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إﺑا أﺑاش
ﻟ ﺻﺎ أن اﻟ اﻟﺋﻲ ﻲ ﺗﺟﻪ إدارة ﺗاﻣ ﻟﺄﺟﻞ ح اﻟﺔ د  ﻷزﻣﺔ اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ وم رة ﻧﺎ ﻠﻰ ﺗﻞ ﺣﻣﺔ ،ﺑﻞ اﻟ اﻷ
 اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟﺳﻲ واﻟﻲ ﻟﻠﺔ وم ﺗﺎوب ﺎﻟﺔ دول اﻟﺎﻟ ﻣﻬﺎ .
ﻣﺎ ﺗﻰ ﺻﺔ اﻟن ﻟ ﻣﻞ إﺟﺎع ﻞ أرﺎن اﻹدارة اﻷﻣﺔ وﻲ ﻣﺗﺔ أﻛ  اﻟﺋ ﺗاﻣ اﻟة ﻣاﻪ ﻟﻠل ،ﻟا ﺎﻟﻼء ﻲ اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻠن
ﺟا ﺻﺔ ﺑﻞ اﺳﺎﻟﺔ إﻧﻬﺎء اﻟاع ﻲ اﻟق اﻻوﺳ وﺧﺻﺎ اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ دون ﻣاﺔ اﻟﻠ، واﻟﻠن ﺣﻰ اﻵن ﺛﺎﺑن ﻠﻰ ﻣﻬ اﻟا. 
ﻻ ﺷ أن اﻻﻧﺎم اﻟﻠﻲ وﺣﺎﻟﺔ اﻟ واﻻﻧﺎم اﻟﻲ وا اﻟﺎرﺳﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ اﻷرض ﺎ ﯾﻠ ﺎﻟس واﻻﺳﺎن ﻠﻬﺎ أﻣر  ﺗﺣﻲ ﺎﺎ ﺈﻣﺎﻧﺔ
ﺗ 
اﻟﺎء ﻠﻬﺎ ﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﻧﻬﺎء اﻟاع اﻟﺎرﻲ اﻟﺎﺳﻲ واﻟﯾﻲ ﻲ اﻟق اﻷوﺳ، إﻻ أن اﻷﻣر أﻛ ﺗا وﺎ  .ﺗﻊ إدارة ﺗاﻣ أن ِّ
اﻟﻲء ﻣ ﺔ اﻟاع وﺗ وﺎدة ﺗﺿﻊ  أاﻪ ،وﻟﻬﺎ ﻻ ﺗﻊ إﻧﻬﺎء اﻟﺔ اﻟﻠﺔ أو ﺗﺎوز اﻷﻣ اﻟة و اراﺗﻬﺎ أو إﻧﻬﺎء ﺣﺎﻟﺔ اﻟاء اﻟﯾﻲ ﺑ

اﻟﻠ واﻟب ﻣ ﺟﺎﻧ واﻟﻬد وﺳاﺋﻞ وع اﺳﺎر ﺻﻬﻧﻲ ﻣ ﺟﺎﻧ آﺧ. 
إن ﺎﻧ ﺻﺔ ﻧﺎح ﺻﺔ اﻟن ﻲ ﺣﻞ اﻟاع اﻟﻠﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺷﻪ ﻣﻣﺔ ،ﺎ اﻟ ﻰ ﻟﻪ ﺗاﻣ ﻣ اﻟوﺞ ﻟﺔ اﻟن وﻣﺎ ﺗﻩ ﻣ ﺿﺞ ؟وﻣﺎ اﻟ
ﻰ ﻟﻪ ﻣ وراء  ورﺷﺔ اﻟ، و ﻣ اﻟوف أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ﻣﺗ أو ﻟﺎء ﺳﺎﺳﻲ وﺧﺻﺎ إن ﺎن ﺑﺟﻪ ورﺎﺔ دوﻟﺔ  إﻻ وﻟﻪ أاف ُﻣﻠﺔ أو ﺧﺔ ،
اﻟ  ﺷﺔ أو م ﺷﺔ ﻩ اﻷاف ؟ .
ــﻲ ــﺎﻟ اﻟﺎﺳــﺔ وــﻲ ﻠــ إدارة اﻟ اــﺎت واﻟ اــﺎت اﻟوﻟــﺔ ﻧــ ﻣــﺎ ﺑــ إﻧﻬــﺎء اﻟـاع وﺣــﻞ اﻟـاع  ،وواﺷــ ﻣــ ﺧﻼل ﻣﺎﻬــﺎ ﺗًــرك أﻧﻬــﺎ ﻟــ ﺗــ ﺷــﺎ ﻣــ ــح
ﻣوﻬﺎ اﻟﻰ ﺻﺔ اﻟن ،ﺈن ﻧ ﺟﻬدﺎ ﻲ ﺣﻞ اﻟاع أو ﺗﻪ وﺗ ﻪ ﻬا إﻧﺎز ﻣﻬ ﻟﻬﺎ ،ون ﻟ ﺗ ﻣ ﺣﻠﻪ ،وا ﻣ، ﻠﻰ اﻷﻞ ﺗﺄﻣﻞ أن
ﺗً ﺳﺗﻬﺎ ﻠﻰ إدارة اﻟاع ﺎ م ﻣﺎﻟﻬﺎ وﻣﺎﻟﺢ ﺣﻠﺎﺋﻬﺎ وﺧﺻﺎ إﺳاﺋﻞ ،وﻣﺎس اﻟﺎح واﻟﻞ ﻲ اﻟﺎﻟ ﻟ رﺎ ﺎﻹدارة واﻹرادة اﻻﻣﺔ واﻹﺳاﺋﻠﺔ

