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ﻼل ﻞ
ﻟ ﺎً أن ﺗ إﺳاﺋﻞ اﺎﻧﺎً إزاء ﺗم ات اﻟﺎم اﻟر ﻧ اﻟب واﻟب اﻟﻲ ،وﺣﻰ ﻟ أﻧﻬﺎ ﻧ ﻲ ﺗﻬ ﻣﺎﺔ درﺎ اﻟﺎذﺔ ﻟﻠود اﻷردﻧﺔ،
واﺳﺎدت اﻟة ﻠﻬﺎ ﻣ اﻟﺎﺎت اﻹرﺎﺑﺔ واﻟﻠﺔ ،اﻟﻬ ﺎﻟﺔ ﻹﺳاﺋﻞ  أﻻ ﻞ ذﻟ ﺻﺔ ،ﻻاب ات إﯾاﻧﺔ ،أو ﻣﺎﺗﻠﻲ ﺣب ﷲ ،أو أ ف
ﻠﻲ أو  ﻠﻲ ﻣ ﻣﺔ اﻟﻻن.
وﻣﻬ ،أﺎً ،أﻻ ﺗد اﻟﺎرك اﻟﺎﺣﺔ ﻲ ﻣﺎﺔ درﺎ ،ﻟوح ات آﻻف اﻟر اﻟﻬﺎر ﻣ اﻟان ،إﻟﻰ ﻣﺔ اﻟﻻن ،اﻟﻲ ﯾﻲ أن ﺗﻰ ﻣﺔ  ﻣﺄﻟﺔ،
وﺣﻰ ﺗﻞ ﻣﺔ أﻣﺎم ن إﺳاﺋﻞ.
ﺗﻰ إﺳاﺋﻞ ﻣ ﺧﻼل اﻻﺗﺎﻻت اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻻﺎت اﻟة وروﺳﺎ ،إﻟﻰ أن ﺗن ات اﻟﺎم اﻟر ،ﻲ اﻟﺣة اﻟاﺟة واﻟوﻟﺔ  اﺳار ﺳﺎن
اﺗﺎﺔ اﻟﻬﻧﺔ اﻟﻲ ﺗ إﺑاﻣﻬﺎ  ﺣب ﺗ.
ﻣ ﺗﻊ ﺗﻠ اﻻﺗﺎﺔ اﻟﺎم  ،1974ﻠ اﻟﻻن ﻣﺔ آﻣﺔ وﺎدﺋﺔ ﺎﻟﺔ ﻹﺳاﺋﻞ ﺣ ﻟ ﺢ اﻟﺎم اﻟر ﻷ ﺟﺎﺔ أو ﻞ ﺑﻞ اﻟﺎوﻣﺔ ﺿ إﺳاﺋﻞ
اﻟﻲ ﺗﻞ اﻟﻻن اﻟرﺔ.
ﺣﺻ ﺳرﺔ ﻠﻰ أن ﺗﺎوم اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣ ﺧﻼل اﻟﻠ واﻟﻠﺎﻧ ،وأن ﺗﻞ ﻲ ﺄ  ﺗﺗ ﺟﻬﺔ اﻟﻻن ،أو اﻟر ﻲ ﺣب ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ
 ﺗﻊ ﻣ اﺗﺎﺔ ﺎﻣ د.
ور أن إﺳاﺋﻞ ﻟ ﺗ  ﺗﯾ اﻟﺎت اﻟﺔ اﻟﺟﺔ ﻟﻠﺎم اﻟر واﺗﻪ ﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺎﻧﺔ ،وﻣ اﻧﻻع اﻟاع ﻲ ﺳرﺔ اﻟﺎم  ،2011ﻠﻰ اﻷراﺿﻲ
اﻟرﺔ إﻻّ أن اﻟاب ﺎن داﺋﺎً ،أﻧﻬﺎ ﺳد ﻲ اﻟ واﻟﻣﺎن اﻟﺎﺳ.
