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ﻧ ﻣﻼﻣﺢ إﺳاﺗﺔ ﺔ ﺟﯾة ﻟﻠﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟاع "اﻟﻲ-اﻹﺳاﺋﻠﻲ"

 23ﻧ07:38 - 2021 
ﺎﻧﻲ اﻟ
ﺣت ،ﻠﻰ ﻣ ﯾﻣ ،اﻟوة اﻟﺔ اﻟﻲ ﻧﻬﺎ ﻣ دراﺳﺎت اﻟق اﻷوﺳ – اﻷردن ،ﺗ ان "اﻹﺳاﺗﺎت اﻟﺔ ﻲ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺎﺎ اﻟق اﻷوﺳ
وﺗﻻﺗﻪ" ،وﺎﻧ اﻷوراق اﻟﻣﺔ واﻟارات اﻟﻲ دارت واﻟﺎﺋﺞ ﺔ وﻣة وﻣﻬﺔ ،وﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺎ أﺻﺎب اﻟار  -إن أرادوا  -ﻠﻰ وﺿﻊ إﺳاﺗﺎت أو
إﺳاﺗﺔ ﺔ ﺎدرة ﻠﻰ اﻻﻧﺎر ،ﻣﻊ أن ﻣﺎ ﺗم ﻪ ﻣاﻛ اﻷﺎث واﻟﺎﻣﺎت واﻟ ﻞ ﺎم ﻲ واد وﺻﺎع اﻟار ﻲ واد آﺧ.
ﻣ ﻠﻰ أن اﻟﺔ ﻲ
ﻣ ﺧﻼل اﻟوة ورﺔ ان "اﻟ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ اﻟﺎﻣﻊ ﻲ إدارة اﻟاع ) ،"(2030-2021وﺗﺎوﻟ ﻬﺎ ﺗ اﻟاﻊ اﻟﻠﻲً ،ا

ﻣﺄزق  ﯾﻬدﺎ ﺎﻟﺔ إذا ﻟ ﺗ اﻟؤﺔ واﻹﺳاﺗﺎت واﻹرادة واﻟﺎدة اﻟﺎﺳﺔ ،ﻣﻊ اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ وﺟد ﺎﺻ وﻣﺷات واﻣﻞ وﻣات ﻠﺔ وﺳاﺋﻠﺔ
وﻠﺔ ودوﻟﺔ ﺗ ﺎﻟ إذا أ ِ
ُﺣ ﺗﻬﺎ واﻟﺎء ﻠﻬﺎ.
وﺗﺎوﻟ اﻟرﺔ ﺳً اﻻ ﺣل إﻟﻰ أﯾ  و أن ﺗﻞ اﻟﺔ ﻲ اﻟﻞ ،وﻣﺎ اﻷاف اﻟﻲ  اﻟﻞ ﻠﻰ ﺗﻬﺎ ،و  ذﻟ؟
ﺿ ْ اﻟﺎرات اﻟوﺣﺔ ،وﻲ:
وَ َ 
وﺗ اﻟرﺔ إﻟﻰ أﺑز اﻟروس اﻟﺎدة ﻣ اﻟاع اﻟﺎرﻲ اﻟﻞ اﻟﻲ ﺗﺎ ﻠﻰ وﺿﻊ اﻹﺳاﺗﺎت اﻟﺎﺳﺔَ ،