، ﺑﻞ ﺑدود ﻞ اﻟﻠ واﻟب وﻞ ﻣ ﯾﺎو اﻟﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ ،واﺳار ﺗﯾﻬ ﻟﻠﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ.
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إذا ،ﺈن ﻞ ﻣﺎ  ﻣد ﻣﺎوﻻت وﻣاﺎت أﻣﺔ ﻟ ﻞ أو  اﻷاف اﻟﺎﻟﺔ :
ﻊ اﻟ ﻠﻰ أ ف آﺧ أن ح ﻣﺎرﻊ ﺗﺔ أو ﯾﺎ واﺷ ﻲ ﺗدﺎ ﺈدارة اﻟاع .
ﺳ اﻟﺎ ﻣ ﺗ اام اﻷﻣ اﻟة و اراﺗﻬﺎ وﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣﺔ اﻟﺎﺎت اﻟوﻟﺔ ،واﻷﻣ اﻟة اﻟم ﻲ ﻣﻞ رﺎن اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ،وﻬا ﺗﻰ واﺷ ﻹﻟﺎء
اﻟ اﻟوﻟﻲ ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ .
ُ

ﻛ اﻟ ﻣ ﺧﻼل ﻣﺎوﻟﺔ إﺎدة اﻟﻠ واﻹﺳاﺋﻠ إﻟﻰ ﺟﻟﺔ ﺟﯾة ﻣ اﻟﺎوﺿﺎت اﻟﺔ ،وذﻟ ﺑﻬف ﺗ إﺳاﺋﻞ ﻣ اﺳﺎل ﻣﺎﺗﻬﺎ ﻟﻠة وﺿ

ﺎﻣﻞ اﻟﺔ اﻟﺔ واﻟس .
ﺗﻎ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ ﻧﻬﺎ ﺔ ﺗر وﻲ ﻣ اﻻﺳﺎر وﺗﻠﻬﺎ ﻟﺔ إﻧﺎﻧﺔ واﺎدﺔ  ،وا ُﻧﺎ إﻟﻰ ﻣﺎ ﻞ اﻧﻼق اﻟرة اﻟﻠﺔ واﻟوع
اﻟﻲ اﻟر ﻣ اﻟﺎت .
اﺑاز ﻣﺔ اﻟ وﺣاﺟﻬﺎ ،ﺈﻣﺎ أن ﺗ ﻣﺗ اﻟ ﻣﺎ ﻲ ﻣاﻬﺎ ﻠﻰ اﻟﺔ ﻟ  ﻲ ﺷﻬﺎ اﻻﺎد ﺑﻞ واﻟﺎﺳﻲ ،أو ﺗ ﻲ ﻣﻬﺎ اﻟا
ﻣﺎ  ﯾﻊ أاﺎ أﺧ ﻟﻠﻠل ﻣﻠﻬﺎ ،و ﯾ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺄﻧﻬﺎ  ﻣﺔ ﺑ اﻷوﺿﺎع اﻻﺎدﺔ ﻟﻬﺎ .
ﺿب وﺣاﻧﺔ ﺗﻞ ﻣﺔ اﻟ ﻟﻠﻠ، ﻣ ﺧﻼل ﺢ ﺎﺗﻲ اﺗﺎل وﻣﺎوﺿﺎت إﺣاﺎ ﻣﻊ اﻟﺔ واﻟﻠﺔ واﻷﺧ ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس ،ﺣﻰ اﻷﻣال اﻟﻲ ﯾ
 ﺑﻬﺎ اﻟﻠن ﻣ ﺧﻼل اﻟﺔ ﻻ ﺗ ﻟان ﻠﻲ واﺣ ﺑﻞ ﺗُ ﻣﺎ ﺑ ﺳﻠﺔ ة وﺳﻠﺔ اﻟﺔ .
ﺗﻬﺎ ﻣ  وﺎ وﺗﻠ اﻟﻲ ُﯾ َ
ﺗ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻞ ﺑ ﻣﺎ ُض أﻧﻬﺎ أراﺿﻲ اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟدة ﻣ ﺧﻼل ﻞ ة  اﻟﺔ وﺧﻠ ﺔ داﺧﻠﺔ .

