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اﻟ :أﺑ ﻣﺎزن  ﺎدر ﻠﻰ ﻣاﺟﻬﺔ ﺗاﺎت و اﻟ اﻷﻣﻲ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ
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ﻠﻰ اﻟ ﻣ ﻣور  72ﺎﻣﺎ ﻠﻰ ﻧﺔ ﻠ  إﻼن إﺳاﺋﻞ ﺎم دوﻟﻬﺎ ﻠﻰ أراﺿﻲ  48إﻻ أن ﺗاﺎت ﺗﻠ اﻟﺔ ﻻ ﺗال ﺎﺔ ﺧﺎﺻﺔ  إﻼن اﻹدارة اﻷﻣﺔ
 ﻧﻞ ﺳﺎرﺗﻬﺎ إﻟﻰ اﻟس وﺗﺟﻪ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻧ ﺿ أراﺿﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ إﻟﻬﺎ.
وﻲ ﻞ ﺗﻠ اﻟاﺎت اﻟة واﻟﻲ ﺗﻬد ﺎع ﻣﺎ ﺗﻰ ﻣ أراﺿﻲ ﻠ أدﻟﻰ اﻟﺎد ﻲ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﻲ ﺣﺔ ﺢ واﻟﺎﺗ واﻟﻠﻞ اﻟﺎﺳﻲ،
اﻟر ،أ اﻟ ار ﺧﺎص ﺗﺎول ﻪ وﺟﻬﺔ ﻧﻩ ﺣل اﻷوﺿﺎع ﻠﻰ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ ﺧﺎﺻﺔ  إﻼن إﺳاﺋﻞ ﻣﻬﺎ  ﺿ اﻟﺔ اﻟﺔ إﻟﻬﺎ.
وﺎ ﯾﻠﻲ ﻧ ا اﻟار :
  ﻣور  72ﺎﻣﺎ ﻠﻰ ﻧﺔ ﻠ ﻞ ﺗ أن اﻟﻠ ﯾاﺟﻬن ﻧﺔ أﺧ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ إﻼن إﺳاﺋﻞ ﻣﻬﺎ  ﺿ أراﺿﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ؟ ﻣور  72ﺎﻣﺎ ﻠﻰ ﻧﺔ ﻠ أر أن ﺣﻠ إﺎﻣﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺑأ ﯾﻼﺷﻰ ﺗرﺎ ور أن ﺟء  ﻣ اﻟﻠ ﺗﺎزل  ﺣﻠ إﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻠ اﻟ
ﻣ اﻟﻬ إﻟﻰ اﻟ ورﺿﻰ ﺈﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﻠﺔ ﻠﻰ ﺣود  67إﻻ أن إﺳاﺋﻞ ﺗت ﻲ اﻹاف ق اﻟ اﻟﻠﻰ  ،أﻣﺎ اﻟﺔ اﻷﺧ واﻟﻲ ﺗﻬد ﺑﺔ ﺟﯾة
 اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ إﺛ اﻻﻧﻼب اﻟ ﺎﻣ ﻪ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻲ ﺎع ة ﺎ أن اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻟ ﺗ  اﻟﺄﺳﺎة واﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ﺎﺟة  ﺗﺗ اﻟ
اﻟﻠﻲ ﺣﻰ أﻧﻬﺎ ﻠ ﻲ ﺗﺗ إﺟﺎع ﻟﻠﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻟاﺟﻬﺔ اﺣﺎﻻت ﺿ إﺳاﺋﻞ ﻻراﺿﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻼ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﺟ ﻟﯾﻬﺎ رؤﺔ ﻲ ﺔ اﻟﺎﻣﻞ
ﻣﻊ اﻟﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺎة ﺔ اﻟن وو ﺗﻠ اﻟﺎت ﺈﻧﺎ ذان إﻟﻰ ﻧﺔ أﺧ أﺧ ﻣ ﻧﺔ ﻠ ﺎم ، 1948
 وﻞ ﺗ أن اﻟﺋ أﺑ ﻣﺎزن ﺎدر ﻠﻰ ﻣاﺟﻬﺔ ار إﺳاﺋﻞ  أراﺿﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ؟أﺑ ﻣﺎزن ﻻ ﻊ إﻟﺎء اﻻﺗﺎﺎت اﻟدة ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ ﯾﻠ ﺎﻟ اﻷﻣﻲ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﻷﻧﻪ ﯾرك أﻧﻪ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ إﻟﺎء ﺗﻠ اﻻﺗﺎﺎت ﻠ ﻊ اﻟوج ﻣ
