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ﺎﻧﻲ ﺣ
ٍ
ﺗﻞ  اﺗﺎق أو اﻧﺎب ﻣﻪ ،ﺑﻞ  ﺿﺔ ﻣﺟﺔ ﻟﻠﻼﺎت اﻟوﻟﺔ ﻲ اﻟ ،وﻣ ﺎﻟﻎ اﻟرة ﺎد ﯾاز ﺳ ﺟار ﺑﻟ ﺎم  ،1989وﺳ
ﻟ ﻣد ّ

ﺑﺎﯾﻲ ﻣ اﻟﺎرة اﻟوﻟﻲ ﻲ ﻧرك ﺎم  ،2001واﻟب اﻟﻲ ﺎدﺗﻬﺎ أﻣﺎ ﻠﻰ اﻟاق ﺎم  ،2003ﻞ ﻩ اﻷﺣاث أدت ﺎﻟﻼﺎت اﻟوﻟﺔ إﻟﻰ ﻣ ﻣ اﻟﺿﻰ
واﻟوب ،ار اﻟﺋ اﻷﻣﻲ دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ اﻻﻧﺎب ﻣ اﻻﺗﺎق اﻟو اﻹﯾاﻧﻲ ،رﺎ ﻞ أﺧ ﺗﻬﯾ ﻟﻠﻼﺎت اﻟوﻟﺔ ﻲ اﻟات اﻷﺧة ،وﺳك آﺛﺎرﻩ اﻟﺎﺳﺔ
واﻻﺎدﺔ واﻟﺔ ـ اﻷﻣﺔ ،ﻠﻰ ﻣﻞ ﻩ اﻟﻼﺎت ،ﺿﺎً  أن ا اﻟار ﻞ ﺳﺎﺔ ﺎﻟﺔ اﻟرة ﻠﻰ ﻣ ﺛﺔ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ إزاء اﻻﺗﺎﺎت واﻟﺎات،
ﺎﻟ إﻟﻰ أن ا اﻟار ﺟﺎء ﻣ ف واﺣ ،ﺎم ﺎﻟﻞ ﺎﻟﻊ ﻠﻰ اﻻﺗﺎﺔ ،وﺛ أﺎً ر ﻣﺎرﺿﺔ ﺎﺔ اﻷاف اﻟﺔ ﻠﻪ  إدارة ﻬ واﺷ ﻟﻞ ﻣﺎوﻻت
ﻩ اﻷاف ﻟم اﺗﺎذﻩ.
ا اﻟار ،ﯾاﻣ ﻣﻊ ﺗﯾ وزﺎدة اﻟﺎت اﻷﻣﺔ ﻠﻰ إﯾان ،إﻻّ أن ﻩ اﻟﺎت ﺳﺎل ﻲ اﻟ ﺣﻠﺎء أﻣﺎ ﻲ أوروﺎ ،ﺿﺎً  أﻧﻬﺎ ﺳﺎل اﻻﺎد
اﻷﻣﻲ ﻣ ﺧﻼل اﻟﺎت واﻟﺎرف واﻟﺎﻧﻊ اﻷﻣﺔ اﻟﻲ ﺗﺎدل اﻟﺎرة ﻣﻊ اﻟول اﻷوروﺔ ،ﺎ ﻣﻊ إﯾان ﺧﻼل اﻟة ﻣ ﺗﻊ اﻻﺗﺎق ﺎم  2005وﺣﻰ ار
اﻻﻧﺎب اﻷﻣﻲ ﻣﻪ ،اﻟﻊ ﺳر ﻣ ا اﻟار ﺎﺳﺎء إﺳاﺋﻞ و اﻟول اﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﻟ ﺗ ﺎﻟ  ﺷﺎﺗﻬﺎ ﺈﯾان ،ﺑﻞ ﺎﻟ ﻲ اﻟﺎس
ﻣﺎ ﺎﻣ إﺳاﺋﻞ ب  اﻟاﻊ اﻟﺔ ﻲ ﺳرﺔ ،ﻣة ﻣ اﻷﺟاء اﻟﻲ ﺳﺎدت إﺛ اﺗﺎذ اﻟار اﻟﺎر إﻟﻪ!
ﻟ  اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ »اﻟﻻﺋﻞ« اﻟﻲ ﻣﻬﺎ رﺋ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻲ اﺎر ض ﻣﺣﺔ دراﻣﺔ ﺣل م اﻟام إﯾان ﺎﻻﺗﺎﺔ ،ﻟ ﺗاﻣ  ارﻩ ﺑﻬا
اﻟﺄن ،ﻟ إﺷﺎرﺗﻪ إﻟﻰ ﻩ »اﻟﺣﺔ« ﻟ ﺗﻩ اﺗﺎذ اﻟار  ،إﻟﻰ أن اﻟاﻊ اﻷﺳﺎﺳﻲ وراء اﻟار اﻟﺄﻛ ﻠﻰ أن إدارﺗﻪ ﺗﻞ ﻼ ﻠﻞ أو ﻣﻠﻞ ،ﻟﺎﻟﺢ اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ
اﻟﻲ ﺎن ﻟﻬﺎ ﻣ ﻣﺎرض ﻞ و اﻟﺻﻞ إﻟﻰ اﻻﺗﺎﺔ ﺄن اﻟﻠ اﻟو اﻹﯾاﻧﻲ ،وذ  اﻟﻠ اﻷﻣ ﻠﻰ ا اﻟار ﺎﻟل ،إن ﺷﺎر ﺗاﻣ) :أﻣﺎ
أوﻻً( ﺎت اﻵن و اﺗﺎذ  ارﻩ ﺎﻻﻧﺎب ﻣ اﻻﺗﺎق اﻟو) :إﺳاﺋﻞ أوﻻً( ﺧﺎﺻﺔ  ﺗﺎول اﻟﯾ ﻣ اﻟﺎ واﻟﻠ ﺟاﻧ اﻷﺿار اﻷﻣﺔ اﻟﻲ ﺳﻠ
