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ﺳﺔ اﻟﻲ
ﻲ ﺧ ﻟﺎءات اﻟﻟﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻣ اﻟﺎوﺿﺎت اﻟوﺔ ﻲ ﺎ ،ﺗ اﻟﺎت اﻟﺑﻠﻣﺎﺳﺔ اﻟﻲ ﺗ ﺟﺎً إﻟﻰ ﺟ ﻣﻊ ﺗﻠ اﻟﻠﺎءات ،واﻟﻲ ﺗﻞ روﺳﺎ
ﻣرﺎ ،ﺗ اًر إﺎﺑﺎً ﻣﻼً ﻣ ﺣ ﻧﺎﺋﻬﺎ .ﺎك أﺎً د ﻣ اﻟﺷات اﻟﻲ ﺗ إﻟﻰ ﺣوث ﻣﻞ ذﻟ اﻻﺧاق اﻹﺎﺑﻲ ﻲ إﺎر اﻟﻠ اﻟﺎوﺿﻲ اﻟو ﺑ
اﻟﻻﺎت اﻟة وﯾان ،واﻟﻲ ﺗﺟﺢ ﺔ اﻻﺗﺎق ﻠﻰ ﺔ اﻟب.
أﺛﺎء اﻟﻠﺎءات اﻟﺔ اﻟﺎﺋﺔ واﻟدة ﻲ ﺎ واﻟﻲ ﺗور اﻵن ،ﻠﻰ ﻣ رؤﺳﺎء اﻟد واﻟاء ،م اﻧﻲ ﻣ ار اﻟﺳ اﻷوروﻲ ﻲ ﺗﻠ اﻟﺎوﺿﺎت ﺑﺎرة إﻟﻰ
روﺳﺎ ﻞ ﯾم واﺣ  ﻣ زﺎرة اﻟﺋ اﻹﯾاﻧﻲ إﺑا رﺋﻲ إﻟﻰ ﻣﺳ ،ﻲ ﻞ ﺗﺄﻛ ﻣﺎﺋﻞ أوﻟﺎﻧف اﻟوب اﻟوﺳﻲ ﻲ ذات اﻟ ﻣاوﻻﺗﻪ ﻣﻊ روت ﻣﺎﻟﻲ
 اﻟﺎوﺿ اﻷﻣ ﺣل اﻟﺎﺎ اﻟﺎﻟﺔ ،اﻷﻣ اﻟ  دور روﺳﺎ اﻟ ﺎت ﻬ ﺳ وﻣﻬﻞ ﻲ ﺗﻠ اﻟﺎوﺿﺎت .وأﺻﺢ اﻟﯾ ﻣاوﻻً اﻟم 
ﻣدات ﺟﺎة ﻟﻼﺗﺎق وﻣﻠﺎﺗﻪ ،و ﺣﻠل ﻣﺔ وﻣﻟﺔ ﻟ اﻟﺎﺎ اﻟﺎﻟﺔ ﺑ اﻟﻻﺎت اﻟة وﯾان ،واﻟﻲ ﺗﻠ ﺄ ﻣ اﻟ ﺳأ أوﻻً ﺑ اﻟاﻣﺎﺗﻪ،
واﻟﻠﺔ ﺑﻊ اﻟﺎت  إﯾان ،ﻣﺎﺑﻞ ﺗﯾ ﻣ أﺟﻬة اﻟد اﻟ واﺣﺎﺎت إﯾان ﻣ اﻟد اﻟو ،اﻟﻲ ﺟ ﺗﺎ ﻞ  ﻲ اﻷﺷﻬ اﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﺿﺔ،
ا ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣﺎﻟﺎت إﯾان ﺎﻧﺎت ﻣ واﺷ ﺣل ﺗ إﻣﺎﻧﺔ اﻻﻧﺎب ﻣ اﻻﺗﺎق ،ﺎ ﺣث ﺳﺎﺎً ﻲ ﻬ إدارة دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ ﺎم .٢٠١٨
