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ﻼل ﻞ
و اﻟ ،ﻟﻧﺔ اﻟ ارات واﻹﺟاءات اﻟﻲ ﺗﺎ
ﺗاﺻﻞ اﻟﺎﺳﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻣﻣﺔ ﺎﻣﻞ ﺎﺔ اﻟﻻﺎت اﻟة ،اﺟﺎث اﻟق اﻟﻠﺔ ،اﻟاﺣ ﺗﻠ اﻵﺧ،
ّ
وﺗم ﺑﻬﺎ ﺣﻣﺔ اﻟ اﻟف.

 ﻣﻠ اﻟس ،ﺗﻬ اﻟﻻﺎت اﻟة اﻟ ﻟﺎدرة ﺣ دة اﻟﻠ وﻟﺎء وﺎﻟﺔ ث وﺗﻞ اﻟﻼﺟ ،ﺛ ﻣﻠ إام اﻟﺎﺿﻠ اﻟﻠ وﻣﻠ اﻟء
اﻷﻛ ﻣ أرض اﻟﺔ اﻟﺔ ،إﻟﻰ اﺎر اﻟوق اﻟﻣﻲ اﻟﻠﻲ ﻣﺔ إرﺎﺑﺔ ،وﺧ ﻣﺎت اﻟﻬاء واﻷﺳ ﻣ أﻣال اﻟﺎﺻﺔ.
ﻣ اﻟاﺿﺢ أن إﺳاﺋﻞ ﺗﻞ ﻠﻰ اﻟﻠ ﻣ ر اﻟان اﻟاﻲ  ،أن أ ﻣﻠﻧﻲ إﻧﺎن ﻲ ة ،ﺗﻪ ﻹﺎء أﻛ ﻣ ﻣﻠﻧ وﻧ اﻟﻠن ﻠﻲ
ﻲ اﻟﺔ.
اﻟة اﻟﺎﻟﺔ ﺳن إﻼن إﺳاﺋﻞ دوﻟﺔ ﯾﻬدﺔ ،ﻣﺎ دﺎ ﻣ ﺧﺎﺋ و اﻟاﺔ اﻟﻣﺔ ،ذﻟ أن ﻣﻞ ا اﻹﻼن ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾﻊ اﻟﺔ إﻟﻰ أﻰ ﺣ
ﺿ اﻟﻠ اﻟﺎﻣﯾ ق أرﺿﻬ ﻲ ﻣﺎ.1948 
ﻲ اﻟب اﻟﺎﻣﻠﺔ إذاً ﻠﻬﺎ اﻟﺎﻟ اﻷﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺿ ﺣق اﻟﻠ ،وأﺎً ﺿ  ارات اﻷﻣ اﻟة ﺑﻬا اﻟص.
ﻲ ﻞ ﻣﻞ ﻩ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻲ ﺗﺎوز اﻟﺎﺟﺔ ﻟﻠﻠﻞ واﻻﺳﺎج ،ﯾ اﻟﻠ اﻟ ﻟﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟاﻊ  ﻣ ا اﻟﻬ ،ﻟﻲ د اﻟؤﺔ
اﻟﻠﺔ واﻟﺎرات اﻟﻼﺣﺔ ﻟاﺟﻬﺔ ﺗﻠ اﻟب اﻟﻧﺔ.
ﻻ ّﺑ أن اﻟﺿﻊ أﻛ ﺗاً وﺻﺔ ﻣ أن ﯾ  اﻟﻠ ،ﻟﺿﻊ اﻟﻠل اﻟﺎﺳﺔ دون إﺧﺎع اﻷﻣ ﻟﻠﻞ  إزاء اﻟاﺎت اﻟﺗﺔ إزاء أ ﻣ اﻟﻠل
اﻟﺎراﺗﺔ اﻟﺎﺿﺔ.

وﺗﻞ اﻟوﻟﺔ ﻣﻊ اﻟﻞ اﻟﻲ.
أول ﻣﺟﺎت اﻟﻠﺎء واﻟ  ،أن ﺗﻠﻲ ﺎﺔ اﻟ ،ﺧﺻﺎً ﺣﻲ ﺣﺎس واﻟﻬﺎد اﻟة ﻟﻠر
ّ
ﻻ ر ﻟ ﯾﻠ  اﻟﺎرﺔ اﻟﺎﻠﺔ ﻲ اﻟﺎش وﻻ ر أﺻﻼً ﻟﻠﺄﺧ ﻲ اﻻﺳﺎﺔ ﻟﻠة ،واﻟ ﻲ ﺔ اﻟﻠ ﻠﻰ ﺻﺎت اﻟﺎرﺔ  اﻟﺎن اﻟ
ﯾ ﻪ اﻟﻠ.