ﺎﻻﺎد اﻷﻣﻲ ،وﻟ اﻷوروﻲ واﻹﯾاﻧﻲ  ،ﺟاء اﻟﺎت اﻟازﺔ ﻣﻊ اﻟار ،ﺿﺎً  اﻷﺿار ذات اﻟﺎﻊ اﻟﺎﺳﻲ ،ﻣ ﺧﻼل ﺷ اﻟﺎﻟﺎت اﻟﻠﺔ ﺑ
أوروﺎ واﻟﻻﺎت اﻟة ،ﻣﻊ إﺷﺎرة إﻟﻰ أن ﺣﻰ ﺑﺎﻧﺎ اﻟﻠ اﻷ ﺗﻠﺎً ﻲ أوروﺎ ﻟﻠﻻﺎت اﻟة ،واﻟﻲ ﺧﺎﻟ اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ﻲ ﺷ اﻟب ﻠﻰ اﻟاق ﺎم
 ،2003واﻟﻲ ﻟ ﺗ ﺎﻧة أﻣﺎ ﺑﻞ ﺳﺎت ﻲ ﺗو اﻟرات ﻟﻬﻩ اﻟب ،ﺣﻰ ﺑﺎﻧﺎ ،اﺻ إﺛ ا اﻟار إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﻞ ﻣ أﻟﺎﻧﺎ وﻧﺎ ،و ﺎرﺿﺎ
اﻟب ﻠﻰ اﻟاق ﻼف ﺑﺎﻧﺎ ،ﻲ ﻣ ﺎن ﯾﺟ ﻠﻰ اﻹدارة اﻷﻣﺔ أن ﺗﺄﺧﻩ ﺎﻟﺎن وﻲ ﺗرس اﻻﻧﺎب ﻣ اﻻﺗﺎﺔ!
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إﻻّ أن إدارة ﺗاﻣ ﻟ ﺗﺄﺧ ذﻟ ﺎﻟﺎن ،ﺑﻞ أﻧﻬﺎ ﺗﺎدت ﻣﺎ ا اﻟ أن ا اﻟار ،ﻣﺟﻪ إﻟﻰ إﯾان وﻟﻰ اﻟﻠﺎء اﻷورو ،ﻻء اﻟﯾ ﺎرﺿا ار اﻻاف
ﺎﻟس ﺎﺻﺔ ﻟﻠوﻟﺔ اﻟﺔ وﻧﻞ اﻟﺎرة اﻷﻣﺔ ﻣ ﺗﻞ أﺑ إﻟﻰ اﻟس اﻟﻠﺔ ،ﺎب اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ﻣﺎً ،وﺎﻧﺎ وﻧﺎ وأﻟﺎﻧﺎ ﻠﻰ وﺟﻪ اﻟص ﻧ اً
ﻟﻬا اﻟ ،ﺟﺎء ﻞ اﻧﺎﻣﻲ ﻣ ﺧﻼل ار اﻻﻧﺎب ﻣ اﻻﺗﺎق اﻟو ،إﻻّ أن اﻟول اﻟرة ،ﺧﺎﺻﺔ ﺑﺎﻧﺎ وﻧﺎ وأﻟﺎﻧﺎ وﺎﻟﺎ ﻣ ار اﻻﻧﺎب ،ﻻ ﺗ
ﻣ اﺗﺎذ ﻣ أوروﻲ ﻣﺣ ،ﺎﻟ إﻟﻰ اﻻﺧاق اﻷﻣﻲ ـ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻟﻼﺗﺎد  ،أﺣ إﺳاﺋﻞ ﻞ ﯾﻣ ﺻور ﺑﺎن  اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ﯾﯾ ﻧﻞ اﻟﺎرة
اﻷﻣﺔ إﻟﻰ اﻟس اﻟﻠﺔ .اﻻﺧاق اﻷﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺎن  ﺛﻼث دول :روﻣﺎﻧﺎ واﻟ واﻟﻠ ﺳﻼن ﺳﺎرﺗﻬﺎ ﺎ اﻟﻻﺎت اﻟة إﻟﻰ اﻟس اﻟﻠﺔ ،إﺿﺎﺔ
إﻟﻰ اﻟ.
وﻟﻞ ﺟﻠﺔ اﻟﺎﺻ اﻻﺎدﺔ واﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎﺟﺔ  اﻟار اﻷﻣﻲ ﺄن اﻻﺗﺎق اﻟو ،وراء دة أوروﺔ ﺟﯾة ،ﻟﻠﻲ ﻣ ﻞ اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ إﻟﻰ ﺗ رة
ّ

أوروﺎ ﻠﻰ اﻟﺎع  ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻻﺎدﺔ ،ﺣ دة وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻟﻧﻲ ﺑوﻧ ﻟﻣ ،اﻟ أﺷﺎر إﻟﻰ أن أوروﺎ ﻻ  ﻟﻬﺎ أن ﺗ ﺧﺎﺿﺔ ﻟﻠ ارات اﻷﻣﺔ!
Hanihabib272@hotmail.com

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ15:58:24 14-08-2018 :
2

