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اﻟﺔ اﻟﻼﺛﺔ اﻷﻣﺔ :اﺳار ﺳرﺔ أم إزاﺣﺔ إﯾان؟!
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ﺎﻧﻲ ﺣ
ﺔ أﻣﺔ ﺗ ،اً ،ﯾﺔ اﻟس ،ﺗﻊ ﺑ رؤﺳﺎء اﻷﻣ اﻟﻣﻲ ﻲ ﻞ ﻣ إﺳاﺋﻞ وأﻣﺎ واﻻﺗﺎد اﻟوﺳﻲ ،ﻣﺎﺋ ﺑ ﺷﺎﺎت ،وﺟن ﺑﻟن ،وﻧﻻ ﺑوﺷ ،وﻲ
ﺣ أن ﻼً ﻣ أﻣﺎ وﺳاﺋﻞ ﺗان إﻟﻰ أن ف اﻟﺔ اﻟﻼﺛﺔ اﻷﻣﺔ »  اﻟﻬﯾات اﻹﯾاﻧﺔ« ،إﻻّ أن اﻻﺗﺎد اﻟوﺳﻲ ﯾ ﻲ ﻩ اﻟﺔ ﺎً آﺧ ،و إرﺳﺎء
وﻟﻞ ﺗ روﺳﺎ
اﻻﺳار ﻲ ﺳرﺔ واﻟق اﻷوﺳ ﻞ ﺎم .وﺗ اﻟﺎو اﻟﻠﺔ اﻷاف اﻟﺎﯾﺔ اﻟﻲ  ﻬﺎ ا اﻻﺟﺎع اﻟ ﺗ اﻟ ﻟﻪ ﺎﺔّ ،

ﻠﻰ ان ﻣﻠ ﻟﻠﺔ ﺟﺎء  ﺳﻠﻠﺔ إﺷﺎﺎت وﺗﺎت ﻣﺎدﺎ أن ﻩ اﻟﺔ ﺳ إﺎد إﯾان  اﻷراﺿﻲ اﻟرﺔ وو ﺗﻬﯾاﺗﻬﺎ ﻣ ﺧﻼل أذرﻬﺎ ﻲ اﻟﺔ

ﻣﺎﺑﻞ ﺗا أﻣﻲ  -إﺳاﺋﻠﻲ ﻠﻰ ﺎء اﻷﺳ زﺎً ﻟرﺔ ،وﺳﺎن ﻣﺎ ﺣﺎوﻟ روﺳﺎ ﻣ ﺧﻼل ﺗﺎت ﺎدﺗﻬﺎ ،ﺑﺗ اﻟﺋ اﻟوﺳﻲ ،وﺳﻲ ﻻوف وز
اﻟﺎرﺟﺔ ،ووﺳﺎﺋﻞ إﻼم روﺳﺔ ﻣﻠﺔ ،إﻟﻰ ﻧﻲ ﻩ اﻟﻻت واﻹﺷﺎﺎت ﺎﻟﺄﻛ ﻠﻰ أن روﺳﺎ ﻻ ﺗﻠﻰ  ﺣﻠﺎﺋﻬﺎ ،وﻠﻰ اﻟ ﻣ ذﻟ ،أﻠ أﻣ ﻣﻠ اﻷﻣ
اﻟﻣﻲ اﻟوﺳﻲ ﻧﻻ ﺑوﺷ أن روﺳﺎ ﺗﻞ ﻣﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺔ اﻟﻼﺛﺔ ،ﻣﺎﻟﺢ إﯾان وﺳح وﺟﻬﺔ ﻧ ﻬان ﺎﺎر أن اﻟﺟد اﻹﯾاﻧﻲ ﻲ ﺳرﺔ ﺟﺎء ﻠ ﻣ
اﻟﻣﺔ اﻟﺔ اﻟرﺔ ،وﻲ ﺗﺎرك ﺎﻟﺔ ﻲ ﻣﺎرﺔ اﻹرﺎب.