واﻟﺔ ﻲ أن اﻷوﻟﺔ ﻲ اﺧﺎر اﻟﺎن ﺳن ﻣﺎً وﻧﺎﻟﺎً ﻠﻰ اﻷرض ،اﻟﻲ ﺗﻰ إﺳاﺋﻞ ﻟﺎدرﺗﻬﺎ ،ﺎﻟ  أن ن ﻠﻰ اﻷرض ذاﺗﻬﺎ.
إن اﺧﺎر ﻣﺎن اﻧﺎد اﻟﻠ ،ﻻ  أن ﻊ ﻻﺎرات وﺟد اﻻﺣﻼل واﺗﻪ اﻟﻲ ﺗﻊ اﻟﺻل إﻟﻰ ﻣﺎن اﻻﺟﺎع ،ﺎﻟﺎ اﺧﺎرت إﺳاﺋﻞ اﻟب واﻟاع ﺈن
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ذﻟ ﻲ ﻣ اﻟﻠ اﻻرﺗﺎء  اﻟﺎﺑﻬﺔ إﻟﻰ اﻟ اﻟ ﯾ إﻟﻪ اﻻﺣﻼل.
ﻧﻠ وﻠ اﻟﻊ ،أن اﻟﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺎ ﺗﻩ ﻣ إﺟاءات و ارات واﻧ ،إﻧﺎ ﺗﻊ اﻷﻣر ﻧ اﻟاع اﻟح ﻠﻰ ﻞ أرض ﻠ اﻟﺎرﺔ ،وﻞ
ﺣق اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟﺎرﺔ ﻣﺎ ﻲ ﺳ أوﺎم اﻟﺎل ﻠﻰ أﺳﺎس رؤﺔ اﻟوﻟ ﺎﻟﻬم اﻟﻠﻲ اﻟ إﻟﻰ  ارات اﻷﻣ اﻟة.
وﻧﻠ وﻠ اﻟﻊ ،أﺎً ،أن ص ﺗ اﻟﻼم ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﺳاء اﺳﺎداً إﻟﻰ ﻣﺎدرة اﻟﻼم اﻟﺔ أو ﺎ  ،ﺗاﺟ إﻟﻰ اﻟ  أن اءة ﻣاز اﻟ اﻟاﺔ،
واﻷوﺿﺎع اﻟﺔ واﻟوﻟﺔ ،ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﺟﻞ ﻟ ﻻﺣ ،إار اﻟﻠ ﻻﺳاﺗﺎت ﺗم ﻠﻰ أﺳﺎس ا اﻻﺳﺎج.
ا ﻲ أن اﻟ ارات اﻟﻲ ض أن ﺗر  اﻟﻠ اﻟ ،ﻻ ﺑ أن ﺗﺎﻟﺞ ا ﺻﺎرﻣﺔ ،اﻟاع ﻲ واﻪ اﻟا ﻟ اﻟﻞ ﻠﻰ اﻷرض ﯾﻲ أن ﯾ ﻲ
اﺗﺎﻩ ﺧض اﻟاع اﻟﺎﻣﻞ ﻠﻰ ﻞ اﻟق اﻟﺎرﺔ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ.
ﻲ ذﻟ أن ﺗن اﻟاﺟﺔ ﻟﺎ ﺳ ﺳﺔ ،وﺗ إﻟﻰ اﻟﻼﺻﺎت اﻟﺎﻣﺔ ،وأن ﺗ اﻟ اﻟض ﻲ ﺳﺎﻻت اﻟوﻟﺔ  اﻟﻞ ،ﺎ ﯾد إﻟﻰ اﺳاف ﺎﺔ
اﻟﻠ.
دا ﻣﺄﻟﺔ اﻟﺎب ﻟﻠﺎرﺦ ،ﻠﻞ ﻧ ﻣ اﻟوﻟﺔ  ﻞ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺧﻼل اﻟﺣﻠﺔ اﻟﺎﺔ.
اﻟﻬ أن اﻟ اﻟﻊ ﻟﺎت رﻊ ن ﻣ ﺗﻊ اﺗﺎﺎت أوﺳﻠ ،ﻲ اﺳﺎﺟﺎً واﺿﺎً ﻻ ﻣﺎل ﻪ ﻟﺎش أو اﺧﻼف ،ﻠ ﻠ إﺳاﺋﻞ ﻞ ﻣﺎ ﺑﺳﻬﺎ ﻟﻺﺎﺣﺔ
ﺑﻟ اﻻﺗﺎق ،وآﻟﺎت اﻟﺎﻲ ﻣﻪ.
ﻟ ﺗﺄﺧ اﻟﻠن ﻲ اﺗﺎذ اﻟ اﻟﺎﺳ ﻟﻠد ﻠﻰ ﺷ اﺗﺎﺔ أوﺳﻠ ﻣ ﻞ إﺳاﺋﻞ وﻟﻟ  أن ن اﻟار اﻷول ﻟﻠﻠ اﻟ اﻟﻠﻲ ،اﻹﻼن 
ﺗﻠﻲ اﻟﻠ  ذﻟ اﻻﺗﺎق ،ودﻩ وﺷوﻪ.
