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ﺎﻧﻲ اﻟ
ﻠﻰ اﻟ ﻣ أن ﻣ اﻟﻠ ﻣ ﻣﻠ اﻷاف رون أﻧﻬ ﻣن ﻠﻰ اﻟ ﻟﺎ  ﻲ ﻠ ،وأن اﻟﻼف ﺑﻬ ﻠﻰ اﻟﻼج ،ﻣﺎ ﯾد إﻟﻰ اﻟ
أﺎ ﺣل اﻟ .وﻣ اﻟوف أن اﻟ اﻟﻠ ﻧ اﻟﻼج .ﺎ اﻟ ث ،وﻣﺎ
 ﺗ اﻟﺿﻊ واﻻﻧﺎل إﻟﻰ ﺗ اﻟﻼج ،إﻻ أن اﻟﻼف ﯾور وة ً

اﻟﻼج؟

ﻠــﺎ ﺑﺎــﺔ ،وـ ًـا ــ اﻟــ اﻟــﺎرغ و ّادــﺎء اﻟــﺔ ،أن اﻟــﺔ اﻟــﺔ اﻟﻠــﺔ ﻠــ ﻣﻧﺎﺗﻬــﺎ ،ون ﺑرﺟــﺎت ﻣﺎوﺗــﺔ ،ــ ﺗــﺎدﻣ وﺗﻠــ وﺷــﺎﺧ
ﻣــﺎ ــث
ً
ﻼ  اﻟﺎدرة واﻹﺑاع.
وت ،وت إﻟﻰ ﺣ  اﻟرة ﻠﻰ اﻟ واﻟﯾ واﻹﺻﻼح ،واﻟ اﻟﻠ واﻟﻞ اﻟﺎﺳ،
ً

واﻟﻟﻞ ﻠﻰ ذﻟ أن ﻠ واﻟﻠ ن ﻲ ﺎرﺛﺔ ،ر اﻟد واﻟ وﻣﻠ أﺷﺎل اﻟﻟﺔ واﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻲ ﺟﻠ اﻟﺔ ﻻ ﺗال ﺣﺔ ،وﺳﻰ ﺣﺔ ر ﻣﺎ
ﺗﺎﻧﻪ ﻠﻰ أﯾ ﻧﻬﺎ وﺎداﺗﻬﺎ وﺎﺋﻠﻬﺎ .ﺎﻟ ر أﻧﻪ ﻣ ﻠﻰ اﻟﻬ اﻟﺎﺳﻲ ﺎﺟ  اﻟم ،واﻟﯾ ﻟ ﯾﻟ ، ﻬﺎك إرﺎﺻﺎت وﻣﺎ  أن ﻧﻠ ﻠﻪ
ﺟﯾا ،ﻟﻪ ﻻ ﯾال  اﻟد و ﺎدر ﻠﻰ اﻟﺎدة ﻠﻰ أﺳﺎس ﺑﻠرة ﺑاﺋﻞ إﺳاﺗﺔ واﺔ ﺗﻠ ﺣﻟﻬﺎ أوﺳﻊ ﺎﺎت وﺎت اﻟ.
ﺎء ً
ً
ﺣﺎول اﻟ  اﻹﻧﺎزات اﻟ اﻟﻲ ﺣﻬﺎ أن ﯾ ﺎرب اﻟﺎرﺦ ،أو أن ﺎ ﻠﻰ اﻟﺿﻊ ،وﻟﻪ ﯾر ﺎﺳار ون ﻟ  ﺎﻧﺎم ،و اﺳ ة ﺗ
ﺛﺎﻧﺎ،
ﻠ  اﻟﺎح اﻟﻠﺢ  وﺣ  ،ﻲ وﺗر إﻧﺎﻧﻲ ﺎﻟﻲ ،واﻧﻞ إﻟﻰ إﻧﻬﺎء اﻻﺣﻼل وﺎﻣ َﺔ دوﻟﺔ ﻠﻰ ﺣود  67ﺎﻟﺎوﻣﺔ أوًﻻ ،وﺎﻟﺎوﺿﺎت ً
وﺎﻟﻊ ﻣﺎ ﺑ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣﻊ أو ﻣ دون اﻟﺎوﺿﺎت ﺛﺎﻟًﺎ ،وﻟ  أاﻪ ،ﺑﻞ وﺻﻞ إﻟﻰ اﻟﺿﻊ اﻟ ﻧﻪ اﻵن ،واﻟ دﻊ اﻟﺋ ﻣد ﺎس ﻟﻠل

