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ﻼل ﻞ
ﺳات ﻠﺔ ﻣت ،ﻣ أن أﺗﺎﺣ اﻷﺣاث واﻟوف ﻲ اﻟﺔ ﻹﯾان ﻷن ﺗﺢ رﺎً إﻠﺎً ﻣﻬﺎً .اﻷﺻﻞ ﻲ ﻧء ﻣﻞ ا اﻟﺿﻊ ﺗد أﺳﺎﻪ إﻟﻰ اﻟﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ،
اﻟﻲ ﺧﺎﺿ ﺣوﺎ ووات ،ﻠﻰ ﺣود إﯾان ،ﻲ اﻟاق وأﺎﻧﺎن .وﻲ اﻟﺔ ﻣﺎً ،وادت اﻟﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ إﻟﻰ إﻧﺎش ﻞ اﻣﻞ اﻟاع اﻟﺎﺋﻲ واﻟﻲ،
واﻻﺟﺎﻲ واﻟﺎﺳﻲ ،ﺑﻬف ﺗ اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ ﻲ إﺎر اﺳاﺗﺔ إﺎدة ﺑﺎء اﻟق اﻷوﺳ ،ﺎ  ﻟﻬﺎ ،وﺣﻠﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ،اﻟة ﻠﻰ ﻣرات ﻩ اﻟﻼد.
واﻟة ﻠﻰ ﺧ اﻟﺎرة اﻟوﻟﺔ ،واﻟﺎ اﻟﺔ.
ﻻ ﯾ اﻟ أن ف ﺑﻬﻩ اﻟﺔ ،وﺎول اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻧﺎﺋﻬﺎ .ﺎﻟﺔ اﻟﻲ ﺗم ﻠﺎً ،ﺗ اﻟور اﻹﻠﻲ ﻹﺳاﺋﻞ ،وﺗﻬﺎ ﻣ اﻟﺳﻊ ﻲ اﻹﻠ ﺑﻣﻪ .إن
ﻠﺎت اﻟﻊ اﻟﻲ ﺷﻬﺗﻬﺎ ﻣﺔ اﻟﻠﺞ .ﻟ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﯾرﺎ ،ﺳ اﻟف ﻣ اﻟ اﻹﯾاﻧﻲ واﻟ  ﺗﺎﻟﺎت إﻠﺔ ،وﻧ إﺳاﺋﻞ ،ﻣ ﺧﻼل اﻟاﺔ ﻠﻰ
ﺳﺎﺳﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﻣﺔ ﺗ ﺎﻟﺎﻣة ،ﻟﺄﻛ اﺳاﺗﻬﺎ اﻟﺳﺔ.
إذا ﺟﺎز ﻹﺳاﺋﻞ أن ﺗﺎﺧ ﺈﻧﺎزاﺗﻬﺎ اﻹﻠﺔ ،واﺳﺎداً إﻟﻰ د أﻣﻲ ﻻ ﻣود ﺧﻼل ﺳات ﺗاﻣ اﻷرﻊ ،ﺈن اءة اﻟﻬ اﻟﺎم ﻲ اﻟﺔ  إﻟﻰ أن إﯾان ﻲ
اﻷﺧ اﻷوﺳﻊ اﻧﺎ ار وﻧذا.
ﺗﻠ إﯾان ﻧذا اﺟﺎﺎ وﺳﺎﺳﺎ وﺎ ﺎ ،ﺳاء  اﻟاﺟ اﻟﺎﺷ ،أو  وﻼء ﻲ اﻟ ،وﻟﺎن وﺳرﺔ واﻟاق ،وﻠ ،ا ﻧذﺎ ﻲ اﻟ وﻣﺎﻧﺔ
ﺗ دورﺎ وﻧذﺎ ﻲ اﻟدﺔ ،ﻠﻰ ﺧﻠﺔ وﺟد ﺎﺋﺔ ﺷﺔ ﺷق اﻟﻼد.
ﻟ اﺳف ا اﻟذ ،إﻣﺎﻧﺎت ﺎﺋﻠﺔ ﻣﺎﻟﺔ وﺗﻠﺔ ،وﺳﺎﺳﺔ واﻟﺎب ﻻ ﯾال ﻣﺣﺎً ﻠﻰ اﻟ ،ﺎﻟﺎ  اﻟﺎﻟﺎت اﻟﺎﺳﺔ ﻠﻰ ﻣﺎ ﻲ ﻠﻪ .ﺎن ﺎﻹﻣﺎن
اﺳﺎر اﻟﻠﺎرات اﻟﻲ ﯾ إارﺎ دون ﺎﺋﻞ ،وﺗﺎ دول اﻟﻠﺞ ،أن ﺗث ﺗات ﺟرﺔ وﻣﻬﺔ ﺳاء ﻲ ﺗﻠ اﻟول ،أو ﻲ اﻟول اﻟﻲ ﺗﻞ ﻣﺣﺎً ﻟﻠاﻣﺎت اﻟﻣﺔ.
