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ﻠ :د .ﻣ ﺎﻟﻲ*
ﯾو أن اﻷﺳ أﺻﺢ ﻠ ﻣﺗﺎﺣﺎً ﻠﻰ ﺳﻲ اﻟﺋﺎﺳﺔ   ،ﻣ ﺣب أﻠﺔ ﺷﺳﺔ وﻧ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ .ﻲ اﻷﺷﻬ اﻷﺧة أﻠ دول اﻟﺔ ﺳﻠﻠﺔ ﺧات وزﺎرات
ﻬﺎ إﺎدة اﻟﺋ اﻟر إﻟﻰ ﺣ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ ،ﻣﻞ زﺎرة وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻹﻣﺎراﺗﻲ إﻟﻰ دﻣ ،وﺢ اﻟ ﺳﺎرة ﻟﻬﺎ ﻲ اﻟﺎﺻﺔ اﻟرﺔ ،وﺣﯾ اﻟﺎﻞ اﻷردﻧﻲ،
اﻟﻠ  ﷲ  ،اﺳﺎف اﻟﻼﺎت اﻻﺎدﺔ ،واﻟﱡك اﻹﻠﻲ ﻟﻠﻊ ﻣﺎً ﺔ ﻧﻞ اﻟﺎز اﻟ ﻣ اﻷردن  ﺳرﺔ إﻟﻰ ﻟﺎن ،وﻟ اﻟات اﻟاﯾة إﻟﻰ
دة ﺳرﺔ إﻟﻰ اﻟﺎﻣﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ أُت ﻣﻬﺎ ﻲ ﺑاﺔ اﻟب اﻷﻠﺔ.
ﻠﻰ اﻟ ﻣ أن دول اﻟﺔ اﻣ ﻣ اﻟ ﻠﺎً وﺎﻟﻞ ﻲ اﻟﺎزﻻت اﻟﻠﺔ ﻣ ﺳرﺔ ،ﺈﻧﻪ ﻣ اﻟاﺿﺢ ﻟﻠﻊ أن اﻟ  اﻟ ﻣ اﻟﺧﻞ اﻹﯾاﻧﻲ ﻲ
أراﺿﻬﺎ ﻣ دون اﻟﯾ   اﻟﺎﻟ ﻣﻊ إﯾان.
ﻣﺧ اً  ،ﺻﺔ "اﻟق اﻷوﺳ  "ﺧﺔ أردﻧﺔ ﺗح ﻠﻰ اﻟول اﻟﺔ ﺗﻊ ﻼﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻷﺳ ،وﺗﻞ ﺢ ﻣﻠﺎت وزﺎدة اﻟﺎرة واﻻﺳﺎرات اﻻﺎدﺔ
ﻹﺎدة إﺎر اﻟوﻟﺔ اﻟﻣة .ﺎ ﺗ اﻟﺔ ﻲ ﻣﺣﻠﺔ ﻣﻣﺔ اﻧﺎب اﻟات اﻷﺟﺔ ﻣ ﺳرﺔ ،ﺎﺳﺎء اﻟات اﻟوﺳﺔ ﺎﻟﻊ.
اﻟات اﻷﺧة ﻲ اﻟﺔ ﻧﺎﺟﺔ  ﻣﺞ ﻣ ﻞ ﺧﺔ "اﻟ اﻷﻰ" ﻠﻰ اﻷﺳ ﻣ أﺟﻞ إﺣاث ﺗ ﺳﺎﺳﻲ ﻲ ﺳرﺔ ،ﺑﻞ ﻠﻰ اﻟ زﺎدة اﻟﻲ ﺄن اﻷﺳ
ﻣﺟد وﺳﻰ ،وﻻ ﺑﯾﻞ ﻪ؛ واﻟاﺟﻊ اﻟ ﻲ اﻟﺄﺛ اﻷﻣﻲ ﻲ اﻟﺔ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﺗﺎ ُ
 ﻣﺎﻧﺔ روﺳﺎ ﺣﻠﺔ اﻷﺳ؛ وأﺧ اً ،اﺎر دول اﻟﺔ إﯾان واً
ﻣﺎً  إﺿﺎﻪ.
ﺎك ﻣّ ﯾﻲ أﻧﻪ ﺑﻊ وﺿ  ﻣ روﺳﺎ ،ﺳأ اﻷﺳ ﺎﻟ ﻲ أن ﺣﻞ ﻣﻞ ﻣﻼت ﺑﻠﻩ  أن ﺄﺗﻲ ﻣ اﻟول اﻟﺔ ،وﻟ ﻣ ﺷﻪ اﻟﺔ
إﯾان.

