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ﻣﺎذا وراء اﻟل اﻷﻣﻲ ﺎﻟﺋ اﻟﻠﻲ؟

 16ﯾﻧ09:19 - 2019 
ﺎﻧﻲ اﻟ

ﺟا ﻪ ،ﻲ ﺣ ﺎل ﺟن ﻼت ﺄن
ﻻ ﺣﺎ  ورﺷﺔ اﻟ  اﻟل اﻷﻣﻲ ﺎﻟﺋ ﻣد ﺎس  ،ﺎل ﺟﺎر ﺷ ﺄن اﻟﺋ دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ ﻣً 
اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻣة ﻟﺢ ﻣ ﻣﺔ اﻟ ﻲ واﺷ إذا وا اﻟﻠﺔ ﻠﻰ اﺳﺎف اﻟﺎوﺿﺎت )وﺄن ﺎك ﻣﺎوﺿﺎت! ﺎ  إﻣﻼءات ،وﻟ ﯾ ﺷﻲء

ﻣﺿ أن اﻟ اﻻﺎد ﻟ ﯾ ﻣﻪ ﺷﻲء ﻣ دون اﻟاﺔ ﻠﻰ
ﯾ ﻟﺎوض ﻠﻪ( ،وﺷد ﺷ وﻼت ﻠﻰ أﺔ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻣ اﻟﺔ اﻷﻣﺔ،
َ
ﻧﺎ ﻣ اﻟاﺟﻊ  اﻟﻬﯾات اﻟﺎﺔ اﻟﻲ وﺻﻠ إﻟﻰ ﺣ ﺗ ﻣر ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﻠﻰ ﺎدﺗﻪ.
اﻟﺎﺳﻲ ،ﻣﺎ ً 
ﺗﻣﺎ ﯾ ﺎﺳﺎف اﻟﻼﺎت
ا ﻲ ﻧ اﻟ اﻟ ذت ﻪ وﺳﺎﺋﻞ إﻼم إﺳاﺋﻠﺔ   ﻟﺎءات أﻣﺔ ﻠﺔ ،ﻲ ﻠ واﻟﻻﺎت اﻟة ،وأﺣزت ً
اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺔ ﻣ اﻟار اﻷﻣﻲ ﺑﻞ اﻟﺎرة اﻷﻣﺔ ﻣ ﺗﻞ أﺑ إﻟﻰ اﻟس واﻻاف ﺑﻬﺎ ﺎﺻﺔ ﻹﺳاﺋﻞ وزاﻟﻬﺎ  ﺎوﻟﺔ اﻟﺎوﺿﺎت ،ﺎ ﺻح ﺗاﻣ
أﻛ ﻣ ﻣة .
ﺻﺢ أن اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ﻣﺎت ة  ،ﻬﺎ ﻧﻞ أﺑ ردﯾﺔ ،اﻟﺎ ﺎﺳ اﻟﺋﺎﺳﺔ ،ﻧ ﺻﺔ اﻷﻧﺎء  زﺎرة ﺎم ﺑﻬﺎ ﻣﺎﺟ ج ،ﻣﯾ اﻟﺎﺑات ،واﻟﻠ
ﺎﻟﻠ اﻷﻣﻲ واﺳار اﻟﻼﺔ ﻣﻊ اﻷﻣ ﺻﻪ ر ﻊ اﻟﻼﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻻﺎت اﻟة ،وﻟﻬﺎ ﻟِ 
ﺗ ﺣل اﻟﻠﺎءات ،وأﻛت اﺳادﺎ ﻻﺳﺎف
اﻟﻼﺎت ﻣﻊ إدارة ﺗاﻣ إذا وا ﻠﻰ ﺣﻞ اﻟوﻟ واﻟﺟﺔ اﻟوﻟﺔ .
ﺷﺎ ﻣﺎ ﺑأ ﯾك ﺑ اﻟﺎﻧ  ورﺷﺔ اﻟ ،ﺎﻹدارة اﻷﻣﺔ ﺑأت ﺗرك أﻛ أﻧﻬﺎ ﻣ دون ﻣاﺔ اﻟﻠ ﻻ  أن ﺗﺢ ﻲ ﺗ
ر اﻟﻲ إﻻ أن ﺎك ً

اﻹﻧﺎز اﻟﺎرﻲ اﻟ و ﻪ ﺗاﻣ  ،اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﻟ ﯾﺢ اﻟؤﺳﺎء اﻷﻣن اﻟﺎن ﻲ ﺣﻠﻬﺎ.

