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ﺎﻧﻲ اﻟ
اﻧﺎﺳﺎ ﻹﺳاﺗﺔ
ﺎدة ﻣﺎ ﺗ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ إﻟﻰ ﺣ وع اﻟﺄس ﺎﻟأس ،وأ  ذﻟ اﻟ واﻹداﻧﺔ ،وﻣﺎﻟﺔ اﻟ واﻷﺷﺎء واﻷﺻﺎء ﺎﻟك ،وذﻟ
ً
ﺑﻻ ﻣ اﻷﺧ ﺈﺳاﺗﺔ اﻟﺎدرة واﻟﻞ .واﻷدﻟﺔ ﻠﻰ ذﻟ ﻻ ﺗﻰ ،ﺎن آﺧﺎ اﺗﺎذ ار ﺑ اﻟﻞ ﺎﻻﺗﺎﺎت اﻟّﺔ دة
اﻻﻧﺎر اﻟة :إﺳاﺗﺔ رد اﻟﻞً ،
ﻞ ﻠﻰ ﻣرة م ات اﻟﺎزل ﻲ واد اﻟ ،اﻟ ﺎن ﺎ ﻣﺎ  إﻟﻰ اﻟﯾ اﻟﻠس ،وﺗا ﻣﻊ اﻟة إﻟﻰ ﺗﻞ ﻟﺔ ﻟﻩ ،اﻟﻲ ت أول اﺟﺎع ﻟﻬﺎ
 أﺳع ﻣ اﺗﺎذﻩ.
وﺿ اﻟﻠﺔ أﻣ ﺳ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﻠﺔ وأﺎء ﻬﺎ ،ورﺋ اﻟﻣﺔ ووزراء ،وأﺎء ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ،وﻣﯾ اﻟﺎﺑات ،وﻣﺎر اﻟﺋ ﻟﻠون
ّ
اﻟﯾﻠﻣﺎﺳﺔ ،وﻧﺎﺋ اﻷﻣ اﻟﺎم ﻟﻠﻬﺔ اﻟاﺔ ،وﻣ دون أن ﺗ أ أﺣ ﻣ اﻟاء أو اﻟﺎت اﻻﺎرﺔ اﻟﻠﺔ أو اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻲ ﺎ أو ﻟ ﺗع ﻟﻠﻠ
اﻟﻲ.
وﺻح أﺣ أﺎء اﻟﻠﺔ ﺄن اﻻﺟﺎع اﻷول ﻟ ﯾ  ارات ،ﺑﻞ ا ﻠﻰ ﺗﯾ اﻟﺟﺎت وﺧ اﻟﻞ وﺄﻧﻬﺎ ﺳأ ﻣ اﻟ ،ﻣ دون اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﻣﺎ اﻧﻬ إﻟﻪ
ﺗث أﻣ ﺳ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ وﻩ ﻣ أﺎﺋﻬﺎ ﻣ أﻧﻬﺎ درﺳ و ﺔ ﺗ اﻟ ارات ،وﺣدت
اﻟﻠﺎن اﻟﺎﻧﻲ اﻟﻲ ﺷﻠ ﻲ اﻟات اﻷرﻊ اﻟﺎﺔ ،وﺳ أن ّ
اﻹﺟاءات واﻟ اﻟﻲ  ﺗﻬﺎ ﺎﻟرﺞ ،ودرﺳ ﺔ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ ردود اﻷﺎل اﻟﻠﺔ.

