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 اﻟ ﺳﻠ
ا اﻟﯾ ،ﺄن اﻟّ ﺔ ﺗﻞ ﻧ إﯾان ﻟ ﻟﻪ ﻲ اﻟاﻊ أ ﺳ أو أﺳﺎس ﺑﺄﯾ اﻟﺎﺳﺎت اﻹﯾاﻧﺔ ،داﺧﻠﺎ وﻠﺎ ودوﻟﺎ ،أو اﻻاض ﻠﻬﺎ ﻠﻰ ﻩ اﻟﺎت اﻟﻼﺛﺔ،
اﻟﺔ واﻟاﺧﻠﺔ.
ر ﻣﺎ أن ا اﻟﯾ ﻧﺎﺗﺞ  رؤﺔ ﻣﺎدﻟﺔ اﻟاع اﻟﻠﺳﺔ ﺄﺎدﺎ
ّ
وﻟ اﻷﺳﺎب:

ﺗ إﯾان أن اﻟﻻﺎت اﻟة ﺎﺟة  ﺷ ﺣب ﺣﺔ ﻠﻰ إﯾان ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻞ اﻟﺎم ﻟﻠﺎوﺿﺎت اﻟﻣﻊ إﺟاؤﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﺔ ا اﻟﻬ ،وﻟﯾﻬﺎ ﻣ اﻟﯾات أن إدارة
ﺎﯾن ﻻ ﺗﻠ اﻷوراق اﻟاﺧﻠﺔ اﻟﺎﺔ ﻟ ﺣب ﻬﻩ ،وﻣ ﺷﻪ اﻟﻞ أن ﺗﺎﻣ اﻟﻻﺎت اﻟة ﺑﻬﺎ ﻲ ﻞ أوﺿﺎﻬﺎ اﻻﺎدﺔ ،وﻲ ﻞ ﺑاﻣﺞ ﺎﯾن ﻟﺎودة
"ﺗﺎﻲ" اﻻﺎد اﻷﻣﻲ ،وﻲ ﻞ اﺣام اﻟﺎ اﻻﺎد اﻟم ﻣﻊ اﻟ اﺎدﺎً وﺎً ،إﻟﻰ ﺣ ﻣﺎ ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺎ اﻟ اﻟ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺣود 
ﻣﻬدة ﻣﻊ روﺳﺎ.
ﻟ ا  ،ﺑﻞ إن اﻟﯾات اﻹﯾاﻧﺔ ﺄن ﺎﯾن ﻟ ﺑارد ﻣﺎﻣة ﻬﻩ ،ﻲ ﺗﯾات "ﺗﺎرﻬﺎ" ﺑﻬﺎ أاف ة ﺎ ﻲ ذﻟ ﺗﯾات أﺻﺎء اﻟﻻﺎت اﻟة ،وأب
اﻟ ﻣﻬﺎ.
وود ﻣﺎ ﻧف وﻧﺎﻊ وﻧا ،ﺈن اﻟب ﻠﻰ إﯾان ﺗﺎد ﺗﻲ ﺎﻟﺎﻣﻞ ﻣ اﻟﺎﻣس اﻟﺎﺳﻲ ﻟﻼﺗﺎد اﻷوروﻲ ،وﺣﻠﺎء اﻟﻻﺎت اﻟة ﻲ آﺳﺎ.
ﺑﻞ وأ ﻣ ذﻟ ﺈن "اﻟﻬﯾات" اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،واﻟﻲ ﻲ إب إﻟﻰ "اﻟﺎت واﻟﻬات" إﻧﺎ ﺗ أﻛ ﻣ ﺎ ،وﻞ ﺎ ،أن اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻣﺎ ﺗث 
"اﻟﺎرات اﻟوﺣﺔ" ﻠﻰ اﻟﺎوﻟﺔ ﻬﻲ ﻟ ﺳ ﺧﺎرات اﺎدﺔ وﻣﺎﻟﺔ إﺿﺎﺔ ،أﻣﻼً ﻲ أن ﺗد ﻩ اﻟﺎرات إﻟﻰ اﺧﺎﺎت ﺳﺎﺳﺔ واﺟﺎﺔ ﻣ ﺷﺄﻧﻬﺎ "إﺟﺎر"
إﯾان ﻠﻰ اﻟﺿخ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎف!