ﻣﻣﻼ ﺣر إﺳاﺋﻠﻲ رﺳﻲ ﺣﻰ ﻣﻊ
ود ا "اﻹدراك" اﻟﺄﺧ"  اﻟﺎح" اﻷب إﻟﻰ اﻟﻞ ﻟـ"ورﺷﺔ اﻟ ،"ﺣ ﻟ ﺎرك ﻬﺎ اﻟ واﻟوس  أن ﺎن
ً
ﺎب اﻟﻠ ،إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺣر أﻣﻲ وﻲ رﺳﻲ ﻟﺷ ﺧة  ﻠﻰ  اﻟﻊ اﻟﻲ اﻟﺳﻲ ،اﻷﻣ اﻟ ﻟ ث ﺣ ﺗددت دول ﻣﻬﺔ ﻣﻞ
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ا
اﻷردن وﻣ ،ودﺗﺎ م اﻟر إذا ﺷﺎرك وز اﻟﺎﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟ ﺑأ ﺎﻻﺳاد ﻟﻠﺎرﺔ ﻞ إﻼﻣﻪ ﻣ اﻷﻣ م اﻟﺎﺟﺔ ﻟرﻩ اﻟ ﻲ ً
ﺳﺎﺳﺎ ﻟﻠرﺷﺔ "اﻻﺎدﺔ" ،وﺣﺗﺎ  ﻣ ،ﺣﻰ ر م اﻟﺎرﺔ اﻟﺳﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
ً

وﻣﺎ ز اﻟﯾ ﻞ اﻟرﺷﺔ ،أﻧﻬﺎ ﺎﻧ ﻣﻞ ورﺷﺎت اﻟﺎت  اﻟﻣﺔ ،أب إﻟﻰ اﻟ اﻟ ،إذ ﻟ ﺗﻪ ﺎﻟاﻣﺎت ﻣدة ،ﺣ ﻟ ﺗﻬ اﻟول واﻟك
ﺗ ﻲ
ﺄرا" ،وﻣﺎ ﺳﺎ ﻲ  اﻟر أن اﻟ ﻣﻠﺎر دوﻻر اﻟدة ،ﺎ ّ
واﻟﺎت اﻟﺎرﺔ ﺑ ﻣﺢ أو وض أو ﻣﺎرﻊ ،ﻣﺎ أﻬ ﻞ ﺟﻠﻲ "أن اﻟﻞ وﻟً 
اﻟﺔ اﻟوﺿﺔ ﻲ اﻟرﺷﺔ ،ﻧﻬﺎ ) 25ﻣﻠﺎر( وض اﺋ ،وﺣاﻟﻲ  11ﻣﻠﺎر ﻣﻬﺎ ﻣ اﻟﺎع اﻟﺎص اﻟ ﻻ ِ 
م ﺎدة ﻠﻰ اﻻﺳﺎر إذا ﻟ  اﻟﺢ ،وﺣاﻟﻲ
ُ
 13ﻣﻠﺎر ﻣﺢ ﺳم ﻠﻰ ﻣار ة أام ،وا ﺛ أﻞ ﻣ  ﻟﺔ  -ﺄﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ  -ﻻ ﺗﺎع وﻻ ﺗ ﺎﻷﻣال ،ﺎ ﺛ  ﻣة ﺎح اﻟ
اﻟﻠﻲ ﻣ أﻛ ﻣ ﻣﺎﺋﺔ ﺎم وﺣﻰ اﻵن.
ﻟﻠ ﻣ زﻣ ، وا ﻣﺎ ﺗﺄﻛ ﺎ ﻪ أو ﺻح ﻪ ﻣوﻟن ﺳﺎن وﺧاء أﻣن وأورون
ﻟ ﺎﻧ اﻟﺔ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻞ ﺎﻷﻣال أو ﺎﻟﻼم اﻻﺎد اﻟم ُ