ﺗ ﺢ ﺎﺳﺎف اﻟﺎوﺿﺎت وﻣﺎ
 اﻟء ﺎﻟ واﻟراﺳﺔ
ً
ﻣدا اﺳار وﺟد اﻟدد ﻣ ا ﺗ اﻟ ارات اﻟﺎﺔ ،واﺳار اﻟﺎن ﻠﻰ ﺣوث ﺗر أو ّ

ﺧﺻﺎ إذا ﻣﺎ ﺧ اﻟ اﻟف اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ورﺢ اﻟ واﻟﺳ وﺎﺎ اﻟﺎر ،ﻣﻊ أن ا ﻣ ،إذ ﺗ اﻻﺳﻼﺎت ﺣﻰ
ﺳ" ﻠﺔ اﻟﻼم"،
ً
اﻵن إﻟﻰ ﻧع ﻣ اﻟازن ،و ﻞ ﻣ" اﻟﻠد" وﺣب "أﺑ وأزرق"  ﺗﻞ اﻟﻣﺔ وﺣﺎ ﻣ دون اﻧﺎم ﺣب "إﺳاﺋﻞ ﺑﺎ" ﺑﺋﺎﺳﺔ أور ﻟﻣﺎن إﻟﻰ
أﺣﺎ ،ﻣﺎ ﺢ اﻟ ﻟﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ ،ﻟ ﺗر ﻠﻰ ﺗ اﻟ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻠﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،و ﻻ ﺗر اﺗﺎذ ﺧات أﻛ ﺗًﺎ ،وﻟﻬﺎ ﻟ ﺗر ﻠﻰ

ﺗ ﺟ ﻟﺎ  ﺎﺋ ،ﻷن ﻣ أﺎء اﻟ اﻟﺎدم ﻠ ﻠﻬ اﻟف واﻟﺎ ﻠﻰ ﻣ  اﻷﻛ ﺗًﺎ ،واﻟوق اﻟﺔ ﺑ ﻣﻬ ﺑ ﻣ ﯾ اﻟ

اﻵن و إﺎﻣﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،و ﻣ ﯾ اﺳار اﻟة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ وﻞ ﻠ واﻻﻛﺎء  اﻟﻞ اﻻﺳﺎﻧﺔ ،و ﺎم اﻟوﻟﺔ
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اﻟﻠﺔ.
ﻠﺔ ﻣ اﻟ
اﻟة ﻹﺣﺎ اﺣﺎل إام اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺎدﻣﺔ،
ﺧﺻﺎ إذا ﺎﻧُ ﻣ ّ
أح ﻲ ا اﻟﺎل ﻠﻰ اﻟﻠ ﺗ ﺔ أﺧ ،ﻣ ﺧﻼل إاد ّ
ً
اﻟف اﻟﯾﻲ واﻟﺎﺳﻲ ،ﻠﻰ ﺿ أﺟاء ﻣ اﻟﺔ ،ﻣﻞ اﻟﺎت ور اﻷردن ،وﺗ أﺳﻟﺔ اﻟس وﺗﻬﺎ.
وﺎﻧﻧﺎ ﻟ أﺟاء ﻣ اﻟﺔ .ﺎ أن إدارة دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ ﺗو ﻣﺔ ﻟﻬﻩ اﻟة ﺎ ﻬ ﻣ
ﺳﺎﺳﺎ
وﺧﺻﺎ اﻷﺧة ،اﻟ
ﻟ ﻣﻬت اﻟﻣﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ،
ً
ً
ً
ﺗﺢ د ﻣﺎن ،اﻟ اﻷﻣﻲ ﻲ ﺗﻞ أﺑ ،ﺣل ﺣ إﺳاﺋﻞ ﻲ ﺿ أﺟاء ﻣ اﻟﺔ ،وﺗﻠ ﺟن ﻼت ﻠﻰ ذﻟ ﺄﻧﻪ ﯾا ﻠﻰ روح ﻣﺎ ﺎﻟﻪ زﻣﻠﻪ
ﻲ " اﻟﻼم" اﻷﻣﻲ.