أ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ دوﻟﺔ ﻲ ا اﻟﺎﻟ ﺗف ﺣود اﻟا اﻷﻣﺔ أﻛ ﻣ إﺳاﺋﻞ  ،ﻣﺎ ﻧﻪ ﺟﺎ ﻣ ﺧﺻﺔ وﺣﺎﺳﺔ اﻟﻼﺔ ﺑﻬﺎ و اﻟﻻﺎت اﻟة.
ﺣﻰ اﻟا اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺣﺎل ا اﻷﻣ ﻲ دﻟﻞ إﺿﺎﻲ ﻠﻰ أن ﺣود اﻟا واﻟﺎرات اﻷﻣﺔ  ﺣ ﺎﺗﺎﻩ "اﻟﺎت" ،وﻻ ﺷﻲء أ ﻣ اﻟ ﻣ ﻩ
اﻟﺎت.
اﺷ" اﻟاﺋﺔ" ﺎﻛ اً ،ﺑأت ﻲ ﻧﻬﺎ ﺗﺎول ﺗﺗ أوراﻬﺎ ﻣ ﺟﯾ  ،أن وﺻﻠ إﻟﻰ ﻩ اﻟﺎﺔ ،وﻲ ﺗﺎول اﻵن ﺟ ﻧ" اﻻﻧﺎح"
اﻟﻠان اﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ّ
ﻠﻰ إﯾان ،ف اﻟ  ﻞ اﻟﺎب اﻟﺎﺳﻲ واﻹﻼﻣﻲ ﻟﻬﻩ اﻟﻠان ،واﻟ ﻣﺎ زال ﯾو وﺄﻧﻪ ﻣﻞ  ﻣاﻛﺔ اﻟﺎﺋﻊ اﻟﻲ ﺗ ﻲ ﻣﺔ اﻹﻠ.
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أﻣﺎ اﻟﻟﻞ اﻵﺧ ﻠﻰ أن اﻟﺔ ﺗﺟﺢ ﻟﺎﻟﺢ إﯾان ﻲ ﻣﺎدﺛﺎت أو ﻣﺎوﺿﺎت ﺎ ﻣﻊ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﻬ اﻟﺎر ،ﻬ" ﺗﻞ" اﻟﻻﺎت اﻟة ]ﻹزاﺣﺔ[ أﺧ وأ اﻟد ﻲ
اﻟؤﺔ "اﻟاﻣﺔ" ،واﻟﻲ ﺎﻧ ﻲ ﻧﻬﺎ أو ﺗﺎد ،اﻟؤﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ واﻟؤﺔ اﻟﻠﺔ ،وﺧﺻﺎ اﻟد اﻟﻲ ﺗﻠ ﻣﺎت اﻟارﺦ اﻹﯾاﻧﺔ ،و"ﺑﺧﻼت" إﯾان ﻲ
اﻟون اﻟاﺧﻠﺔ ﻟﻠﻠان اﻟﺔ ،أو ﻣﺎ ف ﺎﻟﻬﺔ اﻹﯾاﻧﺔ ﻠﻰ اﻟار اﻟﺎﺳﻲ ﻲ اﻟاق وﺳرﺔ واﻟ وﻟﺎن ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﻠ ﺎﻟرﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ ﺑاﺔ ﺎع
ة.
ﻣد ل وﺗﻞ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻹزاﺣﺔ ﻩ اﻟد ،أو اﻟرع ﺑﺄﺟﻠﻬﺎ ﻣ اﺟﻞ "و "ﻠﺎت اﻟ اﻟﺎرﺔ ﺣ اﻟﻬم اﻟﻲ ﻠﻪ  ،ﺎﺔ ﺗ 
ﻟو اﻟﺎوض ،و ﺑﺳﺎﻟﺔ إﺎﺑﺔ ﻟﺿﻊ إﯾان ﻲ ﻩ اﻟﺎوﺿﺎت ،وﻬﺎ وﻟ ﻣﺎً ﻣ م اﻟﺿخ ﻟﺎوﻣﺎت وﻣﺎﺎت ﻲ ﻟ ﺎﺟﺔ ﻟﻬﺎ ﻠﻰ اﻹﻼق.