اﻟم ،وﻲ إﺎر اﻟﺎوﺿﺎت اﻟﺎﺋﺔ ﻲ ﺎ ،ﺎك ﺣﯾ  وﺟد ﻣدة ﺟﺎة ﻟﻼﺗﺎق اﻟو ،وﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﺣ ﯾﻠ اﻷول ﺑﻊ اﻟﺎت  إﯾان ،ور اﻟﺎﻧﻲ
ﺣل اﻟﻬات اﻟوﺔ اﻹﯾاﻧﺔ ،و اﻟﺎﻟ ﻠﻰ اﻹﺟاءات اﻟﻬﺔ ﻟء ﺗ اﻟﻬات .وﺎت اﻟﯾ  إﻣﺎﻧﺔ ﺗ اﻻﺗﺎق ﻞ ﻣﺣﻠﻲ ﻣﻠﻞ ،ورﻊ واﺷ
ﻟﻊ اﻟﺎت اﻟﻲ ﻧ ﻠﻬﺎ اﻻﺗﺎق اﻟو ﻟﺎم  ،٢٠١٥وﺗﻬ إﯾاﻧﻲ ص ﻣ أﺟﻬة اﻟد اﻟ اﻟرة واﺣﺎﺎت اﻟراﻧم ﺎﻟﻲ اﻟ ،وﺗ
واﺷ ﺿﺎﻧﺎت ﺳﺎﺳﺔ ﻹﯾان ،ﻣ ﺧﻼل و ازرة اﻟاﻧﺔ اﻷﻣﺔ واﻷﻣ اﻟة ،ﻟ اﻧﺎﺑﻬﺎ ﻣ أ اﺗﺎق ﻣﻠﻲ .و اﻟ  ﺗﺎﺻﻞ ﺗﻠ اﻟﺎﺎت ،ﯾو
أن ﺎك ﻧﺔ ﺣﺔ ﻟ اﻟﻼﺎت ﻲ إﺎر اﻟﺎوﺿﺎت اﻟوﺔ ،ﻬﺎ د ﻣ اﻟﺷات ﺧﻼل اﻷﺎم اﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﺿﺔ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ وﺟد أﺳﺎب ﺟﺔ ﺗ ﺣوث
ذﻟ اﻻﺧاق ،وﺗﺄ ﺈﻣﺎﻧﺔ اﻟﺻل إﻟﻰ اﺗﺎق ﻧو إﯾاﻧﻲ أﻣﻲ .
و ن ﻣ أ اﻟﺷات ﻠﻰ إﻣﺎﻧﺔ اﻟﺻل ﻻﺗﺎق ﻧو ﺗ ﻧة اﻟﺎب اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺗﺎﻩ ذﻟ  ،أن ﺎن ﯾﻬد م ﻟﻪ ،أﻛ ﻧﺎﻟﻲ ﺑ رﺋ وزراء إﺳاﺋﻞ
ﻣﺧ اً ﻠﻰ م ﻧﺔ ﻼدﻩ ﻣﺎرﺿﺔ اﻻﺗﺎق ،واﻧﻬﺎ ﺳﺣ ﻪ إن ﺎن اﺗﺎﺎً ﺟاً .ﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻩ اﻟﻟﺔ ﻣ اﻟﺎوﺿﺎت اﻟوﺔ ﻲ ﺎ ﻲ إﺎر ﺗر ﻲ ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ
اﻟﻠﺔ اﻹﯾاﻧﺔ ،ﺧﺻﺎً ﺑ إﯾان وﻞ ﻣ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟدﺔ ودوﻟﺔ اﻻﻣﺎرات ،واﻟﻠ ﺗان اﻷﻛ ﺗداً وﻣﺎداة ﻹﯾان ،ﻣ ﺑ دول اﻟﻠﺞ اﻟﻲ اﻷﺧ.
