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ﻼل ﻞ
ﺑﺎ ﯾداد اﻟﻠ اﻟوﻟﻲ إزاء اﻟة اﻟاﺔ ﻟوس روﻧﺎ ،ﺈن اﻟﺎﻟ اﻟﻲ ،ﯾﺎﻞ وﺳﺎً آﺧ ﺎﺗﻼً  ،اﻟور اﻟﻬﻧﻲ اﻟ اﻟ ﻞ ﺧ اً اﺳاﺗﺎً ﻠﻰ
ﻣﺎﻟﻪ واﺳاﺗﺎﺗﻪ وﺎﺎﻩ اﻟﺔ.
 اﻧﺎر وﺟدﺎ وﻼﺎﺗﻬﺎ اﻟﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻲ اﻟﺎرة اﻟداء ،ﻟة ﻣ اﻟﻣ ﺎدت إﺳاﺋﻞ ﻻﺳﺎدة ﻼﺎﺗﻬﺎ ،واﺳﺎراﺗﻬﺎ وﻣﺎﻟﻬﺎ ﻲ أﻛ ﻣٍ 
ﺛﺎن وأر دوﻟﺔ.
اﻟﺎرة اﻹﺔ اﻟﺔ ﺑواﺗﻬﺎ واﻟﺔ ﺈﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﻬﺔ ﻲ ﺗاﻛﻬﺎ اﻻﺟﺎﺔ ،ﺷﻠ ﺎً ﺳﻬﻼً ﻹﺳاﺋﻞ ،اﻟﻲ ﺗﻠﻞ ﻲ ﯾ اﻟول ،ﻟﻬ ﺛواﺗﻬﺎ ،ﺗ ﺎء
ﻣﺎات اﺳﺎرﺔ ،وﺔ ،وزراﺔ ،ﺎ ﻣ ﺗﻠ اﻟول أن ﺗﻠ اﻟﺎات ﺗﻞ ﺎﻣﻼ ﺣﺎ ﻲ ﺣﺎﺔ واﺳار اﻷﻧﺔ اﻟﺎﺳﺔ وﻧﺎً ﻲ ﻣﺎل اﻟﺔ.
ﻣﺔ اﻟن اﻹﻲ ،ﺎﻧ واﺣة ﻣ اﻷاف اﻟﺔ ﻹﺳاﺋﻞ ،ﻷﺳﺎب ﯾة ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ دورﺎ ﻲ اﻟ ﻲ اﻟﺎﺑ اﻟوﻟﺔ ﻟﺎﻟﺢ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ،
وﺎﺎرﺎ ﺧاﻧﺎ ﻟﻠﻬة اﻟﻬدﺔ ،ﺈﻧﻬﺎ ﺗﻊ ﻲ ﻣﺔ اﺳاﺗﺔ ﻣﺛة ﻲ ﺧ اﻟﺎرة اﻟوﻟﺔ ،وﻲ اﻟ ﺎﻊ ﻧﻬ اﻟﻞ ،ﻼ  اﻟﺎﻬﺎ ﺎﻟ اﻷﺣ،
وﻣﺎورﺗﻬﺎ ﻟﻠة اﻟﺔ ،وآﺎر اﻟ.
ﺗﻠﻞ اﻟوس اﻟﺎﺗﻞ ﻣ ﺧﻼل ﺗﺄﺟﺞ اﻟﺎﺎت ﻠ أﺷﺎﻟﻬﺎ ﻲ ﯾ اﻟول ،ﺣ ﺎﻣ إﺳاﺋﻞ ﺑو اﻟﺎﺎت اﻟدة ﺎﻟﻼح ،واﻟر ،ﺣﻰ ﻧ ﻲ ﺗ
اﻟدان إﻟﻰ ﺟب وﺷﺎل ،وأﻧﺄت ﻲ ﺟﻪ ﺎة راﺳﺔ ﺗﻞ ﻣﻠﺎً ﻟﺳﻊ دورﺎ.
ﻣﺎ  ﻲ اﻟدان ،ﻠﻰ ﯾ اﻟ ،اﻟﯾ ن ة ﺧﻠ ﺳﺎﺳﺔ اﻟﻊ ،وﯾون اﻧﻼﺎً ﻠﻰ اﻟرة وأاﻬﺎ ﻻ  أن ن اً  دور إﺳاﺋﻞ  ﺎدة
اﻻﻧﻼب ﺎﻻﺳﺎرات واﻟ ،ﺎﻟ ﻣ ﻣﺎرﺿﺔ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ﺎ ﻲ ذﻟ اﻟﻻﺎت اﻟة وأوروﺎ اﻟﺔ.