وﺳاﺋﻠن و.
ﺳءا  و اﻟﺎات اﻷﻣﺔ ﻟﻠﻠﺔ ،ﻣﺎ ا اﻷﻣﺔ،
أن ﺎك
وﻣ ﺟﻬﺔ أﺧ ،ﺷت اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ أﻧﻬﺎ ر ﻧﺎﺣﻬﺎ ﻲ إﺎل اﻟرﺷﺔ ،إﻻ ّ
ً
وﺿﺎ أﺻﺢ أﻛً 
و اﻟﺎﺋ اﻟﻲ ﯾ ﺗﻬﺎ ﻠﻰ اﻷرض  اﻧﺎل أﻣﺎ ﻲ ﻬ ﺗاﻣ إﻟﻰ ﻣﻊ اﻟاﻛﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل واﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،و أن وا  اﻟب ﻠﻰ
ﻠﺎ ر ﺎب أﺻﺎب اﻟﺔ أو ﻣ ﻠﻬ ،وا أﺷﻞ اﻟء اﻷﺣ.
ﻣﺿﺎ
اﻟﺎرﺔ ﻲ ورﺷﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ أﻣ وﺳاﺋﻠ وأﺟﺎﻧ ﺗﺎول
ً
ً
ﻣﺧ ﻲ ﺣﺎة اﻟﻼﺎت اﻟﻠﺔ اﻷﻣﺔ إﻻ أﻧﻪ ﻟ ﻣ اﻟﻬﻟﺔ أن ﻞ إﻟﻰ دة اﻟﻼﺎت إﻟﻰ ﻬﺎ اﻟﺎﺔ ﻣ دون ﺗاﺟﻊ أﺣ اﻟ
ًا
ر اﻟاك اﻹﺎﺑﻲ
ﺳﻬﻼ وﻟﻪ  ﻣﻞ.
ﻣﺎ ،وا ﻟً 
 ﻣاﻪ ،وا ﻣ ،أو ﺗﻠ ﻣ اﻟً 
ِ
ﺗًﻻ ﻲ اﻟ اﻟﻠﻲ ،ر أن
ً
ﻼ ﻟ وﺿ إدارة ﺗاﻣ  اﻟﻞ ﻠﻰ ﺧﻬﺎ ،ﺎﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟﺎت اﻟاﺋﺔ ،واﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻬا  أن ُث ّ
ﺳﻠﺎ  ﯾد
اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ اﻟوﻟﺔ ﻣ دون ر ذﻟ ﺎﻻاف ود  ،1967وﺎﺻﻬﺎ اﻟس ،وﻣ أن ﺗن ذات ﺳﺎدة؛ ﻻ ﺗﻲ ً
ﺷﺎ ﻠﻰ اﻹﻼق ،وﻟﻬﺎ  أن ﺗُ ﱡً 
إﻟﻰ ﻧول اﻟﺋ ﺎس  رأس اﻟة ،اﻟﻲ ﺻ ﻠﻬﺎ ﻣﺎ أم ﻠﻰ ﻊ اﻟﻼﺎت اﻟﺎﺳﺔ ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣﺔ.