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ازدادت وﺗة اﻟﺎرات اﻟﺎدﻟﺔ ﺑ اﻹﻣﺎرات وﯾان ﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧة ،وأ اﻟﯾ أﻛ  اﻟﻼﺎت اﻟﺎﺋﺔ اﻟدﺔ ﺑ اﻟﻠﯾ ،وﺗﯾات أﺑ ﻲ ﻣ اﻟ اﻟ ﺳﻪ
اﻟﺔ ﻲ ﺣﺎل ﺣوث أ ﻣاﺟﻬﺔ ﺔ ﻬﺎ .ﺄﺗﻲ ذﻟ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﻠﺎءات اﻟدﺔ اﻹﯾاﻧﺔ ،واﻟﻲ ﺟﺎءت ﺑﺳﺎﺔ اﺔ ﺧﻼل اﻟﺎم اﻟﺎﺿﻲ ،وﺗﺢ وﻟﻲ اﻟﻬ
اﻟد ﻣﺧ اً ﺄن ﻼدﻩ ﺗﺢ ﻟﻼﺎت ﺟة ﻣﻊ إﯾان .ﺄﺗﻲ ذﻟ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻼﺎت ﺗﺎرﺔ واﺎدﺔ ﺗ اﻻﻣﺎرات ﺎﯾان ،واﻟﻲ ﺗ اﻷﻛ ﺎﺔ ﻣﺎرﻧﺔ ﺑول اﻟﻠﺞ
اﻷﺧ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﻼﺎت اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﺗ إﯾان ﻣﻊ  وﺎن اﻟ .وﻻ ﺗﺎرض دول اﻟﻠﺞ اﻟم اﻟﺻل إﻟﻰ اﺗﺎق ﺑ اﻟﻻﺎت اﻟة وﯾان ،ﺎ ﺎن
اﻷﻣ ﻲ ﻬ إدارة اﻟﺋ اﻷﺳ ﺎراك أوﺎﻣﺎ ﻣﺎ ﺗ ﺗﻊ اﻻﺗﺎق اﻟو ﺎم  ،٢٠١٥ﻟﻬﺎ ﺗ أن ﺗن ﺟءاً ﻣﻪ.
 ن ﻣ أ اﻷﺳﺎب اﻟة ﻹﻣﺎﻧﺔ اﻟﺻﻞ ﻻﺗﺎق ﻧو ﺑ اﻟﻻﺎت اﻟة وﯾان اﻟم  ﺳﺎﺳﺔ أﻣﺎ اﻟﻠﺔ ﺎﻻﻧﺎب ﻣ اﻟﺔ ،ﺗﻠ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻲ أﻠ
ﻬﺎ إدارة اﻟﺋ ﺎراك أوﺎﻣﺎ ،وو اﻻﺗﺎق اﻟو ﻣﻊ إﯾان ﻲ إﺎرﺎ ،ر ااض دول اﻟﻠﺞ اﻟﻠﺔ ﻟﻠﻻﺎت اﻟة ﻲ ﺣﻪ .وﺟﺎءت ﺳﺎﺳﺔ إدارة ﺗاﻣ ﺿ