ﻪ ﻣ اﻟول اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻣ اﻟﻻﺎت اﻟة ،وﻲ اﻟﻞ ﻣ إﺳاﺋﻞ.
ا اﻹدراك  أن ّ

وﻠﻰ اﻟ ﻣ أن اﻟﻊ ﺑ ﺳرﺔ وﺳاﺋﻞ ﻟ ﻣوﺣﺎً ،اﻵن ،ﺈن اﻟك اﻹﻠﻲ ض ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ إﺎدة ﺗ ﺳﺎﺳﻬﺎ ﺣﺎل ﺳرﺔ.
ل إﺳاﺋﻞ إﻟﻰ ﺷﺔ ﺻﺎﻣﺔ ﺗﻞ ا اﻟﻠﺔ؛ أ اﻻاف ﺎﻷﺳ ،واﻟﻬ ﺎﻻﻣﺎع ﻣ اﺳام اﻟة ﻟﺔ ﻣﺎﻧﻪ
اﺗﺎق إﻠﻲ واﺳﻊ )ﻣد اﻷاف(  أن ّ
واﻟ ﺎﻟﺎدة اﻟرﺔ ،وذﻟ ﻣﺎﺑﻞ اﻧﺎل ﺳرﺔ  اﻟر اﻟﻲ وﺧاج إﯾان ووﻼﺋﻬﺎ ﻣ أراﺿﻬﺎ.
ﻟ ﻠﻰ اﻟ ﻣ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻬ ﻠﻰ اﻟﺔ ،ﺈﻧﻪ ﯾ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ اﻟف وﻟﺔ وم اﻟع ﻲ اﻻﻧاف ﻣﻊ ﺗﺎر اﻟﻊ ﻧ اﻻاف ﻣداً ﺎﻟﺋ
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اﻟر.
اﻷﺳ  اﻟ ﺳﺢ ﺑ إﯾاﻧﻲ  اﻷﺟﻞ ﻲ ﺳرﺔ ،و اﻟ ﺧﻠ اﻟﻬﯾ اﻷﻣﻲ اﻟﺎﺷ واﻷﺧ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ ﻣ اﻟود اﻟﺎﻟﺔ .ﺎﺋﻠﺔ اﻷﺳ ﻣﯾﺔ ﺣﻰ أﺟﻞ
ﻞ ﻹﯾان ،وﻻ ﺳﺎ  اﻻﺳﺎر اﻹﯾاﻧﻲ  اﻟق ﻲ إﻧﺎذ اﻷﺳ ﻣ اﻟ اﻟ واﺟﻬﻪ زﺎء آﺧون ﺳا ﻲ ﺛرات اﻟﻊ اﻟﻲ.
ﻣ ﺎ ،ﺈن اﻟة اﻹﻠﺔ ﻣﻠﻠﺔ ،واﻻاف ﺎﻷﺳ ﻻ  ﻊ ﻼﻪ ﺈﯾان.