أﺛــﺎء زــﺎرﺗﻪ اﻷﺧ ـة إﻟــﻰ اﻟــﺎة ــﺄن ﻣــ ــل إﻧــﻪ ــ إﻧــﺎء دوﻟــﺔ ﻠــﺔ ﺧﻼل  15ﺳــﺔ "ﻛــﺎذب" ،ــﻲ ــﻞ ﺗــ اﻻﺣﻼل واﻟﺳــﻊ اﻟــ واﻟــﺎﻧﻲ ﻟﻼﺳــﺎر
رﺳﺎ ﻣﺎ  إﻻ ﻣﺄﻟﺔ و ﻣﺎ ﻟ ﺗﻬ ﻣات ﺗﻠ
ﻠﺎ ﻹﺳاﺋﻞ .وﻼن ﺿﻬﺎ
اﻻﺳﺎﻧﻲ ،واﻟﻲ ً
ً
ا ﻲ ﺗﻬ وأﺳﻟﺔ اﻟس وﻣ أراﺿﻲ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺿً 

اﻟﺎوﻟﺔ ﻠﻰ اﻻﺣﻼل.

ﺎ  اﻵﺧ ،ﺎول اﺳﺎف ﻣة ﺗ ﻠ وﺎدة اﻻﺎر ﻟﻠﺎح اﻟﻠﺢ ﺄ وأﺎد دﯾﺔ إﺳﻼﻣﺔ ،واﻧﻬﻰ إﻟﻰ ﺳﻠﺔ ﻣﺎﺻة ﻲ
أﻣﺎ "اﻟﯾ ،"اﻟ ﺎت ً
ﺎع ة اﺣﺎﺟ إﻟﻰ ﻧﻞ اﻷﻣال اﻟﺔ ﻟﻠﺎ ﻠﻰ اﻟﻬوء واﻟول دون اﻧﻬﺎر اﻟﺎع ،وا ﺟاء اﻟﺧل ﻲ ﺣﻰ اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﻠﺔ ﺗ ﺳ اﺗﺎق أوﺳﻠ،
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ﺷﺔ ﻧ ،ﻠﺎت
ﺛﺎﻧﺎ ،ور ﻣ أوﺳﺎ ﻠﺔ ﻧﺎة
أﺳﺎﺳﺎ ،واﻟ اﻷﻣﻲ واﻟوﻟﻲ واﻟﻲ ً
ﺧﻞ اﻻﻧﺎﺎت وﺣﻞ ﻠﻰ اﻷﻠﺔ وﻟ ّ َ ُ ﻣ اﻟ  اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ أوًﻻ و ً
ﺛﺎﻟًﺎ.
ر ﺑﻬا اﻟف أن ﯾرك أﻧﻪ ﻟ ﯾ ﻣ ﺎدة ﺳﻠﺔ أوﺳﻠ دون أن ﯾﻊ اﻟ اﻟ دﻪ أﺻﺎب أوﺳﻠ اﻷﺻﻠن ،إﻻ إذا ﺣﻞ ﺗ ﺣﺎﺳ ﻲ ﻣاز اﻟ.
ﺻﺢ أﻧﻪ ﺗر إﻣﺎﻧﺔ ﺗ ﺳﻠﺔ أوﺳﻠ ﻣ داﺧﻠﻬﺎ ،وأﻧﻪ ﺳم اﻟﻠﺔ ﻟﻣﺔ اﻟﺎوﻣﺔ ،ﻟ اﻷﻣ اﻧﻬﻰ إﻟﻰ أن اﻟﺎوﻣﺔ ت أﻛ وأﻛ وﺳﻠﺔ ﻟﻣﺔ ﺎء
اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎع ،ﺎ ﻬ ﻣ ﺧﻼل اﻟﻬﺋﺔ أو اﻟﻬﻧﺔ )ﺳﺎ ﻣﺎ ﺗﺎؤون( اﻟﻲ ت ﻣﻊ  اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ اﻟة اﻷوﻟﻰ ﻹﻧﺎح ﺣﻣﺔ ﻣد ﺎس ﻲ اﻟﺎم ،2003
واﻟﻲ ُﺷ ّﻠ ﻲ ﺳﺎق ﻣ ﺗ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻠﻲ  اﺳاث ﻣ رﺋ اﻟﻣﺔ وﻣﻪ ﺻﻼﺣﺎت ﻹﺿﺎف ﺎدة اﻟﺋ اﻟاﺣﻞ ﺎﺳ ﺎت اﻟﻲ
ر اﻟض  اﻟﻲ ﻲ ﺎﻣ د اﻟﺎم .2000
اﻻدــﺎءات
ﻛــﺎن ﻣــ اﻟــض أن ــﺢ ــﻞ اﺗــﺎق أوﺳــﻠ وﺳــاﺗﺔ اﻟﺎوﻣــﺔ اﻟﻠــﺔ اﻷﺣﺎدــﺔ اﻟــ ﻻــﺎد ﻣــﺎر ﺟﯾــ ﻣﻠــ ﺟًــﺎ ،وﻟــ ذﻟــ ﻟــ ــﻞ رــّ 
اﻟﺎدﻟﺔ ﻣ ﻲ اﻻﻧﺎم ،ﺑﻞ ﻣﺎ ﺣﻞ ﺑاﺔ ﻟﺎ ،ﺑﻞ ﻟاع ﺣﺎد ﻠﻰ اﺎم اﻟﺎت اﻟوح ﻠﻰ اﻟﻠ ،وﻻ ﺗﺎوز آﺎﻪ ﺗﺳﺦ ﺎن ﻠﻲ ﻣﺎﺻ ﻲ
ﺎع ة وﺗ اﻟﻬﯾ اﻟاﺋ ﺎﻟوان إذا ﻟ  ﻲ اﻟ اﻟﺳم ﻟﻪ ،و أن ﻰ "دوﻟﺔ" ،وﺣ ذاﺗﻲ ﻠﻰ ﺟء ﻣ اﻟﺔ ،أ ﻠﻰ اﻟﺎزل اﻵﻠﺔ ﺎﻟﺎن،
 ﺗﺗ أو ﻻ ﺗﺗ ﺑوﻠﺔ ة أو ﺎﻷردن أو ﺗﻰ ﺗ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟﺎﺷ ،ﻠﻰ أن ﺗن اﻟﺎدة ﻠﻰ اﻟﻊ إﺳاﺋﻠﺔ.
ﻲ اﻟﺔ ،إن ﻣﺎ ﺟ و ،ﺑﻲ أو ﻣ دون وﻲ  ،ﻧع ﻣ اﻟﺎ ﻣﻊ اﻟﺎﺋﻊ اﻻﺳﺎرﺔ اﻻﺳﺎﻧﺔ اﻟﺔ اﻻﺣﻼﻟﺔ اﻟﻲ اﻧﻬﻰ إﻟﻬﺎ اﻟاع اﻟﻞ ﺣﻰ
ﺧﺻﺎ  ﺗ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،وﻟ ﻠﻰ أﺳﺎس
اﻟم .ﻧ ،ﺎك ر ﻟﻲ ﻟﻬﺎ ،وﻣﺎوﻻت ﺗ ﻟ ا اﻟاﻊ ﺎ ﻧ ﻲ اﺳار ﺧﺎر اﻟﺎوﻣﺔ،
ً
اﺎ ﺑ ﻲ اﻻﻧﺎم ﻠﻰ اﻟة ﻠﻰ ﻣﺎ  ﻣح
اﻟﺎﺔ اﻟﺔ اﻟاﯾة اﻟاﺔ واﻟﺔ ﺄن ا أﻰ ﻣﺎ ﺣﻠﺎ و أن ﻧﻞ ﻠﻪ .ﻟﻟ ﺷﻬﻧﺎ وﺳﻬ ﺻً 