إن ﻣﻞ ا اﻟار وﻼﻧﻪ ،وﻣﺎ ﻪ ﻣ إﺟاءات و ارات أﺧ ،ﺳن ﻣﻬﻣﺎً وﻣﻬﺎً ﻣ ﻞ اﻟ اﻟﻲ واﻹﻠﻲ واﻟوﻟﻲ اﻟ ﻠﻪ أن ﯾﻞ ﻣوﻟﺎﺗﻪ ،إﻟﻰ
ﺟﺎﻧ اﻟﻠ.
ﻣﻞ ا اﻟار اﻻﺑاﺋﻲ ﯾﺳ ﺣﺎً ﻟار ﺑ اﻟ اﻷﻣﻲ ،وو اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﺗﺎﺔ ﺎر.
ﺳن ﻟﻟ ﺗاﺎت ،وﺻﺎت ،واﻷرﺟﺢ أن إﺳاﺋﻞ ﺳﺎﺑﻞ ذﻟ ﺎﻟ ﻣ اﻹﺟاءات واﻻاءات واﻟد ،ﻟ ﻞ ذﻟ ،ﺟء ﻣ اﻟ اﻟب ﻠﻰ ﻣﺣﻠﺔ اﻟﻞ،
وﻟﻪ ،أﺎً ،ﺟء ﻣ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺷﺎك اﻟ ﯾﻲ ﺗﻪ وﺗﺳﻊ ﻧﺎﻪ ،وأ أن ار إﻧﻬﺎء اﻻﻟام ﺎﺗﺎﺔ أوﺳﻠ ﺳض ﺣﺎً أو أﻧﻪ ﻲ ،ﺳ ااف ﻣﺔ
اﻟ ﺈﺳاﺋﻞ ،أو  أدﻧﻰ ر ا اﻻاف ﺎاﻬﺎ ﺑوﻟﺔ ﻠ ﻲ ﺿء ﺟول زﻣﻲ  وﻣد.
 ذﻟ ﺈن ﺟﻠﺔ ﻣ اﻟ ارات ﯾﻲ أن ن ﻬﺎ ﺗ ﺻد اﻟﻠﻲ ﻠﻰ أرﺿﻪ ،وﺗﻪ ﻣ ﺧض اﻟاع ﻞ ﻣﺎ ﯾﻠ ذﻟ ﻣ ﺗﺎت .وﺎﻟﺎ أن اﻷﺻﻞ
 أن اﻟﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺗﻊ اﻷﻣر ﻧ ﺧض اﻟاع اﻟﺎﻣﻞ ﻠﻰ ﻞ اﻟق اﻟﺎرﺔ ،ﺈن ذﻟ ﻲ إﺎدة ﺗﺔ وﺗ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ ﻞ
أﻣﺎﻛ ﺗاﺟﻩ داﺧﻞ وﺧﺎرج أرض ﻠ اﻟﺎرﺔ.
ﻲ ا اﻟد ﻻ ﺑ أن ﯾﻊ اﻟﻞ اﻟﻠﻲ ﻧ ﺗﺎوز اﻟﺎت اﻟﻲ ﺗض ﺳﻞ إﻧﺎح اﻟﺎﻟﺔ واﺳﺎدة اﻟﺣة اﻟﺔ.
وﻣ ﻧﺎﻞ اﻟل إن اﻻﻧﺎل إﻟﻰ ﻣﺣﻠﺔ ﺟﯾة ،ض ﺎﻟورة إﺎدة اﻟ ﻲ ﻞ اﻷدوات اﻟﻲ ﻟ ﺗ ﺗﻠﺢ ﻟاﺟﻬﺔ اﻟﺎت اﻟﯾة .واﻷﻣ ﯾأ ﻣ إﺎدة ﺑﺎء ﻣﺔ
اﻟ وأذرﻬﺎ اﻟﻠﺔ ،وﻠﻰ أﺳﺎس اﻟاﻛﺔ واﻟدﺔ ،وﻲ ذﻟ ﻠﻪ اﻻﺗﺎق واﻟا ﻠﻰ ﺣ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ ﺧض اﻟﺎل ﺎﺔ اﻷﺷﺎل  ،أن ﻩ
اﻟﺣﻠﺔ ﺗض اﻻﺗﺎق ﻠﻰ اﺎد اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ ،واﻟﺎﺳﺔ واﻟﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻣﺎ ﻲ ،أﺎً ،ﺢ اﻷﺑاب ﻠﻰ ﻣﺎرﻬﺎ ﻟﺎﺻة ول اﻟﻻﺎت اﻟة وﻣﺎﺳﻬﺎ ﻲ
ﺎﺔ اﻟﺎﻞ اﻟوﻟﺔ اﻟﻲ  اﻟﺻل إﻟﻬﺎ.
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