ودﺎ ،وم اﺎد إﺳاﺗﺔ
أﺎ
ً
وﺗﻪ ً
وﻊ إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ اﻹام ﻠﻰ ﺿ أﺟاء ﻣ اﻟﺔ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ اﻟﻲ ﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎ اﻟﻠن ﻲ ﻞ اﺳار اﻻﻧﺎم ّ
ﺎﻠﺔ ﻻ ﻞ ﻣﺣ وﻻ ﻞ اﻧاد .ﺎﻟﻠﺎن ﻲ اﻟﺔ وﺎع ة ﻣﻟﺎن إﻟﻰ ﺣ  ﺎﻟﺎء واﻟﺎ ﻠﻰ وﺟدﺎ .ﺎ أن اﻟﺿﻊ اﻟﻲ ﻣﺎﺳ ﻟ ار
اﻟ ،ﻬ ﻣ ﺑ  ﺎﻧﻲ ﻣ ﺻاﺎت داﺧﻠﺔ وﺧﺎرﺟﺔ وﺟدﺔ ،وآﺧ ﯾ اﻻﺳﺎﻧﺔ ﺑـ"اﻟﺎن" اﻷﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻟﺎﯾﻪ ﻣﺎ ﯾر أﻧﻪ اﻟ اﻹﯾاﻧﻲ ،ﻟﻟ
ﻣﺎ ﻧ اﻟﻊ واﻟﻬ ﻟ" ﺻﺔ ﺗاﻣ "ن ﻟﺷ ﺗﺎﻟﻪ اﻟﯾ.
ﻧاﻩ
ً
 وأﻛ ﻣﺎ  أن ﺗﻪ ﻣﻬﺎ ،وا
ﺎ ًا
اﻷﻣ اﻟﺣ اﻟ  أن  أ ار إﺳاﺋﻠﻲ  أﺟاء ﻣ اﻟﺔ  ﻧء وﺿﻊ ﻊ إﺳاﺋﻞ ﺄن ﻩ اﻟة ﺳّ ُ
ن ﻣ ﺧﻼل اﻻﺳاد اﻟﻠﻲ ﻟدة ﻞ ﺗﺎﺳ ﻣﻊ ﺧرة ﻩ اﻟة ،ﻣﻞ إﻼق ﻣﺎوﻣﺔ ﺎﻠﺔ  ،أن ﺗا أو ﺗﻞ إﻟﻰ اﻧﺎﺿﺔ ﺷﺔ.
ر ﻣ ﺧﻼل اﻟوع ﻲ ﻞ ﺑوﺎت ﻣ
وﺣﻰ ﯾ ذﻟ ،ﻻ ّﺑ أوًﻻ ﻣ اﻟ ﻠﻰ إﺣﺎ اﻟ ﻣﻬﺎ ﻠ اﻷﻣ ،وﺗ ﻣﻠﺎت ﺗﻪ .و اﻟء ﺎﻟً ا
وﺗ
ﻣﺟﺎت اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ ،اﻟﻲ  أﻻ ﺗ ﻠﻰ  اﻟﺎت ﻠﻠﺔ اﻟد ،اﻟﻲ ﺗك ﻞ ﻧﻲ وﻣ وﻣﺳﻲ وﻲ  اﻷﻣﺎﻛ ،وﻧﺎ ﺗّ 
ﻣﻠ اﻟﺎ ،وﺗ ﻟﻬﺎ اﻹﻣﺎﻧﺎت ،واﻷ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ واﻟﺎد ﻠﻰ أﻠﻰ اﻟﺎت ،ﺎ ﻬﺎ اﻻﻟام ﺎن اﻟﺎر وأﻠﻬ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺿا ﻷ أﺿار أو
اﺎﻻت.
وﺛﺎﻧﺎ ،ﻣ ﺧﻼل إﻬﺎر اﻟﺔ إزاء إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم واﺳﺎدة اﻟﺣة ،وﺎ ﯾﻠ ﺑ اﻟ ارات اﻟﺎﺔ ص ﺳ اﻻاف ﺈﺳاﺋﻞ ،واﻟم ﻠﻰ  إﻧﻬﺎء
ً

ﻣﺎوﺿﺎ ﻠﻬﺎ ،واﻟﻠب اﻟﺎل
أن اﻟوﻟﺔ ﺎﺋﺔ وﻟ ﺔ
اﻟﺔ اﻻﺎدﺔ ،وو اﻟ اﻷﻣﻲ ،وﺗ وﺎﺋ اﻟﻠﺔ وﻼﻬﺎ ﺎﻟﺔ واﻟوﻟﺔ ﻠﻰ أﺳﺎس ّ
ً
ﻟﺎ وﻧﺎز اﻻﺳﻼل اﻟﻲ واﻟﺎدة.

