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ﻣاﺟﻬﺔ إﯾاﻧﺔ  -إﺳاﺋﻠﺔ ﻲ ﺳرﺔ

 13اﯾ08:07 - 2018 
رﺟ أﺑ ﺳﺔ
ر أن اﻷﺎم اﻷﺧة ﺷﻬت ﺳ ﺛﻼث ﺎﺋات أﺟﺔ ق اﻷرض اﻟرﺔ ،ﺎﻧ اﻷوﻟﻰ روﺳﺔ ﺳ ﻠﻰ ﯾ ﺎﺋﻞ ﺳرﺔ ﻣﺎرﺿﺔ ،واﻟﺎﻧﺔ ﺗﺔ ﺧﻼل ﻠﺔ
 ،واﻟﺎﻟﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ ﯾ اﻟﺎدات اﻟرﺔ ،إﻻ أن اﻷﺧة ﺣ ﺎﺎم إﻼﻣﻲ ﺧﺎص ،وﺗ ﺗاوﻟﻬﺎ ﺎدث ﻧﻲ ،ﻲ ﺳﺎق اﻟب ﻣدة اﻻﺗﺎﺎت واﻷاف
واﻷاف اﻟﻲ ﻣﺎ زاﻟ ﺟﺎرﺔ ﻲ ﺳرﺔ.
وﻣ ﯾﺎﻊ ﺟاً ﻣﺎر ﺗر اﻟب داﺧﻞ ﺳرﺔ ،ﻼﺣ أﻧﻬﺎ ﻣﻊ ﻲ ﺻﺔ "دا "ﻣ ﺻ اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ ،ﺑأت  اﻷاف ﺎﻟﻞ أﻛ ﻣ ذ ﻞ إﻟﻰ داﺧﻞ
اﻷرض اﻟرﺔ ،ﺑﻬف وﺿﻊ اﻟ ﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﺢ ﺎﻟة ﻠﻪ أو ﺿﻪ ﻟﻬﺎ ﻣ أرض ﺳرﺔ ،ﯾو أﻧﻬﺎ ﺎﺗ ﻣﺎﺣﺔ ﻷﻛ ﻣ ف ،ﺎﻟات اﻷﻣﺔ اﻟﻲ ﻟ ﺗ
ﺗاﺟ ﻞ  ﺻﺢ ﻣ اﻟﺎم  ،2011اﻧ ﺔ اﻟﺎﻟ ﻣﻊ اﻷﻛاد "ات ﺳرﺔ اﻟاﺔ" ﺑﻬف ﻣﻠ و اﻟة ﻠﻰ ﺷﺎل ﺷﻲ ﺳرﺔ ،أ
ﻣﺎﺎت دﯾ اﻟور واﻟﺔ ،ﺔ أﻧﻬﺎ ﻣﺎ دﺔ ،واﻟﻬف  وﺻﻞ اﻟة اﻷﻣﺔ اﻟﺔ ﻲ اﻟاق ﻣﻊ اﻟﺔ اﻟﺎﺧﺔ ﻟﻠاق ﻣ ﺳرﺔ ،ﻟ اﻧ اﻟات
اﻟﺔ ﻟﺎوز ﺣودﺎ اﻟﺔ ﺎﺗﺎﻩ ﻣﺞ وﺣض اﻟات ،ﺔ دﻊ اﻷﻛاد ﻟﻼﺑﺎد  ﺣودﺎ وﻣﻊ إﺎﻣﺔ دوﻟﺔ دﺔ ﻠﻰ ﺣودﺎ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ ﺗ أﻛادﺎ ﻟﻠدة
ﻟﻠﺎح ﻣ أﺟﻞ اﻟ اﻟاﺗﻲ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟاﺔ وﻣ ﺛ اﻟرﺔ.
أﻣﺎ روﺳﺎ ﻬﻲ ﻣﺟدة ﺎً وﺗ ﻠﻰ ﻣﺎ واﺳﺔ ﻣ اﻟﺎﺣﻞ اﻟر ،ﻣ اﻟﺎم  ،2015ﻟا ﺈن إﺳاﺋﻞ ﺎ  ﺣﺎل أﻣﺎ وﺗﺎ ﺑأت ﻣﻊ ﺗاﺟﻊ ﺣة اﻟﻠﺎت
اﻟﺔ ﻲ ﺳرﺔ إﻟﻰ زﺎدة ﻣب ﺗﺧﻠﻬﺎ اﻟ ،اﻟ ا ﺣﻰ اﻵن ﻠﻰ ﺳﻼح اﻟ ،اﻟ ﺗق ﻪ إﺳاﺋﻞ أﺻﻼً ،واﻟ ﺎدة ﻣﺎ ﺗأ ﻪ أ ﺣب ﺗم ﻬﺎ
ﻲ اﻟﺔ ،ﺑﻬف ﯾو أﻧﻪ ﻣدوج ،أﺣ ﺿﻠﻪ  اﻟة ﻠﻰ ﻣﺔ اﻟب اﻟر ،اﻟﺎﺧﺔ ﻟﻠﻻن ،واﻟﻲ ﺗﻞ إﻟﻰ ﺣود دﻣ اﻟﺎﺻﺔ ،واﻟﺎﻧﻲ  ﻣ ،أ
ﯾﻬف إﻟﻰ ﻣاﺻﻠﺔ اﺳاف ﺳرﺔ وﺗﺄﺟﻞ ﻠﺔ إﺎرﺎ ،وﻊ اﻟ ﻠﻰ ﺗﺳﺦ اﻟﺎم ودة اﻟوح ﻟﻠ اﻟر ،وﻟﻰ ﺟ إﯾان ﻟاﺟﻬﺔ ﺔ ،ﺗﺎرك ﻬﺎ ﻻﺣﺎً
أﻣﺎ ورﺎ دول أﺧ. 