اﯾان ﺗف ﺟا أن "اﻟﻧس" اﻟ وا ﻠﻰ ﺗ أﻛ ﻣ ﺗﻠن دوﻻر  ﻹﺎدة ﺗﯾ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻲ اﻟﻻﺎت اﻟة ،ﻟ  ﺄ ﺣﺎل "ﯾع" اﺔ
ﻬﻩ ﻟ ﺎن ﯾﻠح ﻲ اﻷ أ" ﺑادر" ﻟب ﻠﻰ إﯾان ،وﻟ  ﻣﺎ أن ﯾﺎﺿﻰ اﻟﻊ اﻟ اﻟﺎﻲ ﻲ اﻟﻻﺎت اﻟة ٍ 
ﺷﺄن ﺑﻬﻩ اﻷﺔ واﻟرة.
وﻧ إﻟﻰ ﻞ ذﻟ ،ﺄن اﻟﺎح اﻟد ﻲ إﯾان واﻟ ﯾﻬ ﺎﻟﺎﻣﻞ ﻠﻰ اﻟار اﻟﺎﺳﻲ واﻟ ﻲ إﯾان ﻣﻼ ﺎﻟﺷ وﻣﺳﻪ ،وﺎﻟس اﻟر ،وﻣﻠﺔ
ﺗ اﻟﺎم ،وﻣﺳﺔ اﻟﺋﺎﺳﺔ اﻹﯾاﻧﺔ ﺎون ﺄن اﻟﺎت اﻻﺎدﺔ ﺗ ﺎﻠﻬﺎ ﯾﻣﺎ  ﯾم ،وأن ﻩ اﻟﺎت وﺎﻟ ﻣ  ﺗﺄﺛاﺗﻬﺎ اﻟﺎﺷة ﻠﻰ
اﻻﺎد اﻹﯾاﻧﻲ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗﻊ إﯾان ﻣ اﻟرة ﻠﻰ "اﻟﺎ "ﻣﻬﺎ ،وﺗﻬﺎ ﺎﻟق إذا ﻟ ﺗ ﻣ ذﻟ ﺎﻟﻠﺔ.
ﺻﺢ أن إﯾان ﺗﺎﻟﻎ  ا ﻲ رﺗﻬﺎ ﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻪ "اﻟﺎ "ﻣﻊ ﻩ اﻟﺎت ،ﻟ اﻟﺢ أﺎ أن اﻟﺎت ﻟ ﺗ ﻣ إﺧﺎع إﯾان ﺣﻰ اﻵن.
وا ﻣﺎ  ﻲ اﻟاﻊ إﺻار إﯾان ﻠﻰ ﻣﺄﻟ ﻣﻬ:
اﻷوﻟﻰ ،أﻧﻪ ﻻ ﻣﺎل ﻟﻼﺗﺎق ﻠﻰ أ ﺗﺎوض ﺟﯾ ،وأن اﻟﺎوض ﻣر ﻠﺎ ﻲ اﻟدة إﻟﻰ اﻻﺗﺎق ،وﻟ اﻟﺎوض ﻠﻪ.
وأﻣﺎ اﻟﺎﻧﺔ ،أﻧﻪ ﻻ ﻣﺎل ﻟﻠدة إﻟﻰ اﻻﺗﺎق ،واﻟ  ﺧﺎرج إﺎر أ ﺗﺎوض ﺟﯾ دون رﻊ اﻟﺎت ﺎﻣﻠﺔ  ﻣﺻﺔ.
وﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧة ﻧﺎ أﺿﺎ إﯾان ﻧﺔ ﺟﯾة ،وﻲ أن ﻠﻰ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻲ ﺣﺎل أن ﺗ اﻟدة إﻟﻰ اﻻﺗﺎق اﻟﺎﺑ أن ﺗﻬ وﺗ أن ﻻ ﺗد ﻟﻼﻧﺎب ﻣﻪ،
ﺎ ﻞ ﺗاﻣ  أن ﺗ اﻟﻊ ﻠﻪ ﻲ ﻬ أوﺎﻣﺎ.