ﺑﻻ
ﺎﻟة ﻠﻪ ،ﻞ ﻲ ﻣﺔ ﺳﺗﻪ ،ﻣﻊ اﻟﻠ  ﻩ اﻟة إﻟﻰ اﻟﺔ اﻟﻲ  ﻠﻬﺎ ﺧﻪ ،واﻛﺎب "اﻟﺔ" ﻣ ﺎة اﻟاﻟ وﻟ اﻹرادة اﻟﺔً ،
ﻠﺎ  ،ﺗ ﻣﻠﺎت ﺗﺟﻪ اﻟاع ﻧ اﻟ اﻟاﻲ اﻟب ﺑ ﻣﻣﺎت اﻟة اﻻﺳﺎرﺔ اﻻﺳﺎﻧﺔ.
ﻣ اﻟاع ﻟ ا اﻟاﻊ ً
وﻟ  ،اﻟﺎﺎت اﻟض أن ﺗن ﺛﺎﻧﺔ ﻠﻰ اﻟاع اﻟض أن ن اﻷﺳﺎﺳﻲ ،واﻟﻟﻞ اﺳار اﻟ اﻷﻣﻲ واﻻاف ﺈﺳاﺋﻞ ر اﻟﻬﯾ ﺑ اﻟﺎر
وﻟﺎء أوﺳﻠ ﻣ ﺟﻬﺔ ،وﺎء اﻷوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻻﺳار اﻟة اﻻﻧادﺔ ﻠﻰ اﻟﺎع ﻣ اﻟﻬﺔ اﻷﺧ ،ﺣﻰ وﺻﻠﺎ إﻟﻰ وﺿﻊ أﺻ ﻪ إﺳاﺋﻞ ﺣﺔ ﻠﻰ م
اﻧﻬﺎر اﻟﺎع ﺣﻰ ﻻ ﺗف ﺣﻪ ﻠﻬﺎ ،ﺟد ة ﻣة أﻞ ﻣ اﻟﺿﻰ واﻟﻠﺎن.
ﯾ ﺗﻠ وﺗ ﻣﺎ وﺻﻠﺎ إﻟﻪ واﻟﺎﻣﻞ ﻣﻪ ق ﻣﻠﺔ ،ﺿ أﺷﺎل ﻣﺎوﺗﺔ ﻣ إﻧﺎر اﻟاﻊ ،ﻬﺎك ﻣ ل ﻣ ﯾرع اﻟﺢ  اﻟﺎﺻﺔ ،أ ﺗ ﻣﺎ 
ﺄﻧﺎ ﺣﻠﺎ ﻠﻰ ﻣﺎ ﻧﻪ وﻟ أﻛ .وﺎك ﻣ ﯾﻠﻲ ﻞ اﻟوﻟﺔ ﻠﻰ اﻟب اﻟﯾ ﺗﻠا ﺎ ،أو ﻠﻰ ﺎدة ﺎﺳ ﺎت ،أو ﻠﻰ ﻞ اﻟﻊ اﻟﻲ ،أو اﻹﺳﻼﻣﻲ،
ﺟا ﺎﻷزﻣﺎت واﻟﺎﻛﻞ واﻟﺎﺎت اﻟﻲ ﺗﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎ إﺳاﺋﻞ وﺎﻟات اﻟﻲ ﺷﻬﺗﻬﺎ اﻟﺔ واﻹﻠ واﻟﺎﻟ ،ﻟرﺟﺔ ﺗ أﻧﺎ
وﻠﻰ أن اﻟﺎﻟ ﺿﻧﺎ .وﺎك ﻣ ﯾﺎﻟﻎ ً

