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ﺎل اﻟﺋ ﻣد ﺎس ،إن اﻟﺣﻠﺔ اﻟﻲ ﻧ ﺑﻬﺎ  ،ﺗن أﺧ اﻟاﺣﻞ اﻟﻲ ﺎﺷﻬﺎ ﺷﺎ اﻟﻠﻲ ،وﻧﺎ أﻣﺎم ﻟﺔ ﺗﺎرﺔ إﻣﺎ أن ﻧن أو ﻻ ﻧن.
وأﺿﺎف ،ﻲ ﻠﻪ ،ﺎﺎح أﺎل اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﻟﻠورة اﻟـ 30ﻟﻠﻠ اﻟ اﻟﻠﻲ ،اﻟﻲ اﻧﻠ ﻣﺎء اﻟم اﻷﺣ ﻲ ﻣ اﻟﺋﺎﺳﺔ ﯾﺔ رام ﷲ ،ان "اﻟﺎن
اﻷﺣ واﻟﺎع  اﻟاﺑ اﻟﺔ" ،أﻧﺎ ﻣﻠن ﻠﻰ  ارات ﺎﺔ ﻲ اﻷﺔ واﻟﺔ.
ودﺎ أﺑﺎء ﺷﺎ إﻟﻰ اﻟﺣ ﺧﻠ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ،اﻟﻞ اﻟﻲ واﻟﺣ ﻟﺎ ﻲ ﺎﺔ أﻣﺎﻛ ﺗاﺟﻩ ،وﺎﻟ ﺎﻟ ﺎﻟﺣة واﻟﻊ  اﻟاح ،واﻟف
ﺟﺎ ﻲ ﺧق اﻟﺎع  أﺣﻼﻣﺎ وآﻣﺎﻟﺎ وﻟز ﺻدﻧﺎ وﻧ ﺑاﺑﺎ "ﺛاﺑ اﻟﻬاء واﻷﺳ واﻟﺣﻰ ،ﺛاﺑ اﻟﻠء وﺣ اﻟدة ،ﺛاﺑ أﺎﻟﺎ وﺷﺎﺑﺎ" ،ﻣا أﻧﺎ
ﺳﻰ ﺻﺎﻣﯾ ﻠﻰ أرﺿﺎ ﻣ ﺎ وﺛاﺑﺎ وﻟ ﺗﺣﺣﺎ أﺔ ة ﻠﻰ اﻷرض ،وﻟ ﻧر ﻣﺎ ﺟ ﻲ  1948و.1967
وﺟد اﻟﺋ اﻟﺄﻛ ﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ دوﻟﺔ ﻲ ﺎع ة وﻻ دوﻟﺔ دون ة ،ﻣدا ﻠﻰ أن اﻟس اﻟﺔ ﺎﺻﺎ وﻟ ﻧﻞ ﻟﺔ "ﺎﺻﺔ ﻲ اﻟس أو اﻟس ﺎﺻﺔ
ﻟوﻟ ،"و"أن ﻠ واﻟس ﻟ ﻟﻠﻊ أو اﻟﺎوﻣﺔ ،وﻧ اﻟوﻟﺔ ذات اﻟود اﻟﺔ".
وﺎل إن رواﺗ ﺷﻬاﺋﺎ وأﺳاﻧﺎ وﺟﺣﺎﻧﺎ ﺧ أﺣ ،ﻣدا ﻠﻰ أن اﻻﺳﺎن ﻣ اﻟ اﻷول  ﺷﻲ.
وﺟد ر ﺻﺔ اﻟ ،وﺎل" :إذا ﻣ و ﺑﻠر ﻠ ﺗ ﺻﺔ اﻟ ،"ﻣﺎ أﻧﺎ "ﻧ اﻟﺎﻧ أﺻﺎب ﻩ اﻷرض ،وﻟﻧﺎ ﻠﻬﺎ ،وﺳ ﻬﺎ ،وﺳ ﺗ
ﺗاﺑﻬﺎ اﻟس ،وﻟﻠ اﻟﺎﻟ أﺟﻊ أﻧﻪ ﻟ ﯾﻟ وﻟ ﯾﻟ ﻣ ﯾﺎزل  ﺣﺎ وﺛاﺑﺎ اﻟﻲ أﺗﻬﺎ اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ".
وﺎل اﻟﺋ" :ﻟ ﺳ واﺗﻧﺎ اﻟ ارات ﻲ ﻣﺎﻟﺎ اﻟﺎﺔ ﺎ ﯾﻠ ﺄﻣﺎ واﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﺣﺔ ﺣﺎس ،وآن اﻷوان ﻟﺎ ﺎﺔ".
وﺎ ﯾﻠﻲ ﻧ ﻠﺔ اﻟﺋ ﻲ اﺎح أﺎل اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﻟﻠورة اﻟـ 30ﻟﻠﻠ اﻟ اﻟﻠﻲ:
 ﷲ اﻟﺣ اﻟﺣ
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ﺗل اﻵﺔ اﻟﺔ "ﺎ أﯾﻬﺎ اﻟﯾ آﻣا اﺻوا وﺻﺎﺑوا وراا واﺗا ﷲ ﻟﻠ ﺗﻠن"
أ ﻧ اﻟان وﺣﻧﺎ ﻲ اﻟﺎﻟ .ﻧ اﻟﯾ ﻧا ﻠﻰ ﻩ اﻷرض اﻟﺳﺔ و وﺻﺎ رﺳل ﷲ ﺎﻟا .ﺎﺻوا وﺻﺎﺑوا واﻟ ﻟ.
ﺟﺎ ﻲ ﺧق اﻟﺎع  أﺣﻼﻣﺎ وآﻣﺎﻟﺎ و
ﺟﺎ ﻟﻠﺣ ﺧﻠ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻣﻠﺎ اﻟﻲ اﻟﺣ وﻟ
أﺗﺟﻪ إﻟﻰ أﺑﺎء ﺷﺎ اﻟﻞ وأد
ً
ً
ﺻدﻧﺎ وﻧ ﺑاﺑﺎ -ﺛاﺑ اﻟﻬاء ،ات أﻟف اﻟﻬاء ﻣﺎذا ﺳﻟن ﻟﻬ؟ ﻣﺎﺗا ﻠﻰ ﻩ اﻟﺔ وﻣ أﺟﻞ ﻩ اﻟﺔ .ﻣﺎذا ﺳﻟن ