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إﺑا اﺑاش
دة اﻟﺋ أﺑ ﻣﺎزن ﻻﻧﺎﺎت ﺎﻣﺔ وردود ﻞ اﻷﺣاب ﻠﻬﺎ واﻟﺎﻞ اﻟﻲ اﻟ ﻣﻬﺎ ار اﻟﻬ اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻠﻲ وﺧﻠ اﻷوراق وت اﻷوﻟﺎت ﺣﻰ
ﻞ أن ﯾ اﻹﻼن  ﻣﺎ أو أ ﺗﺎﺎت ﺄﻧﻬﺎ ،ﻬﻞ اﻻﻧﺎﺎت ﺎﺗ وﺷﺔ أم أﻧﻬﺎ وﺟﺔ ﻟﻠﻬوب ﻣ اﺳﺎﺎت أﺧ ؟ .
ﻛﺎ ﻧﻰ ﻧﺎح ﺳﺎﺳﺔ اﻟا واﻟاﺿﻲ وﺎدة ﺑﺎء اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ دون اﻟﻠء ﻟﻼﻧﺎﺎت أو أن ن ﺗا ﻣ ﻠﻬﺎ ﺣﻰ ﻻ ﺗر ﺗﺔ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ
 2006وﺣﻰ ﻻ ﻧﻊ ﻟﻼﺑاز اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،إﻻ أن ة ﺳات ﻣ ﺣارات اﻟﺎﻟﺔ ﻟ ﺗﺢ ﻲ اﻟ ﺑ اﻷﺣاب ،وﺧﻼل ﻩ اﻟات اﻟﺎف ﺗﻠ ﺔ ﺳﺎﺳﺔ
ﻣة ﻣ اﻻﻧﺎم وﺎء اﻷﻣر ﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺔ ﺈﺎل أ ﺟﻬد ﻹﺟاء اﻻﻧﺎﺎت وﻲ ﻲ ذﻟ ﺗﻠﻲ ﻣﻊ ﻣﻠﺔ إﺳاﺋﻞ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ أﺻﺢ ﺎء اﻷﻣر ﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ
ﺗﻣ اً ﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻣﺎ ﺟﻞ اﻻﻧﺎﺎت ﻣﻠﺎً ﺷﺎً ﺎﻣﺎً ﻷن اﻟ ﻟ  ﯾ ﺎﻟ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎﺋﺔ و اﻟ وﺧﺻﺎً ﻣﺎ ﯾ ﻧﺎح اﻻﻧﺎﺎت ﻲ
إﺧاج ﻣﺎت ﻣ أزﻣﺎﺗﻬﺎ ﺑﻞ وﻣ ﺣﺎﻟﺔ ﺣب أﻠﺔ ﺎ  ﻲ ﺗﻧ. 
ﺎ أن أﻠ اﻟﺋ أﺑ ﻣﺎزن ﻣ ﻠﻰ ﻣ اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣ اﻟة ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻬ اﻟﺎﺿﻲ  ﺗﺟﻬﻪ ﻹﺟاء اﻧﺎﺎت ﺎﻣﺔ ﺣﻰ ﺣﺛ وﺟﺔ ة ﺣل اﻻﻧﺎﺎت
واﻧﻠ ﻞ اﻷﺣاب وﺷﻠ ﻣﻬﺎ اﻟ ﺔ اﻻﻧﺎﺎت ﻣﻊ أﻧﻬﺎ ﻟ اﻟة اﻷوﻟﻰ اﻟﻲ ﯾ ﻬﺎ اﻟﺋ إﻟﻰ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﺎﻷﻣ ﺣث ة ﻣات ﺎ أن ﻞ
ﺗﺎﺎت اﻟﺎﻟﺔ ﺎﻧ ﺗ ﻠﻰ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ،ﺎ اﻟﯾ اﻟ ﻞ ﻣﺄﻟﺔ اﻻﻧﺎﺎت ﺗ ﻞ ا اﻻﺎم ؟وﻞ ا ﻣﺷ ﻠﻰ ﻧﺞ ووﻲ ﺳﺎﺳﻲ 
اﻷﺣاب واﻟ اﻟﺎﻛﺔ وأن اﻟوف اﻵن أﺻ ﻣاﺗﺔ ﻹﺟاﺋﻬﺎ ؟ أم أن وراء اﻷﻛﺔ ﻣﺎ وراءﺎ واﻟﻬف ﻟ اﻻﻧﺎﺎت  ذاﺗﻬﺎ ؟.
ﻣ اﻟﻲ أن ﻠ اﻟﺋ  رﻪ ﻲ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﻷﻧﻪ رﺋ ﻞ اﻟ واﻟول اﻷول ﻪ واﻻﻧﺎﺎت اﺳﺎق دﺳر ﻻ  اﻟﻬب ﻣﻪ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻻ ﻧﻬﺎﺔ
اﻟ، ﻛﺎ أن اﻟﺋ اﺳ أن اﻟ ﯾ اﻻﻧﺎﺎت وأن اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ وﺻﻞ ﻟ ﻣود ،وﻻ ﻧ أﻧﻪ ﺗﻠح ﻲ اﻻ ﺗﺔ ﺳﺎﺳﺔ
أو اﻟرع ﺄن إﺳاﺋﻞ ﻲ ُ
ﺟﯾة ﺗﺎج ﻟﯾ ﺷﺔ ﻣﺳﺎت اﻟﻠﺔ ،أﺎ ﻟ  أﻣﺎم اﻷﺣاب إﻻ اﻟﺣ ﺎﻻﻧﺎﺎت وﺧﺻﺎ أﻧﻬﺎ داﺋﺎ ﺎﻧ ﺗﻬ اﻟﺎدة ﺄﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ،ون
ﺎ ﻧﻰ ﺻق ﻧاﺎ اﻟﻊ واﺳاد ﻠﺎ ﻟض ﻣﺎﻣة اﻻﻧﺎﺎت إﻻ أن اﻟﺔ أن ن ا اﻻﺎم اﻟ ﺎﻻﻧﺎﺎت ﻪ إﺎد اﻻﻧﺎر  اﻟﺄزق اﻟ ﺗﻪ
ﻞ اﻷاف اﻟﻠﺔ .
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻞ دة اﻟﺋ ﻟﻼﻧﺎﺎت ﺎن اﻻﺎم ﻣﺎ واﻟﯾ ﯾور ﺣل ﺿورة اﻻﻧﺎل ﻣ ﻣﺣﻠﺔ اﻟ اﻟاﺗﻲ إﻟﻰ اﻟوﻟﺔ وﺣل  ارات اﻟﺎدة ﺑ اﻟﻞ ﺎﻻﺗﺎﺎت
اﻟﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ وﺗ  ارات ﺳﺎﺔ ﻟﻠﻠ اﻟ ﻟﺔ اﻟ وو ﻞ اﻻﺗﺎﻻت ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ اﻟﺦ ،وﻟ ﯾ ﺗ أ ﻣ ﻩ اﻟ ارات واﻟﺟﻬﺎت ﻣﺎ وﺿﻊ
اﻟﻠﺔ واﻟﺎدة ﻲ ﻣﺄزق ،وﺎﻟﺔ ﻟﻠﺎﺋﻞ اﻷﺧ وﺧﺻﺎ ﺣﻲ ﺣﺎس واﻟﻬﺎد ﺄزﻬﺎ ﻻ ﻞ  ﻣﺄزق اﻟف اﻷول ﺣ وﺻﻠ اﻟﺎوﻣﺔ ﻞ أﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣ
ﺻارﺦ وأﻧﺎق وﻣات دة ﻟ ﻣود ،ﻛﺎ أن اﺗﺎﺔ اﻟﻬﻧﺔ ﻟ ﺗ ﻣﺎ ﺎﻧ اﻟﺎﺋﻞ ﺗﺄﻣﻠﻪ وﺧﺻﺎ ﺗ اﻷوﺿﺎع اﻟﺔ ﻲ ﺎع ة ورﻊ اﻟﺎر .
وا ﺟﺎء ﻣﺿع اﻻﻧﺎﺎت  اﻧﺎذ أو ﻣﻠﻬﺎة ﻟﺟﻪ اﻷﻧﺎر ﻣ ﻣﺄزق اﻷﺣاب واﻟ اﻟﺎﻛﺔ إﻟﻰ ﺔ ﺗ ﻻ واﺎﻣﺎ  اﻟ، ﻛﺎ أن دة اﻟﺋ
ﻻﻧﺎﺎت ﺎﻣﺔ ﺟﺎءت ﺔ ﻣﻬﺔ وﺎﻣﺔ وﻣﺟﻪ ﻟﻠأ اﻟﺎم اﻟﺎرﺟﻲ وﻲ ﺳﺎق اﻧﺎد اﻟﺎﺳﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﻞ ﻞ ﺷﻲء ﺎ ﻬﺎ اﻻﻧﺎﺎت ﻣﻊ اﺗﻬﺎﻣﺎت ﻣﺔ
ﻟﺔ ﺣﺎس ،أﻛ ﻣﺎ  ﻣﺟﻪ ﻟﻠاﺧﻞ ﺣ ﯾرك ﺗات اﻟﻬ اﻟﺎﺳﻲ اﻟاﺧﻠﻲ ﻣﺎﻟﺎ" اﻷﻣ اﻟة واﻟﻬﺎت اﻟوﻟﺔ ذات اﻟﻼﺔ ﻟﻺﺷاف ﻠﻰ إﺟاء ﻩ
اﻻﻧﺎﺎت" ،ﻣا أﻧﻪ ﺳﻞ اﻟوﻟﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ ﻷﺔ ﺟﻬﺔ ﺗﻰ ﻟﻞ إﺟاﺋﻬﺎ ﻲ ﻣﺎ اﻟد ،ﺎﻟﺋ ﻟ د ﻣا ﻟﻼﻧﺎﺎت ﺎ أﻧﻪ ﺎﻟ ﺈﺷاف دوﻟﻲ ﻠﻬﺎ
ﻷﻧﻪ ف ﺻﺎت إﺟاﺋﻬﺎ .
ﺳﻠ ﻣ ﺣ اﻟﺔ ﺎاض أن ﻞ اﻷاف اﻟﻠﺔ ﺣﺎوﻟ أن ﺗﻲ ﺑدﺎ ﻟﻠ وﺗ اﻟاﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺔ و اراﺗﻬﺎ إﻻ أن ا ﻟ ث ﺳاء  ﺧﻠﻞ داﺧﻠﻲ
ﺎ أو  ة اﻟ وﺧاﻪ وﺎب إرادة دوﻟﺔ ﻟﻠ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺈن ﻟﺋﻬﺎ ﻟﻼﻧﺎﺎت إن ﺎن  ﻧﺔ ورادة ﺣﺔ  ﻊ ﻟﻬﺎ ،وﺧﺻﺎ أن
ﻠﺔ اﻻﻧﺎﺎت ﺗ ﻣﺢ ﻣﺟﺎ ﻟﻠ اﻟﺎﻛﺔ ﻟﻠوج ﻣ ﻣﺄزق ﺳﺎﺳﻲ ﺗ ﻪ أو اﻟﻬوب ﻣ اﺳﺎﺎت أﻛ ﻠﺔ ﻣ ﻣﺎﻣة اﻻﻧﺎﺎت ،إﻻ أن اﺳار اﻟﺎﻛﺎت
وﺎب أ ﺑادر ﻟﻠﺎﻟﺔ وﻟ ﻲ ﺣود اﻟﻬﺔ ﻟﻼﻧﺎﺎت ﯾ ﺷﺎ ﺔ ﺣل ﻣاﺔ اﻟ اﻟﺎﺳﺔ ﺎﻻﺣﺎم ﻟﻠ ﻣ ﺧﻼل اﻻﻧﺎﺎت ،ﻟا ﺈن ﻠﻰ اﻟ
اﻟك وو ﻩ اﻟﻬﻟﺔ ﻷن اﻻﻧﺎﺎت ﻟ ﻣﺔ ﻣ ﺣﺎﻛ ﺑﻞ ﺣ ﻟﻠ. 