ا اﻟﺎد واﻟاﻛﻲ اﻟ ﯾﻪ اﻟ ﻲ اﻟدان ﻻ  أن ﯾﺢ إﻻ ﺑ دوﻟﺔ ﺈﺳاﺋﻞ ،ﺎدرة ﻠﻰ اﻟﺄﺛ ﻲ اﻟﺎﺳﺎت اﻷﻣﺔ واﻷوروﺔ.
وﻣ و ﻣ ﺗاﺟ إﺳاﺋﻞ ﻲ إﺛﺎ ،ﺳﺎً وراء اﻟ ﻲ ﻣﺎﻊ ﻧﻬ اﻟﻞ ،اﻟ ﻞ ﺎﻣﻼً اﺳاﺗﺎً ﺣﺎً ﻲ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻟ واﻟداﻧﻲ ،وﻞ إﺳاﺋﻞ
دوﻟﺔ ﺎﻠﺔ ﻲ اﻟﺄﺛ ﻠﻰ ﺳﺎﺳﺎت ﺗﻠ اﻟول.
وﺎﻹﺿﺎﺔ وﻣ ﺧﻼل ﻼﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ إﺛﺎ ودول اﻟن اﻹﻲ ،ﺎﺗ إﺳاﺋﻞ ﺎدرة ﻠﻰ ﺗ وﺟدﺎ اﻟ واﻷﻣﻲ ﻲ اﻟ اﻷﺣ وﻲ اﻟ  ﺎب
اﻟب ،وﻣ ﺎك  وﺳﻊ وﺟدﺎ اﻟ واﻷﻣﻲ ﻲ اﻟ اﻟﻬ وﺻﻻً إﻟﻰ اﻟﻠﺞ.
ﻟ  ﺳ اً ،اﻟور اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟﻲ واﻟ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ اﻟﺎﺳﻲ ،ﺎ ﯾﻠ ﺎ ﻰ ﺳ اﻟﻬﺔ ،اﻟ ﺳﺎ إﺳاﺋﻞ ﻲ ﺣﺎﯾﻪ وﺣاﺳﻪ ﻣ ﺧﻼل إرﺳﺎل ﻣﺎت
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»اﻟﺔ اﻟﯾﺔ«.
ﻲ اﻟال  ﻣﺎدر اﻟ ﻠﻰ ﺳ اﻟﻬﺔ ،ﺈن اﻟﺎوف اﻹﺛﺔ ﺗ ﺎﺗﺎﻩ ﻣ ،إذ ﻻ ﻞ اﻟاع اﻟﻣ اﻟاﺧﻠﻲ ﻲ إﺛﺎ ﺎﻣﻼً أﺳﺎﺳﺎً ،ﻲ اﻟﺄﺛ ﻠﻰ
أﻣ ﺳ اﻟﻬﺔ.
ﺗت ﻟﻟ اﻻﺗﺎق،
إذا ﺣﺎوﻟﺎ اﻟدة إﻟﻰ اﻟﻠ ،ﺈن إﺛﺎ و ﻣﻊ ﻣ واﻟدان اﻟﺎم  ،2011اﺗﺎق ﻣﺎد ،ﻟﻬﺎ ﻣﻊ ﻣور اﻟ ،ودﺧل إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ اﻟّ ،
وات ﻧة ﺎﻟﺔ ﻲ ﺗ اﻟﻠﺎت اﻟﺔ واﻟداﻧﺔ ،اﻟﻲ ﺳ وﺗﻰ  اﻟار ﻣ أﺟﻞ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ اﺗﺎق ﯾﻠﻲ ﻣﺎﻟﺢ ﻞ اﻷاف.
ﺗ ﺣﻣﺔ آﺑﻲ أﺣ ،اﻻﺳﺎع ﻟﻞ اﻟات واﻟﺎدرات اﻹﺔ واﻟوﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟ اﻟ واﻟداﻧﻲ ،وﻲ ﺗﻠ اﺳادﺎ ﻟﻠب إذا ﻟﺄت
اﻷاف اﻷﺧ إﻟﻰ ذﻟ.
واﻟال ﻣ أﯾ ﻹﺛﺎ ،اﻟﻲ ﻻ ﺗ إﻟﻰ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ ،واﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺗﺎً ،واﻟﻲ ﺗاﺟﻪ ﻞ اﻟ ﺗﺎﺎت ﺔ ﺣﺎدة ،وﻻ ﺗﺎرن راﺗﻬﺎ اﻟﺔ رات ﻣ،
 أﯾ ﻟﻬﺎ أن ﺗ أﻠﻰ ﻣﺟﺎت اﻟ ﻟﻻ أﻧﻬﺎ ﻣﻣﺔ إﺳاﺋﻠﺎً؟
اﻟوﻟﺔ اﻹﺛﺔ اﻟﺔ ،اﻟﻲ ﯾﯾ ﺣﻣﻬﺎ آﺑﻲ أﺣ ،ﻣ اﻟﺎم  ،2018ﺗض ﻟﻬاﺋ ﻣﻼﺣﺔ ،ﻣ ﻞ ﺟﻬﺔ ﺗ ﺗا ،ﺣﻰ أﺟت اﻟﻣﺔ ﻠﻰ إﻼن ﺣﺎﻟﺔ
اﻟار ،وأﺟت رﺋﻬﺎ ﻠﻰ اﻟﺎب إﻟﻰ ﻣاﻊ اﻟﺎل ،ودة ﺳﺎن اﻟﺎﺻﺔ أد أﺎﺎ إﻟﻰ ﺣﻞ اﻟﻼح.