وﺿ ﻣر اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ ﻣﺣﻠﺔ م إﺳاﺗﻲ ،وﺳاﺋﻞ ﺗ ﺑاﺟﻊ إﺳاﺗﻲ ،وﺗ ﺎﻟ وﻣ ارة اﻟﻬﺔ وان ة اﻟدع ،وأن زﻣ زواﻟﻬﺎ ب ة ،ﻟرﺟﺔ
ﻣا ﻟوال إﺳاﺋﻞ .ﻧ إﺳاﺋﻞ ﻲ أزﻣﺔ ،ﺑﻞ ﺗاﺟﻪ ة أزﻣﺎت ،وﻟﺎ ﻧ ﻲ ﻣﺄزق ﺷﺎﻣﻞ.
وﺻﻠ ﺑ اﻟﺎﺳ ،وﻟ اﻟﺎﺦ  ،إﻟﻰ ﺗﯾ اﻟﺎم 2022
ً
اﻟﻼﺻــﺔ ،إذا ﻟــ ــ اﻟﻠــن ــﻲ وﺿــﻊ ﺟــ وﻣﺎﺳــ ﻠــ ــوا ﻣــ اﻟـات اﻟــﺔ واﻹﻠــﺔ واﻟوﻟــﺔ اﻟــﻲ ــﻲ ﺻﺎﻟــﺎ ،وﻻ أن ـا اﻟاﻣـات واﻷﺧــﺎر
واﻟﺎت اﻟﻲ ﺗاﺟﻬﺎ .ﺎﻟﺔ ﺎ وذا ﻟ ﻧﻬﺎ ﻞ ﺟ ﺳﺎ ،ﺣﻰ ﻟ ﺎﻧ إﺳاﺋﻞ ﺗاﺟﻊ ﻲ اﻟﺔ.
وﺗﻟﺟﺎ ،ﻬﻲ ﺗاﺟﻊ ﻲ ﺳرﺎ وﻟﺎن ،وﺗاﺟﻪ ﺣب ﷲ وﯾان وﺳرﺎ ،وﻟﻬﺎ ﺗم ﻲ
اﺎدﺎ
ﻲ اﻟﺔ ،إﺳاﺋﻞ ﺗاﺟﻊ وﻟﻬﺎ ﻻ ﺗال ﻣﺔ ًﺎ وﻣﻣﺔ
ً
ً