إﻧﻬﺎء اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ ﺧﻼل اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﻬﻧﺔ اﻷﺧة ﺑ ﺎﺋﻞ اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ ﺎع ة وﺳاﺋﻞ واﻟﻲ ﺗ ﺑﺎﺔ ﺷﻪ دوﻟﺔ وﺈاءات ﻣﺎﻟﺔ ،وواﺷ ﻟ
ة  اﻟﺿع ﻣﺎﺷة أو ﻣ ﺧﻼل وﻼﺋﻬﺎ ،وﻟ ﺎ أﺎ أن اﻟﻬﻧﺔ ﺗ ﻞ ورﺷﺔ اﻟﺎﻣﺔ .
 اﻻرﺗﺎ ﻣﺎ ﺑ ﻠ واﻟﺎﻟ اﻟﻲ ﻣ ﺧﻼل اﻟﻊ وﺗﺎوز اﻟﺎدرة اﻟﺔ ﻟﻠﻼم ،ﺎﻟﺎرﺔ ﻲ ﻣﺗ اﻟ ﻲ اﻟﻠﻲ  ﻩ اﻟﺎدرة .
ﺗ ﺔ اﻟاع ﺎﺻﺎع أاء ﻟﻠب  إﺳاﺋﻞ ،وﻟ ﺎ أن ﯾ اﻹﻼن  ﻣﺗ اﻟﺎﻣﺔ ﻲ ﻞ ﺗﺗ اﻷوﺿﺎع ﻲ اﻟﻠﺞ وﺗﺎ اﻟﺗ ﺑ واﺷ
وﻬان .
ا اﻟوع ﺎﻪ ﻟ  اﻟﻼم أو ﯾﻬﻲ اﻟاع ﺣﻰ ون ﺗﺎو ﻣﻪ  اﻟول اﻟﺔ .وﻣﺎ زال وﻧﺎ اﻷﻣﻞ ﺄن ﺗارك اﻟ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻠﺔ اﻷﻣ وﺗ
ﻣﺎ ﻣﺣا ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ﻣﺎ  ﺎدم ،وأﻻ ﺗ  اﻷاف ﻟﻠﺎوق ﻣﻊ اﻟﺔ ﺔ أو أﺧ ﺗ ﺿ اﻟﺎﺟﺔ أو اﻹاء اﻟﺎﻟﻲ أو اﻟف ﻣ ﺗاﺎت
اﻟ، ،وﻲ ﻧ اﻟ ﻧﺄﻣﻞ أﻻ ﺗﺎرك اﻷﻧﺔ اﻟﺔ ﻲ ورﺷﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻲ ﻣ ﺗﺔ اﻟﺔ ﻣ ﺧﻼل دورﺎ اﻟﺎﻟﻲ ،ﻷﻧﻪ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ر اﻟب دﻊ اﻷﻣال
اﻟﻼزﻣــﺔ ﻟــﻞ اﻟــ اﻻــﺎد ﻟﻠــﺔ ــﻞ اﻟــﺔ أو ﻠــﻰ اﻷــﻞ ﺳــ ﺎءــﺎ اﻟـﻲ ــﺎ ــﻲ ــﺎة ﺎءــﺎ اﻟــوﻟﻲ واﻟﻠــﻲ ،وﺳــﻰ واﺷــ وﺗــﻞ أﺑــ
وﺣﺗ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﺎﻟ. 
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