ﱠ
ﻣﺎً أن ﯾﻬﻲ ﺧﻣﻪ ﻞ ﺔ
وﻻ  اﻟع ﻲ اﻻﺳﺎج  ،اﻟﺎر اﻷﺧة ﺄن ار اﻷﺳ ﺗﺔ ﺎﺋ ﻠ اﻟس اﻹﯾاﻧﻲ ﻲ ﺳرﺔ )اﻟ ﯾو أﻧﻪ ﺎن
أﺷﻬ ،(ﺄن ذﻟ ﯾل ﻠﻰ ﺗ ﻲ ﺳﺎﺳﺔ ﺳرﺔ إزاء إﯾان ﺎ ﯾ ون ﻲ اﻻﺎد.
ﺣ راﺗﻪ اﻟﺎﺳﺔ ﻠﻰ اﻟﺎورة ﺑ اﻟﻼ ﻣ أﺻﺎب اﻟﺎﻟﺢ اﻟﺎﺔ ،واﻻﻣﺎع ﻣ
وﻲ اﻟاﻊ  ،أام ﻣ اﻟﻠ ﻣ اﻟوس وﻣ اﻹﯾاﻧ ﯾو أن اﻷﺳّ 
اﻟاﻣﺎت ﻣﻠﺔ وﻠﺔ رة ﺗﺢ ﻟﻪ اﻟم ﺎﻟ ﺑ اﻟﺎ ،ﺑ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ و إﯾان.
 اﻷﺳ ﺟﻠﻩ وأﺻﺢ ﻣﻬﺎً د اﻹﯾاﻧ ،ﺈن أاﻣﺎً ﻠﺔ ﻣ اﻟ اﻹﯾاﻧﻲ اﻟ ،وﻣ اﻟﻠﻞ إﻟﻰ اﻟـ" "DNAاﻟر ،وﻟﻰ اﻟ
ﻼوة ﻠﻰ ذﻟ ،ﺣﻰ ﻟّ 
واﻟﻊ واﻟﺎﺔ ،ﺳﻞ ﻣ اﻟ  اً إﺧاﺟﻬ ﻣ ﺳرﺔ.

ﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﻣﺄﻟﺔ اﻻاف ﺎﻷﺳ ،ﻣ اﻷﻞ أن ﺗﺟ إﺳاﺋﻞ إﻧﺎز اﻟﻊ ﻟﻠرة ﺟﻬﺔ ﻣﺣة وﺎﻠﺔ ﻣﻊ اﻟول اﻟﺔ ﺿ ﺗﺂﻣ إﯾان اﻟﻲ ﺗُ ﺗﻬﯾاً ﻣﺎً.

وﻠﻰ اﻟ ﻣ ا ﻠﻪ ،إذا ت إﺳاﺋﻞ ﻲ اﻻﻧﺎم إﻟﻰ اﻟﺔ اﻹﻠﺔ اﻟوﺣﺔ ﺣﺎل ﺳرﺔ ،ﺈﻧﻪ ﻣ اﻷﻞ أن ﺗﻞ ا رة واﺔ ،وأن ﺗﻊ ﻻﺋﺔ ﻣﺎﻟ

واﺿﺔ ﺄن ﺔ وﺣ ﺗﻠ وﺟد إﯾان ووﻼﺋﻬﺎ ﻲ ﺳرﺔ .ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ذﻟ ،ﺿﺎن اﻟرة ﻠﻰ رﺻ وﻣﺎﺔ اﻟات ﻠﻰ اﻷرض واﻟﺎﺔ ﻠﻰ ﺣﺔ
اﻟك اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ اﻟ.
إﻟﻰ أن ث ا ،ﯾو أن إﺳاﺋﻞ ﺳﻰ اﻟﻼ اﻟﺣ ﻲ اﻟﺔ ،اﻟ ﻞ ﺎﺳار وة ﺿ إﯾان رة  ﺗد إﻟﻰ ﺗﻠ وﺟدﺎ اﻟ ،ﻟ ﻟ
ﻧذﺎ.
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*ﺧة ﻲ ﻣﺿع ﺳرﺔ ﻲ ﻣﻬ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ.
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