اﻟﻠﺞ وﻩ ﻣ اﻟﺎ اﻟﺔ وأﺎ وأﻣﺎ اﻟﻼﺗﺔ وأوروﺎ اﻟﺔ ،وﻟﻬﺎ ﻼﺎت ﺟة ﻣﻊ ﺗﺎ واﻟ وروﺳﺎ ،وﺗﻰ ﺄﻛ إدارة داﺔ وﺷﺔ ﻟﻬﺎ ﻲ ﻞ رﺋﺎﺳﺔ
دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ.
"ﺎ اﻟردة ﻠ ﺎ" ،أ ﻠﺎ أن ﻧ ﻣﺎ ﺄﻧﺎ ﺣﻰ ﻧ اﻟاﻊ اﻟ ﻧﻪ ،وا  أن ث ﻣ ﺧﻼل أﺣ ﺧﺎر:
اﻷول ،أن ﺗرك اﻟ اﻟﺎﺋﺔ واﻟﺔ ﺿورة ﺗ أداﺋﻬﺎ ،ﻷن اﻟﺔ ﻲ ﻣﺄزق  وﺷﺎﻣﻞ ،وﻧ ﻲ ﻣﺣﻠﺔ دﺎع إﺳاﺗﻲ ،وﻟ ﻣﺣﻠﺔ م أو ﺣﻰ ﺗازن.
أﺳﺎﺳﺎ ﻠﻰ اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﺔ ﺣﺔ وﻠﻰ اﻟﺎﺳ اﻟﺔ ،وﺗ اﻣﻞ اﺳار اﻟﺣة واﻟﻬﺔ اﻟﺔ وﻣﻣﺎت اﻟد واﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ
وﺎﻟﺎﻟﻲ  ،أن ﻧ أوًﻻ و ً
اﻟﻲ ﺗﻊ ﻣﻠ اﻷﺷﺎل ،وﻟﻬﺎ ﺗﻊ ﻟﺎدة واﺣة وﺳاﺗﺔ ﻣﺣة ،وﺗ اﻣﻞ اﺳار اﻟاﺟ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻠﻰ أرض ﻠ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ﻞ أﺷﺎل
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ﺷﺔ ﻧ ،ﻠﺎت
اﻟﻬ اﻟﺎﺷة و اﻟﺎﺷة.
اﻟﺎﻧﻲ ،أن ﺗم  وﻣﺎت ﺟﯾة ﻟ اﻟاغ ،وا ﺎﺟﺔ إﻟﻰ و  ل ،أو ﯾ اﻟﻊ ﻣﺎ ﺑ ﺣوث ﻧع ﻣ اﻟ ﻲ ﺳﺎﺳﺔ وﻣﺎرﺳﺔ اﻟ اﻟﺎﺋﺔ وﺗم 
وﻣﺎت ﺟﯾة ﻲ ﻧ اﻟ.
أﺳﺎﺳﺎ إﻟﻰ اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟ ﯾاﻊ  ﻪ ﻣ أﻛ ﻣ ﻣﺎﺋﺔ ﺎم ،وأﺛ ﻣ ﺧﻼل ﻞ أﺷﺎل اﻟد واﻟﺎوﻣﺔ اﻟة أﻧﻪ
ﺎك ﻣﺎ  اﻟﺎن ﻠﻪ ،وً 
ﺳاﺻﻞ اﻟﺎل ﺣﻰ اﻻﻧﺎر ،وﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ وﺗﻬﺎ اﻷﺧﻼﻲ ،وﻠﻰ اﻷﺎد اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ واﻟرﺔ اﻹﻧﺎﻧﺔ .ﺎﻟب اﻟﺔ ﻟ وﻟ ﺗﻠﻰ  ﻠ،
واﻟأ اﻟﺎﻟﻲ ﻲ ﺎﻟﻪ ﯾ ﻠ ،وﺎك ﺣﺔ ﻣﺎﺔ إﺳاﺋﻞ اﻟﻲ ﻻ ﺗال ﺻﺎﻣة وﺗم ر ﻞ اﻟﺎت واﻟاﻧ واﻟازﻧﺎت اﻟﺻدة ﻹﺣﺎﻬﺎ.
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