وﻲ ا اﻟﺎق  ،اﺗﺎذ اﻟات اﻵﺗﺔ:
ﺧﺻﺎ ﻣ اﻟ واﻟﺎر ،وﺎﻟا ﻣﻊ
أوًﻻ :إﺻار ﺎﻧن ص ﻣﻊ اﻟﺎﻟﺔ واﻟﺎﻣﻞ واﻻﺳﺎر ﻲ اﻟﺎت ،ﯾ ض ﺔ اﻟ ﻟ ﻻ ﯾﻠم،
ً
ذﻟ اﻟﻞ ﻠﻰ إﻧﺎء أو إﺣﺎء "ﺻوق اﻟاﻣﺔ" )اﻟ ﺳ ﻣ اﻟاول ﻣ دون ﺗ (اﻟﻬﺎدف إﻟﻰ ﺗ ص ﻞ ﺑﯾﻠﺔ ﻟﻠﺎل اﻟﯾ ون ﻟﻠﻞ ﻲ
اﻟﺎت ﻟ رﻣ ﺎﺋﻼﺗﻬ ،وﻣﺎﻟﺔ ﻣ واﻷردن وأوروﺎ وﻞ اﻟول اﻟﻲ ﺗﺗ ﻼﺎت ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ م اﺳاد ﺎﺋﻊ ﻣ اﻟﺎت أو إﺎﻣﺔ أ ﻧع ﻣ
اﻟﻼﺎت ﻣﻬﺎ ،وﻣﺎﻟﺔ رﺎﺎﺎ اﻟﯾ ﻠن ﺟﺎت ﻣدوﺟﺔ ﺎدرة اﻟﺎت وو اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎ ،وذا را ﻣﻬ ﻣ اﻟﺧل إﻟﻰ ﻼد.
ﺛﺎﻧﺎ :ﺗﻲ ﺣﺔ ﻣﺎﺔ إﺳاﺋﻞ ودﻬﺎ ﺣﻰ ﺗﻞ إﻟﻰ ﻞ ﺑ ،و أن ﺗأ اﻟﻠﺔ اﻟﯾة ﺎﺔ أ ﺎﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ وﺎع ة إذا ﺗ ﻟﻬﺎ ﺑﯾﻞ
ً
ﻣﻠﻲ أو ﻲ أو أﺟﻲ.

ﺛﺎﻟًﺎ :ﺗ ﺻد اﻟا ﻲ ﻣﺎ) ج( ،ﻣ ﺧﻼل ﺗ اﻻﺳﺎر ﻲ اﻟﺎع اﻟراﻲ ود اﻟار ،وﺎدة اﻟ ﻲ اﻟ اﻟﺔ واﻟازﻧﺔ اﻟﺎﻣﺔ ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ
ﺗ ﻣﺔ اﻟة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ اﻟارد اﻟﺔ ﻲ ﺗﻠ اﻟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟﺎﻩ.
اﺎ :ﻧﻞ اﻟﻬﺎت اﻟﺎﺳﺔ ﻣ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺔ  ،ﯾﻊ اﻟﻞ اﻟﯾﻠﻣﺎﺳﻲ إﻟﻰ اﻟﺔ ﻣﻠﺎ ﺎن ﻲ اﻟﺎﺑ  ﺑاﺔ ﺗﻞ اﻟﻠﺔ.