وﺎ ﻠ ﻣﻊ ﻧﺎم ﺻام ﺣ ﻲ اﻟاق ،أ  اﻟﺎم  ،1988اﻟﺎم اﻟ ﺗ ﻪ اﻟب اﻟاﺔ /اﻹﯾاﻧﺔ  ﺛﺎﻧﻲ ﺳات ﺗ ﺧﻼﻟﻬﺎ إﻧﻬﺎك اﻟوﻟ اﻟﻠ ﺎﻧﺎ
ت ﻣ ﺷﺔ ﺟﻪ وﻣ رﺗﻪ اﻟﺔ ،ﺗﺎول أن ﺗﻞ اﻟﻲء ذاﺗﻪ
واً ﻟﻞ ﻣ أﻣﺎ وﺳاﺋﻞ ،ﺣ ﺑأت إﺳاﺋﻞ ﺎﻟ ﻠﻰ اﻟاق ،ﺎﺎر أن اﻟب ّ 
ﺗﺎﻩ اﻟ اﻟر ،ﻟب أﻛ ﻣ ر  واﺣ.
و أﻛ ﻣ اﻧﻬﺎك ﺟ ﻟﻸﺟاء اﻟرﺔ ﺎم ﺑﻬﺎ ان اﻟو اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺧﻼل اﻟات اﻟﺎﺿﺔ ،ﻟ أﻛ ﻣ اﻧﻬﺎك ﺑ ﺎم ﻪ ﺟﻬﺎ ﻣﺎو اًز اﻟود ،أو ﻣﻠﺎً ﻧان
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اﻟاﻊ ﺔ اﺳﻬاف ﺎﺻ ﻣﺎدﺔ ،ﺎن إﺳﺎ ﺎﺋة اﻟـ "أف  ،"16ﯾم اﻟ اﻟﺎﺿﻲ ،ﺣﺛﺎً ﻧﺎً ،ﻟ ارﺗﺎﺎً ﻧﻪ اﻟﺎدث اﻷول ﻣ 35 ﺎﻣﺎً ،أ ﻣ اﻟﺎم
 ،1982اﻟ ﯾ ﻪ إﺳﺎ ﺎﺋة إﺳاﺋﻠﺔ ،ﺎ ﯾ ﻠﻪ اﻷﻣ ﻣ أﺎد ﺔ ،ﺗ إﻟﻰ أن ان إﺳاﺋﻞ اﻟﻲ ﻟ ﺄ  اﻟﻬﺔ ،وأن اﻷﺟاء اﻟرﺔ ﻟ
ﺗد ﻣﺎﺣﺔ ﺎ ﺎﻧ اﻟﺎل ﻣ ﻞ ،ﺑﻞ ﻷن اﻟ أﻬ ا أن ﻩ اﻟﺎدﺛﺔ ،ﺗﻲ ﻣق ق ،د ﺔ اﻟﺎﻣﻞ ﻻﺣﺎً.
ﺈﺳاﺋﻞ ﺎﻧ ﺗ أن ﺎك "ﻻً أو  ﻧ "ﺎ ﺗم ﻪ ﻣ" ﺗ "ﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﻊ ﺟب اﻟﺎﺻﺔ أو اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻞ ﻣﺎﺎت اﻟة ودرﺎ ور
دﻣ ،ﺎ ﻲ ذﻟ ﺿب ق إﻣاد "ﺣب ﷲ" ﺎﻟﺎد واﻟﻼح ،ﻟﻟ ﺈن ﺗ اﻟﺎدات اﻟرﺔ ،وﻩ اﻟة ﻟ ﺑاﻊ إﻬﺎر أن ﺎك رداً ،ﺑﻞ ﺗﻬ أن ﺎك  ا اًر
ﺳﺎدﺎً ﺻﺎً ،ﺎﻻﺷﺎك ﻣﻊ ﺳﻼح اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ واﻟ ﻟﻪ ،ورﺎ ن ا ﻣﺷ اً ﻠﻰ أﻧﻪ ﻲ اﻟات اﻟﺎدﻣﺔ ﺳج اﻟان اﻟر ﻟﻠ ﻟﻠان اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎ
ﻞ اﻟﺧل ﻲ ﺣب ﺟﺔ ﺑ اﻟﻠﯾ.