ﻣﺎﺔ رام ﷲ ﺎ ﺣث ﻣﻊ اﻟﻬ ﺎﺳ ﺎت ﺎ أن اﻟ ﺎﻟﺋ أﺑ ﻣﺎزن ﻟ ﻣ ﻣﻠﻬ و اﻟ اﻷﻣﻲ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﻬﺎك  150ﺎﺔ ﻟ
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اﻟﺎت اﻟﺔ ﺄﺑ ﻣﺎزن ﺗﺢ ﻟﻬ ﺣﺔ اﻟﺔ ﻲ اﻟن اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻼ  وﺟد ﻣﺎرﻊ إﺎدﺔ ﺑ اﻟﻠﺔ وﺳاﺋﻞ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺈن ﺗﻠ اﻟﺎت ﻻ ﯾون
أن ﺗﻞ اﻷﻣر ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ إﻟﻰ ﻣﺣﻠﺔ اﻹﻧﺎر وﻟ ﻊ أﺑ ﻣﺎزن ﺗﺗ اﺟﺎع ر اﻟﺎﺋﻞ ﺎ ﻬﺎ ﺣﻲ ﺣﺎس واﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻟاﺟﻬﺔ ﺗاﺎت اﻟار
اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎﻟﺔ اﻟﺔ اﺷ ﺗ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻟ ارات اﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﺎم  2015وﺣﺎس اﺷ ﺗ إﺗﺎق اﻟﺎة ﺎم  2005وﺗﻞ إﺎر ﺎد
ﻣ ﻟﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﺗﺎرك ﻪ ﺣﺎس واﻟﻬﺎد و أﻣ ﺻ ﻼ ﻠﻰ أن ة اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ اﻟﻠﺔ وﺳن اﻟ اﻟﻠﻲ ان ﻣ أﻛ
اﻟﻼت ﻲ و اﻟ اﻷﻣﻲ ﻬﺎك  200اﻟ ﺎﻣﻞ ﻠﻲ ﻠن داﺧﻞ اﻟن اﻹﺳاﺋﻠﺔ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺈن أﻰ ﻣﺎ  أن ﺗج ﻪ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ 
ﻣﺎﻟﺔ اﻟﺎﻟ ﺎﻻاف ﺎﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ﺣود  67وﺎﺻﻬﺎ اﻟس ،وﻠﻰ اﻟ ﻣ ﻞ ا ﺄﻧﺎ ﻧل ﻠﻰ اﻟ اﻟﻠﻲ واﻟ ﺳ أن ﺎم ﺎﻧﺎﺿﺔ
اﻟﺎرة و ﺎدر ﻠﻰ اﻟﺎم ﺎﻧﺎﺿﺔ أﺧ ﺗﻠ ﻞ اﻟﺎدﻻت .
 وﻣﺎ ﺗك ﻟﺎﺔ ﺣﻲ ﺣﺎس واﻟﻬﺎد ﻟﻼﺟﺎع اﻟ دﺎ إﻟﻪ أﺑ ﻣﺎزن ﻟاﺟﻬﺔ ار إﺳاﺋﻞ  اﻟﺔ اﻟﺔ ؟ﺣﺎس واﻟﻬﺎد ﯾون أن اﻹﺟﺎع اﻟ دﻰ إﻟﻪ أﺑ ﻣﺎزن  إﺟﺎع دﺎﺋﻲ ﺣﻰ ﻬ ﻟﻠﺎﻟ أن اﻟﺎﺋﻞ ﺗ وراء أﺑ ﻣﺎزن وﻟ م ﻠﻰ ﺧات ﻣﻠﺳﺔ وأن ﻠﻪ
ﺗ اﻻﺗﺎﺎت اﻟﺎﺔ ﻹﺛﺎت ﺟﯾﻪ ﻞ اﻟﺎب إﻟﻰ إﺟﺎع ﻣم ﻠﻪ ﺎﻟﻞ .
 وﻣﺎ ﻲ رؤ ﻟﺎت اﻟﻠ ﷲ ﺄن ﺿ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠﺔ ﺳف ﯾد إﻟﻰ ﻣاﺟﻬﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ؟ﺗﺎت اﻟﻠ ﷲ ﺗﺄﺗﻲ ﻲ ﺳﺎق اﻟ اﻟ  ﻪ ﻠﻰ ﻣﻞ اﻟﻠﺔ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺿ إﺳاﺋﻞ ﻻراﺿﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ و ﻣ ﺧﻼل ﺗﻠ اﻟﺎت ﯾ أن
ﺗﺎرس أﻣﺎ وأوروﺎ اﻟ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠاﺟﻊ  ﺗﻠ اﻟة إﻻ أن اﻷردن او اﻟول اﻟﺔ ﯾرن أﻧﻬ  ﺎدرون ﺣﺎﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﺧل ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ﺔ ﻣﻊ
إﺳاﺋﻞ .