ﻣ ز ﺎﯾن ،اﺧﻠ اﻟ ﻣ اﻟﺎﻻت ،وا وﺄن اﻟﺔ ﻠﻰ أﺑاب ﻣات ،ﺗﻠ ﻣ ﺣ اﻵﻟﺎت ،واﻟﺎﺎت  ة ﺗاﻣ .ﺗ اﻟﻻﺎت اﻟة أﻧﻬﺎ ﺗ
اﺳار اﻟاع اﻟﻣ اﻟﻣ ﻲ اﻟ ،وﺗﻠ  و ﺗ اﻟﻼح ،ﻷاض اﺳار ا اﻟاع ،وﺗ أﺎً ﻣﻬﺎ ﻠﻰ اﻟدة ﻻﺗﺎق )ﺧﺔ زاﺋ واﺣ (ﻣﻊ إﯾان.
اﻟﺎﻛﺔ اﻷﻣﺔ ﺎﻟﺎد ﺗأ ﺧاﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ،ﻟ أﺳﻠﻬﺎ وأوراﻬﺎ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﺎﺳﺔ اﻹﯾاﻧﺔ ،ﺿﺔ وﻣودة ،ﺧﺻﺎ  أن ﺻت إﯾان أﻣﺎم أﻰ وأﻰ
اﻟﺎت واﻟ اﻷﻣﺔ ،و اﻟ اﻟوﻟﺔ اﻷﺧ ﺎ ﻲ ذﻟ أوروﺎ  ﺣﺎﺔ اﻻﺗﺎق .اﻟ  ﻟﺎﻟﺢ إﯾان ﻠﺎً ،ﻬﻲ ر ﻣ ﺗ اﻟراﻧم إﻟﻰ
 %20وﺗﻬد ﺑﻊ ﻣ اﻟ إﻟﻰ  ،%60ﻣﺎ ﻬﺎ أﻛ ﻣ أ و ﻣﻰ ﻻﻣﻼك رات ﻧوﺔ ﻣﺎ ﻟ ﺗع اﻟ اﻟوﻟﺔ ﻲ اﻟﺻﻞ ﻣﻬﺎ إﻟﻰ ﺗﺔ.
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اﻟاخ ﺑأ ﯾﺗﻊ ﻣ ﻞ إﺳاﺋﻞ ،اﻟﻲ ﺗﻰ اﻟدة ﻟﻼﺗﺎق وﺗﻰ ﺗر اﻟرات اﻹﯾاﻧﺔ ﻲ ﺣﺎل إﺎﻟﺔ اﻟ أﻣﺎم اﻟدة ﻟﻼﺗﺎق.
ﺗث إﺳاﺋﻞ  ﺧ وﺟد ﻣﻬد ﺎ  ﻹﯾان أن ﺗﻠﻪ ﻣ رات ﺔ ،وﻧوﺔ ،ﻣﺎ ﯾ ﻠﻰ أﺎد ،ﺗﺎرﺔ ﺔ ،ﻬﻲ دوﻟﺔ ﻻ ﺗﻊ اﻟﺎء ﺎﻟاﻣﺎﺗﻬﺎ
ﻣﻊ اﻟول اﻟﻲ و ﻣﻬﺎ اﺗﺎﺎت »ﺳﻼم إﺑا.«
ﻲ إﺎر اﻟﺎل اﻹﯾاﻧﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺄن اﻟوﻟﺔ  اﻟﻬم اﻟ اﺳﻬف ﺳﺔ ﺗﻲ إﺳاﺋﻞ أﻧﻬﺎ ﻣﺔ ﻟﻠ ،ﻲ ﺧﻠﺞ ُﺎن ،ﺗﻠ إﯾان ﻠﻰ ﻧ ﻣﺎﻟﻎ ﻪ
ﺄﻧﻬﺎ  أن ﺗﺢ إﺳاﺋﻞ ﻣ اﻟﺟد ﺧﻼل ﻧ ﺳﺎﺔ ،إن ﻲ ﺗﺎدت ﻲ واﻧﻬﺎ.

ﻲ اﻟاﻊ ،اﻟب ﺎﺋﺔ وﻣة ،ﺑ اﻟوﻟ ،وﺎدرة ﻣ ﻞ إﺳاﺋﻞ اﻟﻲ ﻻ ﺗ   ﻣاﻊ إﯾاﻧﺔ ﻲ ﺳرﺔ ،وﻻ ﺗ   ﻣﺂت إﯾاﻧﺔ واﺎل
ﻠﺎء وﺎدة.