وذا ﺎن ﻣ اﻟﻊ أن ﺗﻰ اﻟرات اﻷﻣﺔ ﻲ ﻣﺔ اﻟﻠﺞ اﻟﻲ؛ إﺛ اﻟﺎت اﻻﺎدﺔ ﻠﻰ إﯾان ﻣ ﻞ إدارة ﺗاﻣ ،اﻟ أد ﺗﺎﻠﻬﺎ إﻟﻰ أن وﺻﻠ إﻟﻰ
ﺣﺎﺔ ﺣب ﻻ ﺗال ﺗﻬد اﻟﺔ واﻟﺎﻟ ﺄﺳﻩ ،أن ﺗﻰ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﻼﺛﺔ ،ﻼ ﺷ أن اﻹدارة اﻟوﺳﺔ ﻟ ﻲ وﺿﻊ ﺢ ﻟﻬﺎ أوﻻً ﺎﻟﻠﻲ  اﻟﻠﺎء ،وﺛﺎﻧﺎً ﺈﻧﻬﺎ ﻟ
ﺗﺢ ﺑ أﻣﺎ وﺳاﺋﻞ أ ﻧﺎح ،وﺣاز ﻣﺎ  ﺗﻩ أﻧﻪ اﻧﺎ اًر ﻟﺎﺳﺎﺗﻬﺎ  ﻩ اﻟﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن روﺳﺎ ﺗﻬ ﻣﻊ اﻟﺎﻟ ﻠﻪ ،أن إدارة ﺗاﻣ ﺑأت ﺗ
ﻠﻰ ﻣ ﺳﺎﺳﻬﺎ اﻟﺎرﺟﺔ  ،ﻠ ﺈﺳﺎ ﺣ ﻣﺎدورو ﻲ وﻼ ﻟﺎب اﻟﺎرﺿﺔ ،ﺎ ﻠ ﻲ أ ﺗم ﺣﻠ ﺈﺣ ازﻩ ﻣﻊ رﺎ اﻟﺎﻟﺔ ،ﺎﻟاز ﻣﻊ ﺗﻠﻞ
ﺑ اﻟﻠﺎء اﻟﻠﯾ ﻲ ﺣﻠ اﻷﻠﻲ ،ﺑ أوروﺎ وأﻣﺎ .وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺈن روﺳﺎ ﻟ ﺗم إﯾان ﻟﺔ ﺳﺎﺋﺔ ﻻ ﻹﺳاﺋﻞ وﻻ ﻟﻠﻻﺎت اﻟة ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺎﻟ اﻟوﺳﻲ -
اﻹﯾاﻧﻲ ﻠﻰ اﻷراﺿﻲ اﻟرﺔ ﺗ ﻣ ﺗ إﻧﺎزات واﺿﺔ ﻟﺳﻊ ﺳة اﻟﻣﺔ اﻟرﺔ ﻠﻰ أراﺿﻬﺎ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ  اﻹرﺎب اﻟﻠﺔ.
اﻟة إﻟﻰ اﻟﺔ اﻟﻼﺛﺔ ،ﺟﺎءت ﺎدرة إﺳاﺋﻠﺔ ،اﻟﺎﺎت اﻟوﺳﺔ  -اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺣل اﻟﺧﻞ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ ﺳرﺔ  ،أن ﺗن ﻣﺎﻻً ﻟﻠ ،و ﻣﺄﺧ
 ﻠﻰ ﺔ إدارة روﺳﺎ ﻟﺎﻟﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ ﺳرﺔ اﻟ  إﻟﻰ اﻟﺎﻟ ﻣﻊ إﯾان ،وأﻛ ﻣﺎ  اﻟﺻﻞ إﻟﻪ  ﺗ ا اﻟﺟﻪ اﻟ ﯾاﺟﻪ ﺎﻟ ﻣ اﻟ ﻟﺎﺳﺔ
ﻣﺳ ﻠﻰ اﻟﺎﺣﺔ اﻟرﺔ!
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