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ﻼل ﻞ
ﻲ و ﻣﺄﺧ ،وﻲ وف  ﺗﻠ اﻟﻲ ﺗاﻣ ﻣﻊ اﻟﻟﺔ اﻷﺧة ﻟﻠ  اﻟﺎﻟﺔ ،ﺗد ﻩ اﻟﺔ ﻟﻠﻬر ﻠﻰ ﺳﺢ اﻷﺧﺎر ﻣ ﺟﯾ .ﻟﺎء اﻟﺋ ﻣد
ﺎس ﻣﻊ رﺋ اﻟﻣﺔ اﻟﺎﺑ اﻟر ﺳﻼم ﺎض ،ﯾﺧ ﻠﻰ أﻧﻪ ﻣﺷ ﻠﻰ وﺟﻬﺔ ﺟﺔ ،ﻧ ﺗ وزار ،ﯾ ﻣ ﺧﻼﻟﻪ اﺳال ﺣﻣﺔ اﻟﺎق ﻣﺔ وﺣة وﺔ.
و اﻟ  ﻣ اﺣﺎﻟﺔ ذﻟ ،إﻻّ أن اﻟﺎس ﺻﺎ ﺎﻧا أم ﻣﻠﻠ ﺳﺎﺳ أم ﻣا ،ﻠن
ﺎدة ،ﻟﻸﺧ ﺎﻟ اﻹﺎﺑﻲ ،ون ﺄ ﺷﺎع أﻣﻞ.
ً

ﻠﻰ أن اﻟﺷ اﻷ اﻟ ﺎ ﻲ رﻊ ﻣ اﻟﺎت ،ﺄن اﻟﺎﻟﺔ  ،اﻟة اﻟﻲ ﺗﺟﻬﻬﺎ ﻣ ﻟﻲ ﺣﺎس وﺢ ،ﻣ أﺟﻞ إﺎدة ﺗ اﻟار ﻟ
اﻟﺎﻟﺔ.
إن ﺎﻧ ﻩ  اﻟﺷات اﻹﺧﺎرﺔ ،ﺈن اﻟﻠﻞ اﻟﻲ ﺳ ،ﺄن اﻟدة ﻲ ا اﻟ ،ﻟ ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ  ،أﺻﺢ أﻛ ﻣ ﺿورة وﺔ .ﻟ  ﻟ
اﻟﻠ اﻟ ﻣ اﻟ ﻻﺳاﻪ ﻲ ﻣﺎﻛﺎت ،وﺣﺎﺎت  وﺔ ،ﻲ اﻟ اﻟ ﺗك ﻪ اﻟﻻﺎت اﻟة ﺔ وﺔ ،ﻟض » ﺻﺔ اﻟن « ﻲ اﻟﻠﺔ
اﻟﻲ ﺗﻞ ة ،ﯾرك اﻟﻠن ﻞ اﻟﻠ ﻠﻰ اﺧﻼﻬ وﺧﻼﺎﺗﻬ ،أن ﺛﺔ اﻟﯾ ﻣ اﻟﺎدرات اﻟﺎدة اﻟﻲ ﺗﻞ ﺑ اﻷوﺿﺎع اﻟﺄﺳﺎوﺔ ﻲ ﺎع ة،
وﻟﻞ اﻟ اﻟ اﻟﺎد أﺷﺎر ﻲ ﺗﺢ ﻟﻪ ﻣﺧ اً ،إﻟﻰ واﺣ ﻣ ﻩ اﻟﺎرات.
ّ

ﻠﻰ أن اﻟﺎرات ﻣرﺎ ﺟﻬﺎن ﻲ اﻷﺳﺎس ،ﺈﻣﺎ اﻟﻠ اﻷﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،اﻟ ﻰ ﻧ ﺣﻠل ﻟة ﺷﻠﻬﺎ إﻧﺎﻧﻲ ،وأﺎدﺎ ﺳﺎﺳﺔ ﺎﻣﺎز ،وﺎ  رة

اﻟﻠ ﻠﻰ ﻣﺎﺑﻬﺔ »ﺻﺔ اﻟن« ،وﺎء ة ة وﻣﻠﺔ  اﻟﺔ ،وﻣﺎ أن ن اﻟﻞ ﻠﺎً ،وذﻟ ﻻ  أن ﯾ إﻻّ ﻣ ﺧﻼل إﻧﺎح اﻟﺎﻟﺔ.