اﻟﺎر اﻷول :اﻟدة إﻟﻰ ﻣﺎ ﻞ أوﺳﻠ ،وﻣﺎ ﯾﻠﻪ ذﻟ ﻣ إﻟﺎء اﻻﻟاﻣﺎت اﻟﺗﺔ ﻠﻪ ،ﺎ ﻬﺎ ﺳ اﻻاف ﺈﺳاﺋﻞ ،وﺣﻞ اﻟﻠﺔ ،واﺎد ﻣﺎوﻣﺔ ﻣﺣﺔ ﺣﻰ
اﻟ.
اﻟﺎر اﻟﺎﻧﻲ  :ﻠﻰ إﺎدة ﺑﺎء اﻟرات ،وﺗاﻛ اﻟة واﻹﻧﺎزات ،وض اﻻﺳﻼل اﻟﻲ واﻟﺎدة ض ﺣﺎﺋ ﻠﻰ اﻷرض ،ووﺿﻊ ﺧﺔ ﻟﻠﻠ ﻣ أوﺳﻠ
ﺧﺻﺎ ﻣﺔ اﻟ ،ﻠﻰ أﺳ وﺔ وﻣﺎرﺔ ﺣﺔ وداﺔ ﺗاﺔ.
واﻟاﻣﺎﺗﻪ ﺎﻟرﺞ ،وﺗ اﻟﻠﺔ ،وﺎدة ﺑﺎء اﻟﺳﺎت واﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ،
ً
اﻟﺎر اﻟﺎﻟ :اﻟوﻟﺔ اﻟاﺣة ،ﺳاء اﻟاﺔ أو ﺄ ﺻﺔ ،وﻟ اﻟﻲ ﺗﻬف إﻟﻰ ﺔ اﻟوع اﻻﺳﺎر وﺗ ﻧﺎم اﻟﻞ اﻟ.
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اﻟﺎر اﻟاﻊ :و ﻊ ﺑ اﻟﺎر اﻟﺎﻧﻲ واﻟﺎﻟ ،ﺧﺎر اﻻﺳﻼل اﻟﻲ وﺧﺎر إﺎﻣﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟاﺣة ،و اﻟﻞ ﻧﻪ ﻰ ﻟ أﻰ ﻣﺎ  ﺗﻪ ﻲ ﻩ
اﻟﺣﻠﺔ ،ﻣ دون ان اﻷ واﻟﻬف اﻟﻬﺎﺋﻲ اﻟ إﻟﻰ اﻟق اﻟﺔ واﻟﺎرﺔ واﻟﺎﻧﻧﺔ.
اﺣﺎﻻ؛ ﺳﺎر ﺗ إﺎﺑﻲ ﻣﻠس؛ ﺳﺎر ﺗر
ﻠﻼ ،و اﻷﻛ
ً
أﺧا ،ﺗ اﻟرﺔ إﻟﻰ اﻟﺎرﺎت اﻟﻠﺔ ،وﻲ :ﺳﺎر ﺎء اﻟﺿﻊ اﻟا ،أﻞ أو أﻛً 
و ً
ﺳﻠﻲ ﻣﻠس؛ ﺳﺎر ﺗر ﺷﺎﻣﻞ؛ ﺳﺎر اﻟة وﺣوث ﺗم ﻧﻲ إﺎﺑﻲ ﻣ ﺧﻼل اﻧﻻع اﻧﺎﺿﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ أو ﺗ  إﺎﺑﻲ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ أو ﻲ اﻹﻠ أو
ﻲ اﻟﺎﻟ أو ﻲ ﻠﻬﺎ.
وأورد ﺎ ﯾﻠﻲ  اﻷﺎر واﻟﻼﺣﺎت ﻠﻰ ﺎﻣ اﻟوة اﻟﻬﺔ:
أوًﻻ  :وﻞ اﻟق إﻟﻰ اﻹﺳاﺗﺎت  ،ﺗﯾ اﻷاف اﻟﻲ ﺗﻰ اﻹﺳاﺗﺎت ﻟﻬﺎ ،ن اﻹﺳاﺗﺔ ﻲ اﻟ ،ﺎ ﻞ اﻹﺟاءات وﺧ اﻟﻞ
أﺑا أن ﻧل اﻟﻬف ﺗ ﻠ ،ﻷن ا اﻟﻬف ،
واﻷدوات وأﺷﺎل اﻟﻞ )واﻟﺎل( ،اﻟ ﯾﻲ اﻟ ﻪ ﻣ ﻧﺔ ﻣﺔ ﻟﻠﺻل إﻟﻰ ﻧﺔ أﺧ ،وﻻ ﻲ ً

وﺎج إﻟﻰ ﺗﯾ أاف واﺔ  ﺗﻬﺎ ،ﺔ و ذﻟ ﻣﺳﺔ وة ،ووﺿﻊ ﺗر ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻬﺎ ﻠﻰ  وﺿﻊ إﺳاﺗﺎت ﻟ ﻞ ﻣﻬﺎ.