ذات اﻟﺟﻪ ،ر اﻧﺎﺑﻬﺎ ﻣ اﻻﺗﺎق اﻟو ﻣﻊ إﯾان ،إﻻ أن إدارﺗﻪ ﻟ ﺗاﻊ  اﻹﻣﺎرات واﻟدﺔ ،ﻣﺎ ﺗ اﺳﻬاف ﻣﺂت ﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﺎم  .٢٠١٩وﻲ ﻬ إدارة
ﺎﯾن اﻟﺎﻟﺔ ،اﻧ اﻣﺎ ﻠﺎً ﻣ أﺎﻧﺎن ،وﻠ وﺟدﺎ ﻲ اﻟاق ،وأﺑت اﺎﻣﺎً واﺿﺎً ﺑﻊ اﺗﺎق ﻧو ﻣﻊ إﯾان ،وﺷ ﻣﺎﻟﺔ ﺧﻠﺔ إﯾاﻧﺔ .إن ﻞ
ﻩ اﻟرات ﺑﻠرت رؤﺔ ﻟ دول اﻟﻠﺞ م ﻧﺔ اﻟﻻﺎت اﻟة ﺧض ﺣب ﻣﻊ إﯾان ،ون أ ﺣب ﺳ ﻲ اﻟﺔ ،ﺳ ﺗﻠ اﻟول ﻧﻬﺎ وﺣة ﻬﺎ ،ﻲ ﻞ
اﺣﺎل دﻊ ﺗﻠ اﻟول اﻟ اﻷﻛ ﻲ إﺎرﺎ  ،اﻟار .ﺎ أد اﻧﺎب اﻟﻻﺎت اﻟة ﻣ ﺧﺔ اﻟﻞ اﻟﺎﻣﻠﺔ ﻣﻊ إﯾان ﺎم  ،٢٠١٨إﻟﻰ ﺗر  ﻣق ﻲ
ﻣﻠ إﯾان اﻟو ،ﻲ ﻞ ﺗﻠر اﻟؤﺔ اﻹﯾاﻧﺔ ﺎ ﯾﻠ ﺑﻧﺎﻣﻬﺎ اﻟو وم ﻧﻬﺎ اﻟﺎزل أو اﻟاﺟﻊ ﻪ ،ﻠﻰ أﺳﺎس اﻧﻪ ﻻ ﻞ  ة ردع ﻟﻬﺎ ﻲ اﻟﺔ ،وﻧﺎ
 ﺗﻬﺎ وﻣﺎﻧﻬﺎ ﻬﺎ .وﺗﻠرت اﻟﺎﺔ ﺗرﺎً أد اﻟﻻﺎت اﻟة ﺑﺟﺢ اﻟق اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻠﻰ اﻟب ﺄﻞ  ﻟﻞ أو ﺗﺄﺧ ﺗر ذﻟ اﻟﻠ
وﺗﻠ اﻟرات ،ﺧﺻﺎً ﻲ ﻞ اﻟرات اﻟﻲ ﻟ ﺑﻟ اﻟﻠ ﺧﻼل اﻷﺷﻬ اﻟﻠﻠﺔ اﻟﺎﺿﺔ ،واﻟﻲ ﻟ ﺗﺢ اﻟب ﻲ وأدﺎ ﻞ ﻠﻲ.
وﺗﺎ اﻟﯾ ﻣﺧ اً ﺣل م ﺿﺎن ﻧﺎﺋﺞ اﻟب اﻟﻲ  أن ﺗ ﺿ إﯾان ﻟ رﺗﻬﺎ اﻟوﺔ ،وذﻟ  ة د اﻟﺂت اﻟوﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ أﺟﻬة
اﻟد اﻟ اﻟرة واﺣﺎﺎت اﻟراﻧم ﺎﻟﻲ اﻟ ،وم ﻣﺔ ﻣاﻊ ﺟﻊ ﺗﻠ اﻟﺂت ،ﻧﺎ  آﻟﺎت ﺗﻬﺎ اﻟﺎﻟﻎ ﻬﺎ ،ﺎ ﯾ م إﻣﺎﻧﺔ ﺷ
ﺣب ﺣﺎﺳﺔ ﺄن إﻧﻬﺎء ا اﻟﻠ .ﺄﺗﻲ ذﻟ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﺗﻊ ردة ﻞ إﯾان ﻠﻰ أ ﻞ  ﻣﻊ ﺿﺎ ﺳاء ﻣ ﻞ إﺳاﺋﻞ أو اﻟﻻﺎت اﻟة ،اذ ﻟ ﺗ