ﻣﺎ  ﻣﺿع اﻻﻧﺎﺎت ﻲ ﻩ اﻟة و اﻟ  ﻧاﺎ اﻟ اﻟﺎﻛﺔ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ  اﻟ ﻠﻰ اﻟﻠ واﻟﻣ وان اﻟﻠ ﻣاﻬﺎ
وﺗاﺟﻊ ﺷﻬﺎ ﺣ ﺗ اﺳﻼﺎت اﻟأ اﻷﺧة إﻟﻰ أن ﻼ ﻣ ﺣﺔ ﺣﺎس وﺣﺔ ﺢ ﺗاوح ﻧﺔ ﺗﻠﻬﺎ ﺷﺎ ﻣﺎ ﺑ %20 و  %30ووﺟد ﻣﺷات ﺟﺎدة
ﻰ اﺳاد اﻟ ﻟﻠد ﻠﻰ اﻟﻠ و اﻟ  ﺑاﺋﻞ  اﻟ، وﺎﻟﺎﻟﻲ  ﺗن اﻻﻧﺎﺎت ﺎﻟﺔ ﻟﻠ اﻟ أن اﻟور إن ﺗﺎ ﻼﻧﺔ ،ﻷن
اﻻﻧﺎﺎت ﻲ اﻟﻬﺎﺔ ﺗم ﻠﻰ إرادة ورﺔ اﻟ وﻟ رﺔ اﻟ اﻟﺎﻛﺔ وﻟ ﺗُك اﻷﻣ ﻟﻬﻩ اﻷﺧة ﻣﺎ ت ﺎﻻﻧﺎﺎت .
ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺳ ، ح ﺗﺎؤﻻت ﻣﻬﺎ  :ﻼﺔ ﻩ اﻻﻧﺎﺎت ﺎﺗﺎق اﻟﺎﻟﺔ ﻲ أﻛ 2017 وورﺔ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﺎﻧﺔ ﺣل اﻟﺎﻟﺔ وﻠﺎﺎ أدرﺟﺎ
اﻻﻧﺎﺎت ة ﻻﺣﺔ إﻣﺎ ﻟ اﻟﻣﺔ أو ﻟﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ ؟وﻞ ﺳﻞ اﻻﻧﺎﺎت ﺗﻠﺎﺋﺎ اﻟﺎﻛﻞ وﺎﺎ اﻟﻼﺎت اﻟﻲ ت ﺣارات اﻟﺎﻟﺔ ﻠﻰ
ﺣﻠﻬﺎ ؟.
ﻧﻬ ﺣﺎﻟﺔ اﻟ  اﻟ ورﻪ ﺈﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﺄ ﺛ ﻣﺎ دام اﺳار اﻷﻣر ﻠﻰ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻟ ﯾد إﻻ إﻟﻰ ﻣ ﻣ اﻟر وﺿﺎع اﻟﺔ اﻟﺔ ،إﻻ أﻧﻪ إن
ﺎن ﻻ ﺑ ﻣ اﻻﻧﺎﺎت ﻠﻰ اﻟ اﻻﺳار ﺎﻟ ﻠﻰ اﻟ اﻟﺎﺳﺔ ﺣﻰ ﻻ ﺗﻬب ﻣ اﻻﺳﺎق اﻻﻧﺎﺑﻲ ،ﻛﺎ  اﻧﺎق  ﺳﺎﺳﺔ ﺟﯾة ﺣﻰ ﻻ ُﯾك

اﻷﻣ ﺎﺔ ﺑ ﻧ اﻷﺣاب واﻟ اﻟﺄزوﻣﺔ ،ﻛﺎ أن درﺟﺔ ﻣ اﻟﺎﻟﺔ ﻣﻠب ﻞ اﻻﻧﺎﺎت ﻟﺎن اﻧﺎﺎت داﺔ ﻧﻬﺔ ﺗ ﻼﺳﺔ ،دون ذﻟ وﻲ
ﻞ وﺟد ﺳﻠ ﻣﺎدﯾ ﻲ اﻟﺔ وة واﺳار ﺣﺎﻟﺔ اﻟاء واﻟ واﻟ وم اﻻﺳاد ﻟﻠﻠس ﻠﻰ ﺎوﻟﺔ واﺣة ﻟﻠا ﻠﻰ ﻣﻠﺎت إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت
ﻼﺳﺔ ﻻ ﻧف  ﺳﺢ اﻻﻧﺎﺎت و ﺳﺎ ﺣﺎ ﺢ وﺣﺎس  اﻻﻧﺎﺎت ﻲ ﻞ ﻧﺎم واﺣ وﺳﻠﺔ واﺣة ؟.
ﯾﻊ ،،،،،
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