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ﻠ :أﻟ ﺎن
ر أﺣ ﻣﺎ أن ﻧﺎة ص  ،وأن إﯾان ﻲ أزﻣﺔ ،وا  اﻟ ﻟﻬﺎ ﺣﺎ ﺎن ﻣﺎً ذﻟ .ﻣﺎ  ﻲ اﻷﺳﺎﺑﻊ اﻷﺧة ﻲ ﻣاﻊ ﻣﻠﺔ ﻠﻰ اﻷرض اﻹﯾاﻧﺔ،
ّ
ﺗن
اﻧن
ﻩ ﺻﺔ ﻟﺣ إﻟﻰ
ﻲ ﺳرﺔ،
 ﺟاً ﻠﻠﺔ اﻷﺎل اﻟﺔ اﻟﻲ ﻧ ﻹﺳاﺋﻞ ﺿ أاف إﯾاﻧﺔ ﻲ ﺳرﺔ ﻲ اﻷﺷﻬ اﻷﺧة .ﻣﺎ  اﻹﯾ
ُﯾ ّ

اﻟﺎرج ،وﻟب اﻟﺂت اﻟﺔ ،وﺗ ﻣﺎت اﻟﻠﺎت اﻟة ﻹﯾان ﻲ ﺳرﺔ .وﻣﺎ ﺗن إﯾان ﻲ أزﻣﺔ اﺎدﺔ – اﺟﺎﺔ – ﺳﺎﺳﺔ ﺎﺋﻠﺔ ﻬﻩ ﺻﺔ
ﻟﺎوﻟﺔ ﺿﺔ اﻟﺎم ،وﺗﻊ اﻟﺎرﺿ ﻣ اﻟاﺧﻞ وﻟاﻣﻪ ﺎﺳﺎرات ﻣﺎﻟﺔ ﻲ اﻟﺎع وﻲ إﺎدة ﺑﺎء اﻟﻰ اﻟﺔ ﻠﻰ ﺣﺎب ﻣﺎرﻊ ﺔ.

ﻩ إﺳاﺗﺔ اﺳﻼل اﻟ ،وﻣﻠﺎ ﻲ ﻞ إﺳاﺗﺔ ﺗﺟ ﻣﺎ .ﻣﺎ ﺗﻬ إﯾان إﺳاﺋﻞ ﺎﻟﻬم ﻠﻰ اﻟﺂت ﻲ ﻧﺎﻧ وﻲ رﺗ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ أن ﺗﺄﺧ ا
ﻠﻰ ﻣﻞ اﻟ .وﺎﻟﻞ  ،اﻻاض ﺄﻧﻪ ﻣ ﺔ اﻟﺎﯾ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ واﻟدود اﻟﺔ ﻹﺳاﺋﻞ ﺗﺟ ﻣﻣﺎت اﻟﺎع اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺄ ﺿ ﺎت
ﺳﺎﯾ .ﻧﺎة اﻟص ﻩ ﻣﺣﺔ ﺣﻰ ﺗ اﻟﺎﻧﻲ :اﻟ اﻟ ﺗﻪ إﻟﻪ ﺻﻠات آﺎت ﷲ ﺑﺣﻞ ﺗاﻣ .وﺛﺔ ﻣ  أﻧﻪ ﺣﻰ ذﻟ اﻟ ﺳﻊ اﻹﯾاﻧن 
ﻣاﺟﻬﺔ ﻣﺔ وﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ اﻟﺎن اﻟ واﻟ.
إن اﻟﺎﺳ اﻟك ﻟﻠﻠﺔ اﻷاف اﻟﻲ ﺿ ﻣﺧ اً ﻲ إﯾان – ﻧﺔ ﻟﺎﻻت اﻟﻠﻞ أو اﻟ  – أن ﻩ أاف ﺑﻰ ﺗﺔ ﻣﺔ .اﺛﺎن ﻣﻬﺎ دان ﻟﻠوع
اﻟو اﻹﯾاﻧﻲ :ﻣ ﻟ أﺟﻬة د ﻣ ﻣ از ﻣر ﻲ ﻧﺎﻧ ،وﻣﺄة ﻹﻧﺎج اﻟارﺦ اﻟﺎﻟﺔ ﻲ ﻣﺔ رﺗ .ﺣﻰ ﻟ ﺎﻧ ﺎﺗﺎن اﻟﺄﺗﺎن ﺗرﺗﺎ
ﻲ ﺔ ﺳﺎﯾ ،ﻣ اﻟاﺿﺢ ﻟﻠﻬﺎﺟ أن اﻟﻬم ﻟ ﯾ اﻟوع اﻟو اﻹﯾاﻧﻲ .وﺣ ث اﻻﺳﺎرات اﻷﻣﺔ ﺗﺟ إﯾان اﻟم ﻠﻰ ﻣﺎﺔ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ ﻞ اﻟرة
ﻠﻰ اﻟﺻل إﻟﻰ  25ﻠاﻣﺎً ﻣ اﻟراﻧم اﻟ ﻟﺔ  90ﻲ اﻟﺔ ،وﻲ اﻟﺔ اﻟﺎﺔ ﻹﻧﺎج ﻠﺔ ﻧوﺔ واﺣة .أﻣﺎ اﻟر اﻟ ﻟ  ﺗ أﺟﻬة اﻟد
اﻟ ﻣ اﻟاز اﻟﯾ ﻲ ﻧﺎﻧ ،ﻪ أن ﯾﺧ  ﻠﻼً ﻣ اﻻﻧﻼق إﻟﻰ ﻩ اﻟرﺟﺔ  .أن زة إﯾان آﻻف أﺟﻬة اﻟد اﻟ ﻣ» اﻟﺔ« اﻟﻲ ﺗف
 ﺗم ﺎﻟﻞ .أﻣﺎ اﻟر ﻟﺄة اﻟارﺦ  ﺎﺳﻪ ،وﻟ  أن ﻧﺄﺧ ﺎﻟﺎن أن إﯾان أﻠ  اً ﺻﺎﺎً ﻩ اﻟﺔ ،و دﻟﻞ ﻠﻰ أﻧﻪ ﯾﺟ ﻲ ﺣزﺗﻬﺎ
ﻣ اﻵن ،ﻠﻰ ﻣﺎ ﯾو ،ﺻﺎروخ ﺎﻟﻲ ﻟ 2000 ﻠ ﻣ ﻠﻰ اﻷﻞ .وﻟ اﻟﺎت ﺗﻠ ﺗﺎً ﻟﻠﺎت ﻲ إﯾان ،وﺗ ﺎﺷﺔ اﻟ أﻣﺎم اﻟﺎن ،وﺗﻠ
ﺎً اﺎدﺎً ﻠﻰ اﻟﺎم.
 أرﺔ أﺷﻬ ﯾﻬﻲ ﺣ اﻟﻼح ﻠﻰ إﯾان .و اﻟوس واﻟن ﺟﻬ .و اﻟﺎﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ﻟﻠﺎﺔ اﻟرﺔ اﻟﺎب  أن اﻹﯾاﻧ ﯾن ﺢ ﻣﺄﺗ
ﻣ ﺑ ﺳﻼح ﻧو أﻣﺎم ﻣاﻲ اﻷﻣ اﻟة .ﯾو أن أﺣاً ﻣﺎ ﯾ اﻹﯾاﻧ ﺄﻧﻪ ﺳن ﺛ ﻟاﺻﻠﺔ اﻟﻬﯾات ﻟﻠول ﻲ اﻟق اﻷوﺳ.
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