ﺻﺎ ﻧﻩ وﻻ ﺎﺔ  ذاﺗﻬﺎ ،ﺑﻞ وﺳﻠﺔ ﻣ وﺳﺎﺋﻞ ﻣدة ﻟﻠﺻل إﻟﻰ اﻟﻬف ،وﻲ ﺗﻊ ﻷﺷﺎل ﻻ ﺣ
وﻻ ﻲ اﻟل إن اﻹﺳاﺗﺔ ﻲ اﻟﺎوﻣﺔ ،ﺎﻟﺎوﻣﺔ ﻟ
ً
ﻟﻬﺎ ﻣ اﻟﺎوﻣﺔ ،وﻻ ﺗﺎرض ﻣﻊ اﻟﻞ اﻟﺎﺳﻲ ،ﺎﻟﺎوﻣﺔ ﺗرع واﻟﺎﺳﺔ ﺗ ،وﻣ ﻻ ﯾرع ﻻ .
ﺛﺎﻧﺎ :اﻹﺳاﺗﺔ اﻟﺣﺔ ﻣوﺣﺔ  ،أن ﺗد ﻟ وﻣ  ﺣﺎﻣﻠﻬﺎ اﻟ ﻰ أو  أن ﻰ ﻟﻬﺎ ،وﻞ ﻲ ﻣوﺣﺔ ﻟب أو ﻟﻠ أو ﻟﻠﻣﺎت واﻟول.
ً
وﻲ اﻟﺎدة ،اﻹﺳاﺗﺎت اﻟﺎﻣﺔ واﻟﺔ ﻻ  ﺗﻬﺎ ﻣ دون ﺗﺎ ﻞ اﻷاف ﻣ ذو اﻟﻼﺔ ﻲ اﻟوﻟﺔ أو اﻷﻣﺔ ﻣار اﻟ  وﺿﻊ إﺳاﺗﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻣﺎ
ﻻ ﺗﻞ ﻣ اﻟوض وﺿﻊ اﻟ اﻟﻠﺔ ﺈﺟاء اﻟ اﻟﺎدر ﻠﻰ ﺟﻠﻬﺎ ﻣﻟﺔ.
ﻊ اﻟب أو ﻣ اﻷﺎث ﻹﺎع ﺻﺎع اﻟار ﺑﻬﺎ ،ﻼ ﻞ أن
ﺎﻹﺳاﺗﺔ اﻟﺔ ﻣﺎ ﺣﻬﺎ ﺣب أو ح ﻣﻼﻣﻬﺎ ﻣ أﺎث ﻟ ﺗن ﻟﻬﺎ أرﺟﻞ إذا ﻟَ 
أﺎ،
ر ﺣب إﺳاﺗﺔ ﻣﺎوﻣﺔ ﻟﻠﻠ ﻠﻪ وع ﻲ ﺗﻬﺎ وﺣﻩ ،وذا ﺣﻞ ا ﻲ ﺑﻠ أو ﺑﻠان ةـ ،وا ﺣﻞ ً
ﻼ ﻲ ﻣﺎ ،وﻟﻪ اﺋ ة وأﺿار ة ً
ن اﺳﺎء ،واﻻﺳﺎء ﯾ اﻟﺎة وﻻ ﯾﻠﻬﺎ.

ﻼ ﻲ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ ﺎن ﺎك 
ﺛﺎﻟًﺎ  :وﺿﻊ اﻹﺳاﺗﺔ ﻻ  ﺗﺎﻞ اﻷوﺿﺎع اﻟﺎﺋﺔ واﻹﺳاﺗﺎت اﻟﺎﺋﺔ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ ،ﺳاء ﺎﻧ ﻣﻠرة أو  ﻣﻠرةً ،
اﻟﺔ ف اﻟ واﻟدة وﺳاﺗﺔ ﻣﺎﺳﺔ ﻟﻪ ،و أن ﻣﺎ أﺧ ﺎﻟة ﻻ ﺟﻊ إﻻ ﺎﻟة ،ﺛ ﺗت اﻷاف واﻹﺳاﺗﺎت  ﺔ ﺣان  ،1967ﻟﺢ إزاﻟﺔ
آﺛﺎر اﻟوان ﻣ ﺧﻼل ﺣب اﻻﺳاف واﻻﺳاد ﻟﻠب واﺎد اﻟﺎوﺿﺎت واﻟﺎت  اﻷﻣ اﻟة ،و ﺣب ﺗ 1973 ﺗت اﻷاف واﻹﺳاﺗﺎت ،إذ
ﺗ إﻟﻰ اﺗﺎﺎت ﺛﺎﺋﺔ ،وﻟﻰ ﻣ ﻲ ﺟﺎﻲ ح ﻣﺎدرة اﻟﻼم اﻟﺔ  -ﻣ دون وﺟد ﺷ
أﺻﺢ اﻟﻬف ﺗ اﻟﻼم اﻟﺎﺋ ﻠﻰ اﻟﺎوﺿﺎت اﻟﺎﺷة ،وﻣ ﺛّ 
ﻣﺧ إﻟﻰ ﺗﻊ 
ًا
إﺳاﺋﻠﻲ ﻟﻬﺎ  ﻣﻪ اﻟب ﻣﺎﺑﻞ أﺣاث  11أﯾﻠل  - 2001اﻟﻲ ﺎﻣ ﻠﻰ رﺗﻲ اﻻﻧﺎب اﻟﺎﻣﻞ ﻣﺎﺑﻞ اﻟﻊ واﻟﻼم اﻟﺎﻣﻞ ،واﻧﻬ
ﺗت اﻷوﻟﺎت واﻷاف ﻟﺢ إﯾان ،وﻟ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ،ﻲ اﻟو اﻟﺋﻲ واﻟ اﻷﻛ.
اﻟﻠان اﻟﺔ ﻣ دون اﻧﺎب ،ﺣّ 

