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"اﻟﺎﺋﺔ اﻟوﻟﺔ" ..ﻞ ﻠ اﻻﺣﻼل ﻣ اﻟﺎب؟!

 07ﻣﺎرس 08:17 - 2021
ﺎﻧﻲ ﺣ
ر اﻹﻼن  ﺗﻞ ﻣﺔ اﻟﺎﺎت اﻟوﻟﺔ ﻲ ﻻﺎ اﻟﺎم  ،2002رت ﻞ ﻣ إﺳاﺋﻞ واﻟﻻﺎت اﻟة م اﻻﻧﺎم إﻟﻬﺎ ،ذﻟ أن ﻣﺎد» ﻣﺎق روﻣﺎ« اﻟﻲ
أن ﻩ اﻟﺎد وﺄﻧﻬﺎ  ﺻ ﻟﻲ ﺗ ﺄﺻﺎﻊ
أ اﻟﺔ ﻠﻰ أﺳﺎﺳﻪ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗ ﺿﺎﺎً وأاداً وﺳﺎﺳﺔ إﺳاﺋﻠ وأﻣ إﻟﻬﺎ ،اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ رأت ّ

ت اﻟﺎدات
اﻻﺗﻬﺎم إﻟﻰ اﻟاﺋ اﻟﻲ ارﺗﻬﺎ وﻻ ﺗال ﺗﺗﻬﺎ ﺿ اﻟ اﻟﻠﻲ ،وﺄﻧﺎ ﺎﻧ إﺳاﺋﻞ ﺎً ﻣداً وﻣاً ﻣ أاف ﻣﺎد ﻣﺎق روﻣﺎ ،ا ّ

إن ﻩ اﻟﺎد ﺗﻬف إﻟﻰ م إﻼت ﺎر ﻣﻣﻲ اﻟوب ﻲ ﻞ ﻣﺎن ﻲ اﻟﺎﻟ ﻣ اﻟﺎب ،ﻟ إﺳاﺋﻞ اﻟﻲ ﺗف ﻣﺎ
أن اﻷﻣ ﻠﻰ ﺧﻼف ذﻟ ،إذ ّ
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻣﻊ ّ

أن ﯾ اﻟاﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ﻣ ﺧﻼل ﻩ اﻟﺔ  ﺗﺎﻟﻬﺎ 
ﺗﻊ ﯾاﺎ ﻣ ﺟاﺋ ﺷت وﺄﻧﻬﺎ اﻟدة ﻣ ﺗﻞ ﻩ اﻟﺔ ﻲ اﻟ اﻟ ﺷ ﺣﻠﻬﺎ اﻷﻣﻲ ّ
ﺳﻠﻠﺔ ﺟاﺋﻬﺎ ﻲ أﺎﻧﺎن واﻟاق وأﻣﺎﻛ أﺧ ﻲ اﻟﺎﻟ.

أن
أن ﺎك أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻠ ﻲ ﺟاﺋ ﺣب ارﺗﻬﺎ إﺳاﺋﻞ و ّ
ﺧﻼﺎً ﻟﻠ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﻞ اﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻊ ،ﺻﺎدق ﺎة اﻟﺔ ﻠﻰ ﻧﺎﺋﺞ اﻟ اﻷوﻟﻲ ﻣّ 

ﺻﻼﺣﺔ اﻟﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﺗ إﻟﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺎ ﻬﺎ اﻟس وﺎع ة ،وﻞ أﺎم ،أﻠ اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻠﺔ رﺳﺎً  ﺢ ﺗ اﺋ ﺣب ﺟت

ﻣ ﻞ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ﻣ 13 ﺣان  ،2014ووﺎً ﻟﺎم اﻟﺔ ﻣ اﻟﻊ أن ﺗﺳﻞ »ﺑدا« رﺳﺎﺋﻞ رﺳﺔ ﻹﺳاﺋﻞ واﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﺑﻬا اﻟﺄن ﺣ ﺳ ﺑء
أن اﻟﺔ ﺳﺎﺷ ﺗﺎﺗﻬﺎ ف اﻟ  اﻟﺎرﺿﺔ
اﻟ اﻟﻠﻲ  ﺛﻼﺛ ﯾﻣﺎً ﻣ ﺗّﻠ ﻩ اﻟﺳﺎﺋﻞ وﻣ اﻟﻊ أﻻ ﺗد إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ ﻩ اﻟﺳﺎﺋﻞ ،ﻣﺎ ﻲ ّ
اﻹﺳاﺋﻠﺔ.