إذا ﺻﺎ أن اﻟ اﻟﻲ ﻣﺎً ﻣﻠم  ارات ﺔ اﻟﻬان وأن اﻟب ﻣﻠﻣن ﺑؤﺔ اﻟوﻟ ﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ﺎم  1967وﺎﺻﻬﺎ اﻟس ،ﺈن اﻟﺎة ﺗز
ﻣاﺔ ا اﻻﻟام ،ﻣ ﺧﻼل ﺣﺻﻬﺎ ﻠﻰ إﺗﺎم اﻟﺎﻟﺔ ،وﺗ ﺻﺔ ﺟﯾة ﻹﻧﺎﺣﻬﺎ.
اﻷوﺿﺎع اﻟﻲ ﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎ ﺎع ة ،ﺗﻞ ﺎﻣﻼ ﺿﺎﺎً ﻠﻰ اﻟ ﺢ وﺣﺎس ،و اﻟ  اﻟﺎت اﻟﺎوﺔ اﻟﻲ ﺗﻲ وﺟد اﺗﺎﻻت  ﻣﺎﺷة ﻣﻊ
إﺳاﺋﻞ ﻣ أﺟﻞ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺻﺔ ﺗد إﻟﻰ رﻊ اﻟﺎر أو ﺗﻪ ،ﺈن ﺣﺎس ﻻ ﺗﻊ أن ﺗﺎﻞ ﻣوﻟﻬﺎ  ﺗﺎ أزﻣﺎت اﻟﺎن ﻲ ﺎع ة .ﻟ ﺣﺎس
ﺧﺎرات وﻟﯾﻬﺎ أوراق ﻣﻬﺔ ﻲ ﺣﺎل ﺗت وف ﻟﻠﺎوﻣﺔ ﻣﻊ اﻟف اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﻲ ،أﺎً ،ﺗف أن اﻟﺎس ﻲ ة ،ﻟ ﺎﻧا أو ﺎوﻣا ،أ ﻣوع أو ﺣﻞ ﯾ ﻟﻬ
اﻟﻬﺎء ،واﻟﻞ واﻷدوﺔ واﻟﻠﻣﺎت اﻟﺔ ،وﺢ أﻣﺎﻣﻬ اﻟﺎﺑ ﻟﻠﺔ.
ﺗﺧﻰ ﻣﺎﻟﺔ اﻷزﻣﺎت ﻲ ﺎع ة ،وﻟ اﻟﻞ ف ،أﺎً ،أﻧﻪ ﻻ 
وﺗﻠ ﺣﺎس ،أﺎً ،ﺔ وﻣ أﺔ ﻣ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ ﺗﻬﻞ أﺔ ﻣﺎدرات ّ
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ﺗﺎﻞ ﻣ ة اﻟور اﻷﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻲ ض اﻟﺎﺋﻊ ،ﺎ ﻲ ذﻟ إﻣﺎﻧﺔ ﺗﺎوز أو إﺿﺎف دور اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺣﺎل ﺗ ﻣﺎﺗﻬﺎ.
اﻟﺎن اﻟﻠﺎن ﺢ وﺣﺎس ،ﻠ ﻞ ﻣﻬﺎ أوراﺎً ﺔ ارﺗﺎﺎً ﺎﻟﻠل اﻟوﺣﺔ ﻟة ،أو ﻣﺎت ﺗ اﻟﺎﻟﺔ ،وﻣ اﻟاﺿﺢ أن ﻞ ف ﯾ ﺄوراﻪ،
ﺳ ﺄوراﻬﺎ ﺎ ﻲ ذﻟ إﻣﺎﻧﺔ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﺎﺎت ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ واﻟﺳﺎء ﻣﺟدون ،وﻻ اﻟﻠﺔ ﻣة ﻟﻠ،
ﻟﻠﺄﺛ ﻲ ﺔ ﺟ وآﻟﺎت اﻟﺎﻟﺔ ،ﻼ ﺣﺎس ّ
ﺄوراﻬﺎ وأوﻟﻬﺎ ﻣﻠ اﻹﺟاءات اﻟة  اﻟﺎع.