رً
ﺧﺎﻣﺎ :ﺣﻞ ﺟﻬﺎز أﻣﻲ واﺣ ﻠﻰ اﻷﻞ ،وﺗزﻊ ﺎﺻﻩ ﻠﻰ و ازرات وﺎﺎت أﺧ ،و اﻟء ﺎﻷﻣ اﻟﻲ ،ﻠﻰ أن ﯾﻊ ذﻟ أﺟﻬة أﻣﺔ أﺧ ﺎﻟرﺞ ﺿ
ً
ﺗر ﺷﺎﻣﻞ ﻹﺎدة ﺑﺎء اﻟﻬﻞ اﻟﻲ اﻟﻧﻲ واﻷﻣﻲ ﻟﻠﻠﺔ ﻟﻠﻲ اﻻﺣﺎﺟﺎت واﻷوﻟﺎت واﻟﺎﻟﺢ اﻟﻠﺔ ،ﻣﻊ ﺗﺔ ﺟﻬﺎز اﻟﺔ واﻟﺎع اﻟﻧﻲ.
ّ
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وﺧﺻﺎ أن ﻣﺎﺗﻲ اﻟﻼم ﺑﻬﺎ و إﺳاﺋﻞ ﺗﺎن ذﻟ.
ﺳﺎدﺳﺎ :ﺗﻞ اﺗﺎﺎت اﻟﺎدل اﻟﺎر ﻣﻊ اﻷردن وﻣ ﺣﻰ اﻟ اﻷﻰ،
ً
ً
ﺳﺎﺎ :إﻼن ﺎﺋﻞ اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ ﺎع ة أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ ﻣﺔ اﻷﯾ إذا ﺎﻣ إﺳاﺋﻞ ات ﺿ ،ﺈذا ﺎن اﻟوان ﻠﻰ ة ﺟ اﻟد ،ﺎﻟوان ﻠﻰ اﻟﺔ،
ً
أﺎ.
وﺧﺻﺎ ﻠﻰ اﻟس واﻟﺳﺎت ،ﺟ ذﻟً 
ً
ﺛﺎﻣﺎ :ﺑﺎء ﺟﻬﺔ ﺎﻟﺔ واﺳﺔ ﻟﻠﺎع  اﻟق واﻟﺎﻟﺢ اﻟﻠﺔ اﻟﻬدة ﻣ" ﺻﺔ ﺗاﻣ "وﻣﺎت إﺳاﺋﻞ ﺎﻟ واﻟﻬ ،ﺗﻬف ض ﺣﻞ  ﻟﻠﺎﻧن
ً
اﻟوﻟﻲ و ارات اﻷﻣ اﻟة اﻟﻲ ﺗ اﻟ اﻷدﻧﻰ ﻣ اﻟق اﻟﻠﺔ.

ﻣﺎ ﺳ ﻣد ﻧذج ﺎﺑﻞ ﻟﻠ واﻟ ،وﺎ ﻠﻰ اﻻﻧﺎل ﻣ ﺳﺎﺳﺔ ﻣﻣﺔ ﺑدة اﻟﻞ إﻟﻰ ﺳﺎﺳﺔ ﺎﻠﺔ ﺗث اﻟاﻛ وﺎدرة ﻠﻰ ﺗ اﻟ .وﺎ ﻣ اﻟ
اﻟ أن اﻟﻬﯾات اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻬد اﻟﺔ اﻟﻠﺔ  ﺗﻠﻬﺎ إﻟﻰ ص ﻲ ﻞ اﻷزﻣﺎت اﻟﻲ ﺗﻬﺎ إﺳاﺋﻞ واﻟات واﻟات اﻹﻠﺔ واﻟوﻟﺔ.
ﻻﺎت
ﺈﺳاﺋﻞ ﻟ اﻟﻼ اﻟﺣ ﻲ اﻟﺔ ،ﻬﺎك ﻻن ﯾﺎﻧﻬﺎ ة ،ﺎ ﻟ  اﻟﺎﻟ أﺣﺎد اﻟﺔ ،وب أﻛ إﻟﻰ ﺎﻟ ﻣد اﻟﺔ ﻟ ﺗن ﻪ اﻟُ 
اﻟة اﻟوﻟ َﺔ اﻟﻰ اﻟﻬَ ﺔ ﻠﻰ اﻟﺔ واﻟﺎﻟ.
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