ﻲ اﻟ اﻟ ﻻ  ﻪ اﻟﻠﻞ ﻣ اﻷاف اﻟواﻧﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟدة ﺗﺎﻩ ﺳرﺔ ،واﻟﻲ ﻣﻬﺎ أن ﯾﻰ اﺳاف اﻟﻼد ،ﻬﻲ ﺎﻟﺎد ﺗﻠ ﻣ ﺣب اﻹرﺎب،
ﻣﻼً ﻲ "دا "و اﻟ اﻷﺧ ،وﻲ ﺎﻟﺎد ﺗﻠ اﻷﻧﺎس ﻟ اﻟة ﻠﻰ اﻟﻼد وﺗﺎ ﻠﻰ وﺣﺗﻬﺎ وﺣودﺎ ﻟاﺟﻪ أﻛ ﻣ ة دوﻟﺔ وﻠﺔ ،ﺗم اﻵن
ﺑﺎﺳ اﻟة اﻟﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﻼد ،ﺣﻰ ﺗﺄﺗﻲ إﺳاﺋﻞ ﻲ ﻠﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳاف اﻟ واﻻﺎد واﻟﺎد ﻟرﺔ ،ﺈﻧﻪ أﺎً ﻻ ﺑ ﻣ ﻟ أن إﺳاﺋﻞ وﻣ وراﺋﻬﺎ
أﻣﺎ ﺗﻞ ﻣاﺟﻬﺔ إﯾان ﻠﻰ اﻷرض اﻟرﺔ ،ﺣﻰ ﻻ ﺎل إﻧﻬﺎ ﺷ ﺣﺎً واﻧﺔ ﻠﻰ إﯾان ﻧﻬﺎ.
ﺗﻞ ﻞ ﻣ إﺳاﺋﻞ وأﻣﺎ ﻣاﺟﻬﺔ إﯾان ﻲ ﺳرﺔ ،ﻷن ﻣ ﺷﺄن ذﻟ أن ﯾ ﻟﻬﺎ اﻟرة ﻠﻰ إﺎﻣﺔ ﺗﺎﻟ  ﻣﻊ  اﻟول اﻟﺔ ،وﻬﺎ ﺎﻟﺎﻟﻲ  اًر ﻣ
ﻣوﺔ اﻟب ،أﻣﺎ ﻲ ﺣﺎل أن ﺗان إﻟﻰ ﻣاﺟﻬﺔ إﯾان ﻠﻰ أرﺿﻬﺎ ،ﺈن اﻟﺎﻟ ﻠﻪ ﺳﺎﻣ ﻣﻊ إﯾان أوﻻً ،وﺛﺎﻧﺎً ﺈن ﻞ اﻟ اﻹﯾاﻧﻲ ،ورﺎ ﻞ ﺷﺔ اﻟﺎﻟ،
ﺳﻬ ﻟﻠﺎع  ﻼدﻩ.
ﻟ إﺳاﺋﻞ وأﻣﺎ ﺗﺎﻣان ،ﻬﺎ ﻲ ﺳرﺔ اﻟﻲ ﻟ ﺗن ﻣﻞ ﺣﻬﺎ اﻟﺎﺔ ﻲ اﻟاق ﺿ ﺻام ﺣ ،وﻻ ﺎ ﺎﻧ ﺣب اﻟﺎﺗ ﻹﺳﺎ ﻣ اﻟاﻲ ،ﺎﻟب
ﻲ ﺳرﺔ إن ﺎﻧ ﺿ اﻷﺳ أو ﺿ إﯾان ،ﻣﻠﺔ ﻷن اﻟﺎم اﻟر ﻣﻪ روﺳﺎ ،وﻣﻪ إﯾان ،واﻟة اﻟﺔ ﺑﻬا اﻟﻰ ﻣازﻧﺔ ،أﻣﺎ اﻷوراق اﻟﺎﺳﺔ ﯾة أﺎً ،ﺑﻞ
 ﻟرﺔ أن ﺗﺢ ﺟﻬﺔ ﺔ ﻣوﺔ ﺿ إﺳاﺋﻞ ﻲ اﻟﻻن اﻟﻞ ،ﺈﻼن ﺣﻬﺎ ﻲ ﺗﻩ ،ﻟ ﻲ ﻣارع ﺷﺎ اﻟﻠﺎﻧﺔ ﺈﻼن "ﺣب ﷲ" ﺣﻪ اﻟوع ﻲ
ﺗﺎ أﺎً .ﻟا ﺈﻧﻪ ﻠﻰ اﻷﻠ ﻬ اﻟدع اﻟر إﻣﺎﻧﺔ إﻼق اﻷﺑاب ﻲ وﺟﻪ إﺳاﺋﻞ ﻟﻊ ذﯾﻠﻬﺎ ﺑ ﺳﺎﻬﺎ وﺗد إﻟﻰ اﻟ وﻟ إﻟﻰ ﺣ.
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