اﺎ  :اﻟ ﻲ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﺎ اﻟﻲ ،ﻻ   اﻟور اﻟﻠﻲ ﺎ ﺣﻞ ﻲ ﺣب  1948و اﻟﺔ ،وﻻ ﺗ اﻟور اﻟﻠﻲ واﻟﺦ ﻲ
رً
اﺳﻼﻟﺔ اﻟار اﻟﻠﻲ ﻟرﺟﺔ ل اﻟﻠ  أﺎد اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ واﻹﻧﺎﻧﺔ ،وﻣﻞ ﻩ اﻟﺎﻟﺔ ﺳﺎ ﻲ اﻟﺻل إﻟﻰ  اﺗﺎق أوﺳﻠ اﻟوم.
ﻲ اﻟﺎﺑﻞ ،ﻻ  ﺗﺎﻞ اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﺳﺔ  وﺻل اﻟﺔ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ وﺻﻠ إﻟﻪ ،وﺗﻞ اﻟﻠ ﻞ اﻵﺛﺎم واﻟور ،ر أﻧﻬ ﯾﻠن ﻬ
ﻣ اﻟوﻟﺔ وﻣﺎﻟن ﺎﻟﺎدرة إﻟﻰ اﻟﻞ ،وﻟﻬ ع ﻣ أﺻﻞ ،أ ﻣ وع اﻟة اﻟﺔ ،إذ ﺗر اﻟاﻊ اﻟﺳﻲ اﻟﻲ ﻣ ﺧﻼل  اﺗﺎﺎت ﻣدة ﻣﻊ دوﻟﺔ
اﻻﺣﻼل ،إﻟﻰ ﺗﻲ اﻻﺳاد واﻟﺎد ،إﻟﻰ اﻟوب اﻟاﺧﻠﺔ واﻟﺔ ،وﺗﻞ اﻟب ﻣ ﻣوﻟﺎﺗﻬ   ﺗﻞ اﻟﻠ ﻞ اﻟوﻟﺔ ،ﺎ ﻻ ﺣﺎ ﻣ ﺧﻼل
ﺗدﯾ ﺷﺎرات أﻞ ﻣﺔ أدر ﺎﺑﻬﺎ ،وﻧﻞ ﺎ ﻞ ﻪ اﻟﻠن.
ﻟ ﺣﺻت اﻟﺔ  ﺷﺎر ﺑﻲ "ﺎ ﺎ ﻣﺔ اﻟ ،"وﺻًﻻ إﻟﻰ ﺗ ﻣاردﺎ ﻞ أوﺳﻠ ،ﻣﺎ ﺳﺎ ة ﻲ دﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺎرﺛﺔ ،وا ﻻ ﯾر ﻟﺎدة
اﻟﺔ ﻣﺎ ﻠﻪ ،ﻼ ﺷﻲء ﯾر اﻟﻠﻲ  اﻟواﺔ اﻟﺎرﺔ واﻻاف ﺈﺳاﺋﻞ و اﻟﺎوﻣﺔ واﻟل ﺎﻟﺔ اﻻﺎدﺔ ﻻﺎد اﻻﺣﻼل ،ﻣﺎﺑﻞ اﻻاف ﺈﺎﻣﺔ ﺳﻠﺔ
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ﺣ ذاﺗﻲ وﺎﻟﺔ ﻞ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﻣ دون ااف إﺳاﺋﻞ ﺄ ﺣ ﻣ اﻟق اﻟﻠﺔ.
اﻣادا ﻟوع اﺳﺎر ﺎﻟﻲ ﻬف إﺎء اﻟة واﻟﻬﺔ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺑﻣﻬﺎ ﻣ ﺧﻼل
إن اﻟوع اﻟﻬﻧﻲ اﻻﺳﺎر ﻻ ﻬف ﻠ  ﻧﻪ
ً
إﺎﺋﻬﺎ أﺳة اﻟﻬ واﻟﺔ واﻟﺋﺔ واﻟ واﻟﻬﻞ واﻟﺎد واﻻﺳاد ،وذا ﺎﻧ إﺳاﺋﻞ ﻟ ﺗﻊ أن ﺗم ﻣ اﻟﻞ إﻟﻰ اﻟات  اﻻﺣﻼل ﺈﻧﻬﺎ ﻻ ﺗال ﺗﻰ ﻟﻲ
ر ﺑﻞ  ﻪ إذا ﺗت اﻟؤﺔ
ﺗ ﻠﻰ اﻟﺔ ﻣ اﻟ إﻟﻰ اﻟﻠﺞ ،وﻟﻞ اﺗﺎﺎت اﻟﻊ اﻟﻲ ﺗﺄﺧ ﺷﻞ اﻟﻊ واﻟﺎﻟ دﻟﻞ ﻠﻰ ذﻟ ،وا ﻟً ا
اﻟﺎﻣﻠﺔ واﻹﺳاﺗﺎت اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺎدة ذات اﻹرادة اﻟﻠﺔ.
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