ﻠﺎت أﺧ ﺗ إﯾان أن ﺗ ﻲ اﻟاﻊ م ﺗﺿﻬﺎ ﻷ ﺎت ﺟﯾة ،وﻟام اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ ﺎﻧﻧﺎ ﺑﻟ.
إزاء ﻞ ﻩ اﻟﺎﺋﻊ ،ﻣﺎ اﻟﻊ ﻣ اﻟﻟﺔ اﻟﯾة؟
اﻻﺣﺎل اﻷرﺟﺢ أن ﻻ ﯾ اﻟﺻل إﻟﻰ أ ﺣﻠل ﺟﺔ ،أو إﻟﻰ أ اﺧاق ﺟ ﻲ ا اﻟﻠ ،ﻷن اﻟﻻﺎت اﻟة ﻻ ﺗﻊ اﻻﺳﺎﺔ ﻟﻠو اﻹﯾاﻧﺔ ،وﻷن إﯾان
ﺎﻟﺎﺑﻞ ﻟ ورﺎ اﻟﺎزل  ﻩ اﻟو ،وﻟ ﻣﺔ اﻵن ﻞ ا اﻟﺎزل.
إﻼن اﻟﻞ اﻟﺎﻣﻞ ﺢ اﻹﻠ ﻠﻰ اﺣﺎﻻت ﺧة ،وﻠﻰ ﺗل "اﻟﺎت" اﻹﺳاﺋﻠﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ب ﻣ اﻟﺎﻣة.
وﻟﻬا ﻠ ﻣ ﻣﻠﺔ إﯾان ،وﻻ ﻣ ﻣﻠﺔ اﻟﻻﺎت اﻟة ،وﻻ ﺎﻲ أاف اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ اﻟﺻل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻞ اﻟﻠ.
وﻟﻬا ﻧﺟﺢ ا اﻻﺣﺎل "أ م اﻟﺻل إﻟﻰ اﺗﺎق" ﻟ دون إﻼن ﻞ ،وﺎء ص ﺟﯾة ،وﺎح اﻟﺎل أﻣﺎم ﺟﻻت وﺟﻻت ﺎدﻣﺔ.
ﺎل إن ﺎك أﻛ ﻣ 1500 ﺔ ﻠﻰ إﯾان ﺣﺎﻟﺎً ،ﻣ ﻞ اﻷﺻﺎف ،وﻲ ﻣ اﻟﺎﻻت اﻟﺔ و اﻟﺔ ،وأن اﻟﻻﺎت اﻟة  وا ﻠﻰ رﻊ أﻛ ﻣ
أﻟ ﻣﻬﺎ ،وﻟﻟ ﻠ ﻣاً أن ﺗن اﻟﻻت اﻟﺎدﻣﺔ ،وأن ﺗ ﻠﻰ آﻟﺎت ﺟﯾة ﻟﻠﺎﻲ ﻣﻊ ا اﻟﻊ ﻟﻠﺎت ،و اﻟﺧﻞ اﻟﺎﺳ ـ ﺎ أر ـ ﻹﺎء اﻟﻠ
اﻟو ﻣﺣﺎً ﻠﻰ اﻟﺎوض ،وﺎء رﻊ اﻟﺎت ﻠﻰ ﺟول اﻷﺎل أﺎً.
ﻲ إﺳاﺋﻞ ﯾن  ﺛة ـ ﻣﻬﺎ ﺎﻧ ﺻة ـ ﻟﻠ اﻷوراق ،واﻟﯾ"  إﺟﺎع" إﺳاﺋﻠﻲ ﺣل ا اﻟ ﻟ واﺎ وﻻ ﻣﺎ ،وﻣﺎوﻟﺔ اﻹﺎء ﺑﻬا "اﻹﺟﺎع"
ﺗﺄﺧ ﻣﻩ  اﻷﺟات ﻠﻬﺎ.
ﻟ أﻛ ﻣ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ  ﻠ وﺧف ﻣ أن ﺗﻬ اﻟ ﺷﺎً ﺎً ﻟﻠﺻل إﻟﻰ اﺗﺎق ﺣﻰ ون ّ

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ18:55:21 23-01-2022 :
2