وذا ﺎﻧ اﻟﺔ ﻻ ﺗﺎﻛ اﻟول وﺗ ﺈﺧﺎع ﻣﻣﻲ اﻟب ﻟﻠاﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ،ﺈن إﺳاﺋﻞ ﺗ ﻩ اﻟﺎﻛﺔ إﻧﺎ ﻣﺎﻛﺔ ﻵﺧ اﺣﻼل ﻟﻧﺎﻟﻲ  ﻣﺎ زال
أن اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ  ذاﺗﻬﺎ ﻲ دوﻟﺔ إﺟام ﻣ أن ﺎﻣ ﺎﺣﻼل اﻷرض اﻟﻠﺔ وﺗ اﻟ اﻟﻠﻲ،
ﺎﺋﺎً ﺎﺳ دوﻟﺔ إﺳاﺋﻞ ،وا اﻻﺎر ﺻﺢ ﺗﺎﻣﺎً ذﻟّ 
ارﺗ ﺳﻠﻠﺔ اﻟﺎزر ﻣ ﺎﻣﻬﺎ اﻟﺎم  ،1948وﺎ ﺗﻰ أﻻ ﺗﻊ ﻠﻬﺎ ﻣ ﺿﺎ وﺟد وﺳﺎﺳﺔ ﻟﻬﻩ اﻟﺎﻛﺎت ﺈﻧﻬﺎ ﺗﺎول أن ﺗﻠ ﻣ ﯾ اﻟاﻟﺔ اﻟوﻟﺔ

وﺗا ﻠﻰ رﺗﻬﺎ ﻣ ﺧﻼل ﺗﺔ ﻠﺔ ﻣ اﻹﻼت ﻣ اﻟﺎب ،وذﻟ ﺈﺳﺎد وﻣﺎة وﺛﺔ ﻣ ﻞ اﻟﻠ اﻻﺳاﺗﻲ اﻟاﺋ اﻟﻻﺎت اﻟة اﻷﻣﺔ.
ﻩ اﻟة أﺎً ،ﺗا إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ ﻣ أﻣﻲ  ﻹﺳﺎدﺎ ﻲ اﻟب ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ،وﻲ ّأول ﻣﺎﻟﺔ ﺎﺗﺔ ﺑ ﻧﺎ وﻧﺎﺋﺔ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﺎﻣﺎﻻ ﺎر
واﻟﻲ ﺟﺎءت  ﯾم واﺣ ﻣ إﻼن اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻠﺔ اﻟﺎﺋﺔ اﻟوﻟﺔ ﺑء اﻟ ﻲ اﻟاﺋ اﻟﻲ ارﺗﻬﺎ ﺿﺎ وﺟد وﺳﺎﺳﺔ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،اﺗ اﻟﺎﻧﺎن
ﻣ ﺧﻼل ﻩ اﻟﺎﻟﺔ ﻠﻰ ﻣﺎرﺿﺔ ﺣﻣﻬﺎ »ﻣﺎوﻟﺔ اﻟﺎﺋﺔ اﻟوﻟﺔ ﻣﺎرﺳﺔ اﻟﻻﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﻠﻰ ﺟد إﺳاﺋﻠ «ﺣ ﻣﺎ ﺗاوﻟﻪ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻷﻣﺔ
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واﻹﺳاﺋﻠﺔ.
إﻻّ أن ﻩ اﻟة ،ر ﺗا اﻟ واﻹﺳاﺋﻠﻲ واﻷﻣﻲ ﻠﻰ اﻟف ﻲ وﺟﻪ اﻟاﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ﻣداً ﻣ ﺧﻼل ﺷ ﺣب واﺳﺔ ﻠﻰ اﻟﺔ ،ﺈن إﺳاﺋﻞ ﺳﻊ ﺛ
اﻟ اﻷﻣﻲ ﻟﻬﺎ وذﻟ ﻣ ﺧﻼل ﺻﺎت ذات أﺎد ﺳﺎﺳﺔ وﺧﺎﺻﺔ ﻠﻰ اﻟﻠ اﻹﯾاﻧﻲ ،ورﺎ ﻧد إﻟﻰ ا اﻟﻠ ﻣ ﻩ اﻟاوﺔ ﻲ ﻣة ﺎدﻣﺔ.
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