إﯾان ﻧﻬﺎ اﻟد ﻠﻰ أ م إﺳاﺋﻠﻲ ﺗ اﻹﻼن ﻪ ﻣﺎً ﻞ ﻣﺎﺷ ﻣ ﻠﻬﺎ ،ﻧﺎ  راﺗﻬﺎ ﺎﺳام ﺣﻠﺎﺋﻬﺎ أﺎً ﻲ ﺧ ذﻟ اﻟد ،ﺎ أن إﯾان ﺗﻠ
رات ﺔ واﺳﺎرﺔ ﻣﺔ ﺗﻬﺎ ﻣ ﺗﻞ ﺗﻬﯾ ﻟﻠﻼﻣﺔ اﻹﻠﺔ ﻟول اﻟﺔ واﻟاﻊ اﻷﻣﺔ ﻬﺎ ،ﻲ أوﺎت ﻟ ﺗﻞ ﻟﺎﻟﺔ ﺣب ﻣﻠﺔ ،ﺎ ﺎﻟ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ
ﺣب ﺗ ﺿﺎ .وﻻ  إﺎل اﻟ اﻟﻲ واﻟوﺳﻲ ﻹﯾان ﻲ إﺎر ﺗﻠ اﻟﺎوﺿﺎت اﻟوﺔ ،اﻷﻣ اﻟ ﻲ ة ودﺎً ﻟ إﯾان ﻬﺎ.
ﺟﺎء ﺗد اﻟول اﻟﺔ وﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ ﻣﻊ إﯾان ﻲ إﺎر ﻣﻠﻬﺎ اﻟو ﻠﻰ اﻟ ﻣ أن إﯾان ﺗ ﻠﻰ ﺳﻠﺔ ﺑﻧﺎﻣﻬﺎ اﻟو ،وﺣود اﻟر اﻟ
راﻛﻪ ﺣﻰ اﻵن ﻻ ﯾ ة ا اﻟﻧﺎﻣﺞ ﺎ ﺗﻲ إﺳاﺋﻞ ،ﺎ أن إﯾان و ﻠﻰ ﻣﺎة ﺣ اﻻﻧﺎر اﻟو ﺎم  ،١٩٦٩واﻟﻲ ﻻ ﺗ ﺗ اﻟراﻧم
ﻟﻸاض اﻟﻠﺔ ،وﻟ ﺗ ﻣﻬﺎ ،ر اﻟ اﻟﻲ ﺗﺎرس ﻠﻬﺎ ﻲ إﺎر ﻣﻠﻬﺎ اﻟو .ﻠﻰ اﻟﺎﻧ اﻵﺧ ﻧﻼﺣ أن إﯾان ﻣﺎﺔ  ﻣﺎورة ﻧوﺔ ،ﻲ اﻟﻬ
وﺎﻛﺎن ،وو ﻧو ﻣﻠ ﻲ إﺳاﺋﻞ .ﺎ أن اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ اﻟﻲ ﺗﻬف ﻣﻠ إﯾان اﻟو وﺗد ﻲ إﺎرﻩ ،ﻲ  ﻧوﺔ  ﻣﺔ ﻠﻰ اﺗﺎﺔ ﺣ
اﻻﻧﺎر اﻟو ﻣﻞ إﯾان ،اذ ﻣ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻣﺎات ﻟﻠﻬ وﺎﻛﺎن ﻲ إﺎر ﻣﻠﻬﺎ اﻟو ،وﻟ ﺎك أ ﻣﺎءﻟﺔ ﻟﻧﺎﻣﺞ إﺳاﺋﻞ اﻟو ،ر أﻧﻬﺎ اﻟة
اﻟﺧﻠﺔ اﻟﺣة ﻲ اﻟﺔ ،واﻟﻬدة ﻟﻠ وأﻣ اﻟﺔ ،ﺎﺎرﺎ ة ﻣﻠﺔ ﻟﻸراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ،وﻷر ٍ
اض ﺳرﺔ وﻟﺎﻧﺔ أﺎً.
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