 وﻞ  أن ن اﻟ اﻷوروﻲ ﺎﻣﻼ ﺿﺎﺎ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠاﺟﻊ  ﺿ أراﺿﻲ اﻟﺔ؟اﻟ اﻷوروﻲ ﺧﺎﺻﺔ اﻟ اﻟﻧﻲ واﻻﻟﺎﻧﻲ  ﻣ ﻣم ﺣ د ض ﺎت ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ إذا أﻣ ﻠﻰ ﺗﻠ اﻟة  ﺗﻞ إﻟﻰ ض ﺎت
اﺎدﺔ وﺳﺎﺳﺔ او اﻹاف ﺑوﻟﺔ ﻠﺔ ﻠﻰ ﺣود  67ﻲ اﻟﺎﺑﻞ ﺈن إﺳاﺋﻞ ﺗك ﻟم وﺻل اﻷﻣر إﻟﻰ ا اﻟ  ﺳﺗﻬﺎ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ﻣ أراﺿﻲ
اﻟﺔ اﻟﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﺗ ﺷﺔ ﺗﻠ اﻟة رة ﻣف ﺑﻬﺎ .
 وﻣﺎ ﻲ ﺣﺔ وﺟد ﺗﺎﺎت ﺑ إﺳاﺋﻞ وﺣﺎس ﺎ ﯾﻠ ﺔ اﻟن ؟ﻻ أ ذﻟ واﻟﺎوﺿﺎت اﻟﻲ ﺗ ﺑ ﺣﺎس وﺳاﺋﻞ ﺣﺎﻟﺎ ﺗﻠ ﺔ ﺗﺎدل اﻷﺳ ور وﺟد ﺗﺎوﻻت ﻣ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻹﺗﺎم ﺗﻠ اﻟﺔ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ ﺣﻰ
اﻷن ﺎ ﯾﺟ ﺗﺎون ﺑ اﻟ ﻲ اﻷﻣر اﻟﺎﺗﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺎ ﯾﻠ اﺟﻬﺔ ﺗاﺎت وس روﻧﺎ .
 وﻣﺎ ﺗ ﻟﻠ اﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﻞ اﻷﻧﺎء اﻟﻲ ﺗددت  وﺟد ﺗﻊ ﺑ  اﻟول اﻟﻠﺔ وﺳاﺋﻞ؟ﻻ أﺳ وﺟد ﺗﺎﺎت ﻲ ا اﻟﺎل ﺑ  اﻟول اﻟﺔ وﺳاﺋﻞ و ﻣﺎ أﺗﺢ ﺧﻼل ورﺷﺔ اﻟ إﻻ أن اﻟ اﻟﻲ اﻟﺳﻲ ﻻ ﯾال ﻣ ﻟ اﻟ
اﻟﻠﻲ ﻲ إﺎﻣﺔ دوﻟﻪ ﻠﻰ ﺣود ﺎم  67وﺎﺻﻬﺎ اﻟس ﺑﻞ أن اﻟب ﻲ إﺟﺎع وزراء اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﺧ أﻠا أﻧﻬ ﻟ ﻠا آ ﺷﺊ ﯾﻪ اﻟ اﻟﻠﻲ .
 وﻣﺎ ﻲ ﺗﺎﺗ ﻟ اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻲ اﻟﺣﻠﺔ اﻟﺎدﻣﺔ ﺧﺎﺻﺔ  اﻻﻧﺎﺎت اﻷﻣﺔ اﻟﺎدﻣﺔ ؟اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻠ ﻠﻰ ﺗﻬﺋﺔ اﻟ ﺧﻼل اﻟة اﻟﺎﺿﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗ أن ﺗ د اﻟﻠﻲ اﻟﻬﻧﻲ ﻟﻺدارة اﻷﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ ﺧﻼل اﻹﻧﺎﺎت أو د اﻟﺎﻧ
اﻟﻲ ﻟﻬﺎ وﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﻞ اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﺧﻼل اﻹﻧﺎﺎت اﻟﺎدﻣﺔ ﺈن ﺻﺔ اﻟن ﺳف ﺗﻬﻲ أﻣﺎ إذا ﺣث اﻟ ف ﺗﺎد اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻲ دﻬﺎ ﻹﺳاﺋﻞ .
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