﻟ ﺗ ﺎك ﺣﺎﺟﺔ أﻣﺔ ﺿورﺔ إﻟﻰ ﻩ اﻟﺔ ،وأن اﻟا ﻟﻬﺎ ﻣ اﻟ ﺑﺎ واﻟ ﻣﻪ ﺗﺎﻣﻠا ﻣﻊ ﻩ اﻟﺔ ﻲ ﺳﺎق
اﻟﻟﺔ اﻟﻲ ﺗل إﻟﻰ ﺟﻬ.
وﺔ اﻟﺎل ،ﺈن اﻟدة ﻣداً ﻟﻠﯾ  ﺻﺔ اﻟاﺻﺎت ،ف اﻟ  اﻷﺳﺎب واﻟواﻊ ﺑ ﻟﺔ ﺗ أو ﻠ اﺳﺎﻟﻬﺎ ،ﺈن ﻧﺎ د إﻟﻰ اﻷﺿاء
ﻣ ﺟﯾ ﻲ ﻞ إﺛﺎرة ﻩ اﻟﺔ ﻣداً ،ورﺎ ﺗﻠ اﻟﺎرة ﻣﻞ  اﻟوﺗل ،م اﺟﺎﻬﺎ ﻣﻊ ز اﻟﺎرﺿﺔ ﻧﺎ ﺧﻼﺎً ﻟﻞ زﺎراﺗﻬﺎ اﻟﺎﺔ ﻹﺳاﺋﻞ
ﻣﺎ ﺎﻧ ﺗﻊ داﺋﺎً ﻣﻊ اﻟﺎرﺿﺔ ،وﺄﻧﺎ ﺎك إداﻧﺔ ﻣارﺔ ﻣ ﻠﻬﺎ ﻟﺎ ﺣل ﻩ اﻟﺔ ،ﻠﻰ اﻟ ﻣ أن اﻟﺎت اﻷﻟﺎﻧﺔ  أﻠ ا اﻟﻠ ﻣ دون
اﻟﺻﻞ إﻟﻰ إداﻧﺔ ﻟﻬﺎ ﺎﻟﺎﺑﻞ ﻟ ﺗﺻﻞ إﻟﻰ ﺑاءة.
ﻷﺳﺎب ﯾة ،ﺈن إﺳاﺋﻞ ﺗﻲ ﻣ ﺣﺔ ﻣﺎ  اﻟﺎرة ﻣﻞ ﺣﻰ ﻣﻊ ﺎﻬﺎ ﺄن ﺧﻠﻬﺎ ﺳﻞ ﻠﻰ ﻧ اﻟر ﻣ اﻻﻟام ﺄﻣ إﺳاﺋﻞ اﻟﻬدﺔ اﻟاﺔ ،إﻻ
أﻧﻬﺎ ﻠﺔ ﻣ أن ا اﻟﻠﺔ ﻟ ﯾﻠﻰ ﺑ اﻟر اﻟ أﺑﺗﻪ ﻣﻞ ﻣ د ﻹﺳاﺋﻞ ﻠﻰ ﺎﺔ اﻟﺎت ،ﻣﻊ أن اﻟﺷﺢ ﻟﻠﻼﺔ  أوﻻف ﺷﻟ ز اﻟب
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اﻟاﻲ اﻻﺷاﻛﻲ ،و ﻣ ﻣﻲ إﺳاﺋﻞ وأﻠ أﻛ ﻣ ﻣة اﻟاﻣﻪ اﻟﻠﻲ ﺄﻣﻬﺎ ،ﻟﻪ ﺎﻟﺎﺑﻞ وﺎ  ﺣﺎل ﻣﻞ ﯾ إﻟﻰ اﻟدة إﻟﻰ اﻻﺗﺎق اﻟو اﻹﯾاﻧﻲ،
ﻣر اﻟﻠ ﻟ إﺳاﺋﻞ  ﺔ ﺗﻞ اﻟﺎﻟ اﻟﯾ و ﻧﺎﺋﺞ اﻻﻧﺎﺎت اﻷﻟﺎﻧﺔ اﻷﺧة ،ﺣ أن ا اﻹﺋﻼف  ﻠﻰ  اﻷﺣاب اﻟﻲ ﻻ ﺗ ﺎﻟورة
إﺳاﺋﻞ.
ﻣﺎ ﺷﻞ ﺎﻧ ﻟﺔ ﺗ ﺣل ﺻﺔ اﻟاﺻﺎت إﺎن ﺣﻣﺔ اﻟاﻛﺔ  ،ﺎن اﻟاﻲ ﻟﻬﺎ اﻟاﺣﺔ واﻟﺎﻛﺔ ﻣﻊ ﻧﺎ ،إﻻ أن دﺗﻪ اﻟﯾة ،واﻟﻲ ﺗﺎرض ﻣﻊ
رﺔ ﺑ ﻲ اﺳﺎل اﻟﺔ ،ﻣدوﺟﺔ اﻟﺳﺎﺋﻞ ،إذ أﻧﻬﺎ ﺗ ﻠﻞ اﻟﺎت ﻣﻊ ﻧﺎ وﺎدﺗﻪ إﻟﻰ اﻷﺿاء ﻬ ﻣﺎ ﻧﻲ اﻟﻬر ذﻟ ،ﺎ أﻧﻬﺎ ﻣ زاوﺔ
أﺧ رﺎ ﺗﻞ اﺣ اﻟﺎﻛﺎت اﻟﻠﺔ ﻣﻊ ﺑ.
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