إذ ﺗﻲ إﯾان ﻣوﻟﻬﺎ  اﻟﻬم ﻠﻰ اﻟﺔ اﻻﺳاﺋﻠﺔ ،ﺈن ذﻟ ﻻ ﻲ أﻧﻬﺎ  ﻣوﻟﺔ ،ﻬﻲ ﻞ اﻟ ﺗﺎول اﺻﺎد ف اﺳاﺋﻠﻲ ﻟﻠد ﻠﻰ اﺎل اﻟﺎﻟ
اﻟو زادة ،ﻟ اﻟﺄﻟﺔ ،ﺗ إﻟﻰ ﻣﺎ  أ ﻣ اﻻﻧﺎم ،ﻬﻲ رﺳﺎﻟﺔ ﺔ ﻣ ﻞ إﯾان ،ﺄن إﺳاﺋﻞ ﻟ ﺣة ،ﻲ اﻟاﺟ واﻟل ﻲ ﻣﺎﻩ اﻟﻠﺞ اﻟﻲ ،ﺧﺻﺎً
وان اﻟﺔ اﻻﺳاﺋﻠﺔ  ﺗن ﻣد ﻣﺎوﻟﺔ اﺳﻼع و ،إن ﻣت ﻼم  ،ﺗﻬﺎ ﺳ ذات ﺔ ﺣﺔ.
وﻣ اﻟاﺿﺢ أن ذﺎب إﺳاﺋﻞ إﻟﻰ ﻣﻠ اﻷﻣ اﻟوﻟﻲ ﻟﻠ ﻠﻰ إﯾان ﺄن اﻟﺔ ،ﻟ ﯾد إﻟﻰ ﺷﻲء ،وﻟ رﺎ ﻞ ﻣﻣﺔ وذرﺔ ﻟﺎم إﺳاﺋﻞ ﺎرﺗﺎب ﻞ
ﺣﻲ ﺿ إﯾان.
وﻠﺎً ،ﻟ ﺗ إﺳاﺋﻞ  اﻟﻬﯾ ﺎﻟف ﻠﻰ ﻧ ﻣد ﺿ إﯾان ،ﺎﻟﺎ أن اﻟ اﻟوﻟﺔ ﺗﻪ ﻧ إﺣﺎء اﺗﺎق )ﺧﺔ زاﺋ واﺣ (اﻟ ﺗﻪ إﺳاﺋﻞ ،ورﺎ ﺎن
ذﻟ ﻣ اﺟﻞ اﻟ ﻠﻰ ﺗﻠ اﻟ ﻟ ﺷوﻬﺎ ﺿ إﯾان.
ﻲ وﺟﻪ اﻟﻊ اﻟ إﯾان ﻠﺔ ﻣ اﻟﺎر اﻟﻞ ،ﺣ أﻠ أن إﺳاﺋﻞ ﺗم ﺑﺳﺔ وﺗﯾ ﻣﺎﻞ »دﻧﺔ« ،وﺄﻧﻬﺎ ﺗ أن ﺗﻊ اﻟرات اﻟوﺔ اﻻﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ
ﺎوﻟﺔ اﻟ ازاة ح اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟو اﻹﯾاﻧﻲ .وﻲ اﻟ اﻷدﻧﻰ ،ﺈﻧﻬﺎ ﺗ أن ﺗ ازدواﺟﺔ اﻟﺎﺳﺎت اﻷﻣﺔ واﻷوروﺔ ،اﻟﻲ ﺗﻼﺣ ﻣﺎﻲ إﯾان ﻻﻣﻼك رات
ﻧوﺔ ﺗل إن ذﻟ ﻷاض ﻣﻧﺔ ﺑﺎ ﺗﺎﻞ إﺳاﺋﻞ اﻟﻲ ﺗﻠ رات ﻧوﺔ ﺣﺔ.
ﻻ  ﻟﻞ ا اﻟﺎل أن ﻞ إﻟﻰ ﺷﻲء ﺳ اﻟ ﻣ اﺳاف رات اﻟب ،اﻟﯾ ﻠﻬ أن وا ذﻟ ،ﻲ د ﺣﻠل ﺳﺎﺳﺔ واﺟﺎﺔ ﻲ اﻟول اﻟﻲ ﺗﻞ
ﻣﺣﺎً ﻟﻠاع واﻻﺳﺎب.
وأوﻻً وأﺧ اً ،ﻻ  ﺣﺎﺔ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻟﻲ ،إﻻ ا اﻟب وﺎدة ﺻﺎﺔ اﻟﺎﺳﺎت اﻟﺔ ،ﺎ ﻊ اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ ﻲ اﻟﻊ اﻟﺎد ،اﻟ
ﺗﺎﻧﻪ ،ﺛ ﺧض ﺣار ﻣﻊ دول اﻟار.
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