ﻣﺎ ﺔ اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،وﻣﻊ ﺑء اﻟﻠﺔ اﻻﻧﺎﺑﺔ اﻷﻣﺔ ﻟﻼﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ اﻟﻲ ﯾا ﺗاﻣ ﻠﻰ اﻟز ﻬﺎ ﺑ ﻣ اﻹﻧﻠ
ا اﻟاﺟﻊ اﻷﻣﻲ ﻟ
ً
اﻟﯾ ﻠن  %25ﻣ اﻟﺎﺧ اﻷﻣ ،واﻟﯾ ﻻ ﯾﺿن ﺄﻞ ﻣ أرض "إﺳاﺋﻞ اﻟﺎﻣﻠﺔ" ،وﻟِ  
ﻣا ﻠﻰ اﻟ ﻟاﻣ ﻲ اﻟة اﻟﺎدﻣﺔ إذا ﺷوا أﻧﻪ ُ ﯾ ّﻠ
ُ
ﻠﺎ ﻟﻠ اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
ﻣﻪ اﻟاً 

ﻣﺎ ِ  
ﺗ ﺎﻟ إذا ﺣﻠ اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺎدﻣﺔ ﻣﺎﺟﺔ ،وﻲ ﻣة  ،ﻞ ﺑﻲ ﺎﻧ اﻟﻣﺔ ﻣﻊ ﻟﻣﺎن وأﺣاب أﺧ ،أو إذا ﻟ ﻊ
ًا
ث
ُ
ﺧﺻﺎ إذا رأﺳﻬﺎ ﺎﻧ
ﻧﺎ أن ﻞ ﺣﻣﺔ ﺑﺋﺎﺳﻪ ،أو أن ﺗﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ ﺑ اﻟﻠد ﻣ دون ﻧﺎ أو ﺑﺟدﻩ و"أزرق أﺑ "وﺎ ﻣ اﻷﺣاب،
ً
ﻲ اﻟة اﻷوﻟﻰ .ﻲ ﻞ ﺣﺎﻟﺔ ﻣ اﻟﺎﻻت اﻟﻼث اﻟرة ﻻ  اﺳﺎد ﻠﻲ ﻻﺎد ﻣ إﺳاﺋﻠﻲ أﻛ ﻣوﻧﺔ  أن ﯾﺗ ﻠﻪ ﺗاﻣ ﻣ دون أن 
ﻧﺎﺧﻪ.
اردا ،ﺧﺎﺻﺔ إذا ﺗﺣت أﺣاب اﻟ ،وذا ﻣﻪ ﺗاﻣ ﺔ أﺧ ،ﻣﻞ ﺗﻪ )أو ﺗﺄﯾ (ﻠﻰ ﺿ اﻟﻞ
 م إﺎل أن ﻧﺎح ﻧﺎ ﻲ ﺗﻞ اﻟﻣﺔ ﻻ ﯾال و ً

اﻻﺳﺎﻧﺔ واﻟﺎت ،و/أو اﻷار ،اﺳﺎﺔ ﻟﻠ ﻣﻪ ﻧﺎ ﻟن ﺑﻟن ،ﻣﺎر اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻷﻣﻲ ،أﺛﺎء زﺎرة ﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻟﻸار ،أﻛ ﻬﺎ ﺑﻟن ﻠﻰ
إدراﻛﻪ ﻟﻸﺔ اﻟة ﻟﻸار ﻟﻸﻣ اﻹﺳاﺋﻠﻲ.
ﺟاء أﺳﺎب ة ،أﻬﺎ اﺎد اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ
ﻣﺎ ﻞ ا اﻻﺣﺎل و ً
اردا أن اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟﺣ واﻟﺎع ﻣ" ﺻﺔ ﺗاﻣ "ﻟَ 
ﯾ ﻠﻪ ،وﻲ ﻣﻠ ًﺎ ﻲ اﻟﻬاء ّ

ﻠﻰ ﺳﺎﺳﺔ اﻧﺎرﺔ ﺗ ﻠﻰ اﻟﺎء واﻻﺳ ارﺔ أﻛ ﻣ أ ﺷﻲء ،واﻟﺎن ﻠﻰ اﻟ واﻟﻠل واﻟﺎوﺿﺎت واﻟﺔ وﻠﻰ ﻧﺎﺋﺞ اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ واﻷﻣﺔ ،ر
ﻞ ﻣﺎ ﺟ  ات اﻟات ﻣ اﻟﺎت اﻟﻲ اﻧﻬ إﻟﻰ ﺗ اﻻﺣﻼل ،وﺗﺳﻊ اﻻﺳﺎر اﻻﺳﺎﻧﻲ ،وﺗﻊ اﻷوﺻﺎل ،وﺗ ﺗﻬ اﻟس وأﺳﻟﻬﺎ ،وﺣﺎر

ة ،وﺗاﺟﻊ ﻣﺎﻧﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،واﻻﻧﺎم واﻻاب ﻣ وﺿﻊ ﯾاد أن ﺗد ﻪ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺔ إﻧﺎﻧﺔ وﻟ ﺔ ﺷ ﻟﻪ ﺣق وﺔ  أن ﺗﻠﻰ.
اﻟﻟﻞ ﻠﻰ ﻣﺎ ﺳ ،م ﺗ  ارات اﻟﻠ اﻟﻲ ﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﻼﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ،واﻻاف واﻟﺔ اﻻﺎدﺔ ،وو اﻟ اﻷﻣﻲ ،وم ﺢ ﺟﻬﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ
ﺔ "م اﻟرة ﻠﻰ ﺢ ﺟﻬ ﻲ آن واﺣ ﻣﻊ أﻣﺎ وﺳاﺋﻞ" ،وﺄﻧﻬﺎ ﺟﻬﺎن ﻣﻠﺎن ﺎ ﻬ ﻲ م ﺗ ﻣﺎوﻣﺔ ﺷﺔ ﺣﺔ ،وم ﺗﻲ ﻣﺎﺔ
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إﺳاﺋﻞ ،وم اﻟم ﻠﻰ  إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم واﺳﺎدة اﻟﺣة.
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