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ﺎﻧﻲ ﺣ
ﺳ وﺎﻟﺔ "اﻷوﻧوا" ﺗاﺑ اﺳﺎﺛﺔ ﺗﺔ ﻲ ﺗﻞ ﻠﺎﺗﻬﺎ اﻹﺎﺛﺔ واﻟﻠﺔ ﻲ ﻣﺎ ﻠﻬﺎ اﻟ ،إﻻّ أن ﺎع ة ﺳﺄﺛ أﻛ ﻣ أ ﻣﺔ أﺧ ﻧﺔ
ﻻﺎدﻩ ﻠﻰ أﻛ ﻣ ﺳ ﺎﻟﺎﺋﺔ ﻣ إﺟﺎﻟﻲ اﺎد ﻣاﻪ ﻠﻰ "اﻷوﻧوا" ﺎﻟ إﻟﻰ اﻟوف اﻟﺎرﺛﺔ اﻟﻲ  ﺑﻬﺎ ﺳﺎن اﻟﺎع .ﻩ اﻟاﺑ ﺎن  أن ﺗن
أﻞ ﺗﺄﺛ اً ﺎﻟﻰ اﻟﻠﻲ ،ﻟ أن ﻣﺗ ﻧرك ﻟﻠﺎﻧ  ﺗﺎوز اﻟﻞ ﻲ ﺳ اﻟ اﻟﺎﻟﻲ ﻟﻠﺎﻟﺔ ،ذﻟ أن ا اﻟﺗ ﻟ ﻊ ﺳ 50 ﻣﻠن دوﻻر  ،و
اﻟﻠﻎ اﻟ ﺎو ﻲ ﻧﺎﺋﻪ ﻣﺗ روﻣﺎ اﻟ  ﻲ ﻣ آذار اﻟﺎﺿﻲ ،ان اﻟﺗان ﻼ  اﻟ اﻟﺎﻟﻲ اﻟﺎﻟﻎ  446ﻣﻠن دوﻻر ،ﻣﺎ ﺗ ﺟﻊ 100
ﻣﻠن دوﻻر .
اﻟاﺑ اﻟﺔ ﺳﺎل أ أﻧﺔ وﻠﺎت وﺎﻟﺔ "اﻷوﻧوا" ،وﺗﯾاً ﻣﺎﻟﻲ اﻟﺔ واﻟﻠ ،ﻣﺎ ﺳﺛ ﺳﻠﺎً ﻠﻰ ﺳﺔ ﻣﻼﯾ ﻻﺟﺊ ﻠﻲ ﻲ ﻣﺎ ﻠﺎت "اﻷوﻧوا"
اﻟ ،إذ ر اﻟﺎﺷات واﻟﯾات اﻟﻲ أﻠﻬﺎ اﻟض اﻟﺎم ﻟﺎﻟﺔ اﻟث أﻣﺎم ﻣﺗ ﻧرك ﻟﻠﻊ اﻟوﻟﻲ ،واﻟﯾات ﻣ ﺧرة اﻷزﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ اﻟﺎﻟﺔ
اﻟﻲ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ أن ﺗﻬد ﺑاﻣﻬﺎ ﺎﻟ ،وﺣﻣﺎن ﻣﺎ ﺎرب ﻧ ﻣﻠن ﺎﻟ ﻣ اﻟﻠ ﻲ  700ﻣرﺳﺔ ﺗﺎﺔ ﻟﻠﺎﻟﺔ ،إﻻّ أن ﻩ اﻟﺎﺷات واﻟات ﻟ ﺗﻠ أذﻧﺎً
ﺻﺎﺔ ﻣ اﻟﺎﻧ ،اﻟﯾ ﺳ وأن أداﻧا اﻟار اﻷﻣﻲ ﺑﻠ اﻟ اﻟﺎﻟﻲ ﻟﻠﺎﻟﺔ ،إﻻّ أن م اﻻﺳﺎﺔ ﻟﻠﺎت ﺳ اﻟ ﻲ ﻣاﻧﺔ اﻟﺎﻟﺔ  ،ﺗﺎوﺎً ﻠﺎً
ﻣﻊ اﻟ اﻷﻣﻲ ـ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎﻟ ﻠﻰ أﺎل اﻟﺎﻟﺔ ﺗﻬاً ﻹﻧﻬﺎء ﻠﻬﺎ ،وﻻ  ﻬ ﻞ ﻣﺗ ﻧرك ،إﻻّ ﻲ ﺳﺎق اﻟاﻣة اﻟﻲ ﺗﻬﺎ ﺗﻞ أﺑ وواﺷ
ﻟ اﻟﻬف اﻟﻠ ﺈﻧﻬﺎء ﻣﻠ اﻟﻼﺟ ،ﻣ ﺧﻼل إﻧﻬﺎء ﻞ وﺎﻟﺔ اﻟث ،اﻷﻣ اﻟ ﯾﻠ ﻣ وﺟﻬﺔ ﻧ ﺗﺎ أزﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ  ﺗ  اﻟﺎم ﺑورﺎ اﻟ
ﺣدﺗﻪ اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣ اﻟة.
و ﻟ اﻧﺎﻲ ﻲ ا اﻟﺎق ،ﻣﺎل ﻹﻼن ﻟﺑغ اﻟﻣﻞ اﻟﺎﺣ وﻣﯾ ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟق اﻷوﺳ ﻲ ﻣﻬ اﻷﻣ اﻷﻣﻲ اﻟﯾ ،وأﺣ اﻟوﻟ اﻟﺎرز ﻲ  وز
اﻟﺎرﺟﺔ اﻷﻣﻲ اﻟﺎﺑ ﺟن  ﻟﻠﺎوﺿﺎت ،ل ﻪ إن آﺧ ﻣﺎ ﺎﺟﻪ اﻹﺳاﺋﻠن واﻟﻠن  ﻣﺎدﺛﺎت ﺳﻼم ﺎﺷﻠﺔ ،واﻷ ﻣ ا ﻠﻪ  ﺑﺎء اﻻﺳار
ﻲ ة ،و ﻟﺑغ إدارة ﺗاﻣ ﻟﻠاﺟﻊ  ارﺎ ﺑﻠ دﻬﺎ ﻟـ"اﻷوﻧوا" واﻹاج  300 ﻣﻠن دوﻻر ﺎة أﻣﺔ ﻟﻠﺎﻟﺔ ،و ﻣ اًر ﻩ اﻟة "اﻟﻞ
ﻟ ﻊ ﻧﺔ ة ﻣ اﻟﺎات  ﻣﺔ ﺗ اﻟ اﻟور ﻟﻠﺎع دون أن ن ﺎك ﺑﯾﻞ ﻠﻲ ،ذﻟ أن "اﻷوﻧوا" ﻲ اﻟﺎر اﻟﺣ ﺎك ،ﻬﻲ ﺗّﻠ رﻊ
ﻣﻠن ﺎﻟ ،اﻟﯾ  ﯾن  ﻣارس أﺧ ﺗﯾﺎ ﺣﺔ ﺣﺎس".
وﻣ اﻟﻼ ،أن ﻣﯾ ﻠﺎت وﺎﻟﺔ ث وﺗﻞ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ" اﻷوﻧوا" ،ﻣﺎﺗس ﺷﺎﻟﻲ ،وﺧﻼل ﺗﻠﻪ ﻠﻰ ﻣﺟﺎت ﻣﺗ ﻧرك ﻟﻠول اﻟﺎﻧﺔ  أﺷﺎر إﻟﻰ
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أن  اﻟﻬات اﻟﻲ أﻠ ﻬﺎ ﻣ ﻞ  اﻷاف اﻟﺔ واﻟوﻟﺔ ،ﺗزع ﻠﻰ اﻟ اﻟﺎﻟﻲ 50 :ﻣﻠﻧﺎً ﻣ  واﻟدﺔ واﻹﻣﺎرات ،وة ﻣﻼﯾ ﻣ ﺗﺎ ،ﺗ
اﻟﻬ ﺑﻬﺎ ﻲ ﺷﻬ آذار ﻲ ﻣﺗ روﻣﺎ ،وﺗ ﺗﻠﻬﺎ ﺎﻟﻞ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻬﻲ "ﻟ أﻣاﻻً ﺟﯾة" وﻟ ﺎﻣ ﻩ اﻟول ﺎﻹﻼن ﻬﺎ ﻲ ﻣﺗ ﻧرك!
واً  اﻷرﺎم واﻷﻣال ،ﺗث ﺷﺎﻟﻲ  ﻣﺄﻟﺔ ﺎﻟﺔ اﻷﺔ ،ﻣﺎ أﺷﺎر إﻟﻰ أن ﺎك داً ﻣ اﻟول اﻟﻲ ﺗ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﺗ و اﻟ ﻟـ "اﻷوﻧوا" ﺈن ذﻟ
ﺳد إﻟﻰ إﻧﻬﺎء ﺔ اﻟﻼﺟ ،ذﻟ أن اﻟﯾﻞ اﻟﺣ ﻟـ"اﻷوﻧوا"  ،ﻲ إﺎد ﺣﻞ ﺎدل وﺷﺎﻣﻞ ﻟﺔ اﻟﻼﺟ ،ﻟﻟ ﺎﻟﺎﻟﺔ ﺎﺔ ﻣﺎ  ﻩ اﻟﺄﻟﺔ دون ﺣﻞ،
وذﻟ وﺎً ﻟار إﻧﺎﺋﻬﺎ ﻣ ﻞ اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣ اﻟة.
ﻟﻟ ،ﺈن أﺣ أ ﻣﺎﯾ ر ﺻﺔ اﻟن اﻷﻣﺔ ـ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻻ  ﺗﺟﻪ إﻻّ ﻣ ﺧﻼل د" اﻷوﻧوا" ،ﻷن ﻩ اﻟﺎﻟﺔ ﺎﺗ ﻣﻬﺔ ﻣ ﺧﻼل ﻩ اﻟﺔ
اﺳﻬاﺎً ﻟﻠ اﻟﻼﺟ اﻟﻠ ،وﻣﺎ اﻟﯾ"  إﻧﺎذ ة" ﻣ ﺧﻼل ﺟﻊ ﺗﻼت وﺗﻬﻼت ﺧﺎرج اﺎر اﻟﺎﻟﺔ ،واﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،إﻻّ دﻟﻞ ﻣ ﻠﻰ
أن اﻷﻣ ﯾﻠ ﺈﻧﺎذ ﺻﺔ اﻟن ﺗﯾاً ،ﺎﺎر اﻟﻞ اﻹﻧﺎﻧﻲ ﻟﻠﺎرﺛﺔ ﻲ ﺎع ة  ،اﻟاﺔ اﻟﺎﺳﺔ ﻟ ﻩ اﻟﺔ!
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