 أرﺎن اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ ،وﺗﻬد ﺎﻟﺻل إﻟﻰ ﺎﺻﻬﺎ ،ﻬﻞ  أن ﺗ أﻣﺎم ﺟ  و ﺎﻟ
ﺟﻬﺔ ﺔ ،ﺗﻞ  %6ﻣ اﻟﺎن  اﻟن ،ﺗﺢ ﻲ ّ
اﻟ ،ا إذا اﺿﺎ أن اﻟﻞ اﻟ ﻣوح ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﺎد اﻹﺛﻲ؟

ﯾاﺻﻞ آﺑﻲ أﺣ ﺎدﻩ ،ﺑ اﻟﺎدرات اﻷﻣﺔ واﻹﺔ اﻟﻲ د وﺗ إﻟﻰ و اﻟﺎل ،واﻟﻠء إﻟﻰ ﺎوﻟﺔ ﺣار  ﻣو ﻟﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺔ اﻟاﺧﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﻬد
وﺣة اﻟوﻟﺔ  ،ﻟﻪ أن ﻞ ذﻟ ،وﻣ أﯾ  ﺎدﻩ؟ ﺛﺔ ﺎﻟﺄﻛ د إﺳاﺋﻠﻲ  ،وأﻣﻲ ﺧﻠ ﻩ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻲ دﺎ آﺑﻲ أﺣ وﻟ ﻣﻊ اﻷﺳ ﺛﺔ دول
ﺔ دﺧﻠ ﻠﻰ اﻟ ،ﺗﺳﻞ ﻣﺎات ﺔ و ﺔ ﻟﻠﺎم.
ﻣة ﺣﻰ ﺗﻣﻬﺎ ﻲ  ﺎﺻﺔ إﻠ ﺗا ،ﻣﻠﻲ ،وات ﺟﻬﺔ اﻟ اﻟﻲ ﺗ ﺗﻣﺎ ﺎ ،ﻲ اﺗﺎﻩ اﻻاب أﻛ ﻣ
إﺛﺎ ﻟ ﻟﯾﻬﺎ ﺎﺋات ّ
اﻟﺎﺻﺔ أد أﺎﺎ.

آﺑﻲ أﺣ ،ﺎن ﻞ وع اﻟﻟﺔ اﻷﺧة ﻣ اﻟﺎل  ،وا ﻠﻰ ل إﺳاﺋﻞ ،ﺎﻧﺔ ﻣا ﻲ اﻻﺗﺎد اﻹﻲ ،وﻣﻩ أد أﺎﺎ ،ﻻﻟﺔ ﻣﻠﺔ وﻣﻠﺳﺔ ﻠﻰ 
اﻟﻼﺎت .اﺣﺞ آﺑﻲ أﺣ ﻠﻰ اﻟﻠﺔ اﻷﺧة ﻟﻬة »اﻟﻼﺷﺎ« إﻟﻰ إﺳاﺋﻞ ،ﻟﻪ ﺳﺎن ﻣﺎ أن اﺑﻠﻊ ﻟﺎﻧﻪ.
ﻲ ﻞ اﻷﺣال ﺈن دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ﺗﻰ وراء ﻣﺎﻟﻬﺎ ،وﻣ ﺿﻬﺎ ﺗﻬﯾ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻻﺳاﺗﻲ اﻟﻲ ،وﻟ ذﻟ ﻻ ﻲ اﻟب ﻣ اﻟوﻟﺔ ﺎ ﺎﺑون
وون ﻲ ﻣﻞ  ،ﺣ ﻻ ﯾﻊ اﻟم.
اﻟب ﻟ ا ﺄن ﯾﯾوا ﺣوﺎ ﻠﻰ ﻬ اﻟ ﺑﻞ ﯾﺎن إﻟﻰ اﻟﻼﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،اﻟﻲ ﺗﻞ اﻟوس اﻷﺧ ﻠﻰ ﺷﻬ وﻣﺎﻟﻬ ون ﻟ رداء اﻟﻞ.
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