ﺣﻰ اﻵن ﻟِ 
ﺄت اﻟ واﻷرﺟﺢ أﻧﻪ ﻟ ﺄﺗﻲ ﺧﻼل ﺳات ،ة ﺎدﻣﺔ ،إذ إن اﻟاع ﻲ ﺳرﺔ وﻠﻬﺎ ،اﻟ ﺗﺎﻟ ﻠﻪ  إﻠﺔ ودوﻟﺔ ،ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن ﯾك اﻟﺎم ﻼ
ﺣل وﻻ ة.
إذا ﺎن ﺣﺎل ﺳرﺔ  ﻞ ﻩ اﻟاﺎت أو اﻟوب اﻟاﻣﺔ ﻞ اﻟﺎﻣﻞ اﻷ اﻟ ﯾ إﺳاﺋﻞ ﻟﻼﺎن ﺈن اﻟﺎدة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺗﻰ ﻟ ذﻟ ﻣ ﺧﻼل اﻟل
ﻠﻰ ﺿﺎﻧﺎت روﺳﺔ وأﻣﺔ.
ﺣل اﻟاع واﻟﺔ ﻧ إﺳاﺋﻞ ،وﺗ ﺷﺎر وف ﺗ اﻟﻻن ،إذ ﺎن ذﻟ ﺳﻊ اﻟﺎرﺿﺔ واﻟﺎﺎت اﻟﻠﺔ ،ﻲ
ﻲ و ﺳﺎﺑّ 
ﺗﺎ ﻟ أن اﻟﺎم اﻟرّ ،
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وﺿﻊ ﺣج ﺟاً ،وﺎﻧ اﻟﻠﺔ رﺎ ﺳن أﻞ ﻣ اﻟ اﻟ ﺗﻪ ﺳرﺔ.
 أن ﺣﺎﺎت اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺳﺔ ﻟﻸﻧﺔ اﻟﺔ ،اﻟﻲ ﺗﻊ ﺣﺎﺔ اﻟﺎم ﻠﻰ رأس أوﻟﺎﺗﻬﺎ ،ﻻ  أن ﺗ اﻧﻼﺎً ﻣ أوﻟﺔ ﺣﺎﺔ اﻟ واﻟوﻟﺔ ،ﺎﻟﻬﺔ
واﻻﻧﺎر دﺎ ﺎء أو رﺣﻞ رأس اﻟﺎم.
إﺳاﺋﻞ اﻵن ﺗ ﻲ ﻞ اﺗﺎﻩ ،ﻟﺎن أﻻ ﺗد اﻟﺔ ﻲ ﺟب ﺳرﺔ ،إﻟﻰ ااب ات إﯾاﻧﺔ ،أو ﻣﺎﺗﻠﻲ ﺣب ﷲ ،ﻬﺎ  رﺋ اﻷرﺎن اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﯾﻧت
ﯾ إﻟﻰ اﻟﻻﺎت اﻟة اﻟﻲ ﻠﻬﺎ أن ﺗ ﻠﻰ روﺳﺎ ،وﺎﻊ وز اﻟﺎع أور ﻟﻣﺎن اﺗﺎﻻﺗﻪ وﺗاﺻﻠﻪ ﻣﻊ وز اﻟﺎع اﻟوﺳﻲ.
وﻣ ﺎب اﻟر ﺗﻠ إﺳاﺋﻞ اﻻﺳﺎر ﻠﻰ اﻟود اﻟﺎﻟﺔ ،وﺗز اﺗﻬﺎ  ﻣ اﻟﺎﺎت واﻵﻟﺎت واﻷﺳﻠﺔ واﻟد.
ﻣ اﻟاﺿﺢ أن اﻟر اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻻ ﻲ اﻟر ﺎﻻﻧﺎر ﺟﺋﺎً  أن ﺗت اﻟﺎﻟ ،ﺣ ﺗ اﻟﻊ ﻠﻰ اﺗﺎق اﻟﺔ ﻣﻊ إﯾان ﺄن ﺑﻧﺎﻣﻬﺎ اﻟو.