ﻣﺳ ﺟاً ،إذا ﺣﺎول ﻞ ف ،أن ﻊ ﺷوﺎً ﻠﻰ اﻟف اﻵﺧ ،ﻟ وﻧﺎح ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ ،وﻣﺳ ،أﺎً ،أن ﺗﺗﻊ ﻧة اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت واﻻﺗﻬﺎﻣﺎت اﻟﺎﺑﻠﺔ،
واﻟﺎﺔ ﻲ ﺗ اﻷﺟاء .ﻧﺎج إﻟﻰ ﻧﺔ إﻼﻣﺔ ،وﺄن ﯾ اﻟﺎن  إﻼق اﻟﺎت اﻟﻠﺔ ،أو ﺣﻰ اﻟﺎت اﻟﻟﺔ ،اﻟﻲ  أن ﺗ ﻲ رﻊ
ﻣ اﻟﺎت ﻟ اﻟﺎس ،ﻣﺎ ﺳد إﻟﻰ ﺗ ﺧﺎت اﻷﻣﻞ واﻻﺣﺎ ﻣة أﺧ.
 ﺗﺔ اﻟارات واﻟاوﻻت اﻟﺎﺷﻠﺔ اﻟﺎﺔ ،ﻧﺄﻣﻞ ﻣ اﻟﺎة أن ﺗﻪ ﻟ :اﻷوﻟﻰ ،أن اﻟار ﯾﻲ أن ن وﺎً ،ﺷﺎﻣﻼً ﻟﻠ اﻟ ﺎ ﻊ اﻟﺎﺋﻞ اﻷﺧ
أﻣﺎم ﻣوﻟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻺﻼن  اﻟف اﻟول  اﻟﻞ ،ﻼً  أن اﻻﻧﺎم ﻟ   ﺑ ﺢ وﺣﺎس ،ﺎﻟﺎﺣﺔ ﻠﻬﺎ ﻣذﻣﺔ ،وﺗﺎج إﻟﻰ ﻣﺎﺎت اﻟﻞ.
أﻣﺎ اﻟﺔ اﻟﺎﻧﺔ ،ﻞ ﺄن ﺗن ﺔ اﻟﻞ ،ﺷﺎﻣﻠﺔ ،ﻻ ﺗ  ﺣود ﻣﺎ ﺗ ﺗاوﻟﻪ ﺗ ان ﺗ اﻟﻣﺔ ،وﻣﺎدﻟﺔ إﻣﺎ أن ﺗﻞ اﻟوﻟﺔ ﺎﻟﺎﻣﻞ ،وﻣﺎ أن
ﺗﻠﻬﺎ ﺎﻟﺎﻣﻞ .إن اﻟﻞ اﻟﺎﻣﻞ  اﻟ ﯾ اﻟاﺔ ،وﺎﻟﺞ أزﻣﺔ اﻟﺔ واﻟﺎت اﻟﺎﺋﺔ ،ﻣ أن ﺎً ﻰ ﻹﺎء اﻟف اﻵﺧ ،وﻠﻪ رﺔ ﺣﺎﺎﺗﻪ
وﻣاﺟﺎﺗﻪ .وﺗ ﻠﻰ اﻟﻠ أن ﯾرا أن اﻟﺎر اﻟﻠﻲ َ اﻟﺎﻟﺔ  ،اﻞ اﻟﺎرات ،ﺎﯾ اﻟورات اﻟﺔ ،ﺣﻰ ﻟ ﺎﻧ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ا
اﻟف أو ذاك ،أﻛ ﻣ اﻟﻠء إﻟﻰ ﺧﺎرات أﺧ.
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