اﻟﺎﻟ ﻟ ﯾ وﻟ اﻟ ﺗ  اﻟﻻﺎت اﻟة اﻟﻲ اﻧ ﻣ اﻻﺗﺎق ،ﻣﺎ أد ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ إﺟاءات و ارات أﺧ اﺗﺗﻬﺎ إدارة ﺗاﻣ إﻟﻰ ﺗﺗ اﻟﻼﺔ ﻣﻊ
أوروﺎ ،اﻟﻲ ﻟ ﺗﺢ ﺣﻰ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎ ﻠﻰ اﻻﺗﺎق ،وﺣﺎﯾﻪ.
اﻟﻻﺎت اﻟة ،واﺻﻠ ض ﺎت اﺎدﺔ ﻠﻰ إﯾان ،وﺗﻞ ﻞ ة ﻟﻠ ﻠﻰ اﻟﺎت اﻷوروﺔ ،ﻹرﺎﻣﻬﺎ ﻠﻰ ﺳ اﺳﺎراﺗﻬﺎ وﻠﻬﺎ ﻣﻊ إﯾان ،ﻣﺎ ج
ﺎ ﻟ وﻠ ﺑﻬﺎ  اﻟﺎت اﻷﻣﺔ.
دول اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ،اﻟﻲ  ﺗ  ﺗﻠﺔ ﺣﺎﺟﺎت إﯾان اﻻﺎدﺔ وﺗﻬﺎ ّ
وﻠﻰ أرض اﻟاﻊ ﻊ ﻧﺎ أن ﯾﺢ ﺄن ﺳﺎﺳﻪ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ اﻟﻻﺎت اﻟة إزاء إﯾان  ،أدﺧﻠ اﻷﺧة ﻲ أزﻣﺔ اﺎدﺔ ﺗ ﻲ اﻧﻻع ﻣﺟﺔ ﻣ
اﻻﺣﺎﺟﺎت اﻟاﺧﻠﺔ ،اﻟﻲ  ﺗﻊ ﯾﻣﺎً  اﻵﺧ ﻧ اً ﻟ اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ وﺣﻠﺎء إﯾان  إﻧﺎذ اﻟﺿﻊ.
ﻼً  ذﻟ ﺈن روﺳﺎ ﻻ ﺗ ﺎﻟﺄﻛ ﻲ أن ﺗن إﯾان ﺷﺎً ﺎً ﻟﻬﺎ وﻣﺟداً ﻠﻰ اﻷرض اﻟرﺔ ،وﻟﻟ ﺈﻧﻬﺎ ﺗم ﻩ اﻟرﺔ ﻲ اﻟﺎوﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻻﺎت
اﻟة وﺳاﺋﻞ ،ﻣﺎ ﻲ أن ﻣﺎ ﯾو أﻧﻪ ﺗﺎﻟ إﯾاﻧﻲ روﺳﻲ ،ﻟ ﺳ اﻻﺳﺎﺔ ﻟورات اﻟﻠﺔ ﺣ ﺗﺎﻊ اﻟﺎﻟﺢ ،ﻟ اﻷوﺿﺎع ﺗ ،وﺗ ﻣﻬﺎ اﻟﺎﻟﺎت
 ﺗ اﻟﺎﻟﺢ.
ﻟ إﺳاﺋﻞ وﺣﺎ اﻟﻲ ﺗك ﯾﯾﻬﺎ ﺣﺎً ﻧﺔ ﺿ إﯾان ،وﻣﺷات اﻟ ﻣ اﻟ واﻻرﺗﺎك ،ﺔ ﯾ اﻟول اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻰ وﺗ اﻧﻬﺎر اﻟة اﻹﯾاﻧﺔ
واﻧﺎرﺎ ،ﻠﻰ أن اﻟب و اﻟب ،ﻻ ﯾرن ﺣﻰ اﻟﻠﺔ أن و اﻷﺳﺎﺳﻲ  اﻟﻻﺎت اﻟة اﻷﻣﺔ ،اﻟﻲ ﺗﯾ اﻟﺎﺳﺔ ﻲ ﻣﺔ اﻟق اﻷوﺳ اﻧﻼﺎً ﻣ
اﻟاﻣﻬﺎ اﻟ ﺎﺔ أﻣ إﺳاﺋﻞ ،وﻣﺎﺗﻬﺎ ﻠﻰ ﺗ ﻞ ﻣﺎﺗﻬﺎ اﻟﺳﺔ.
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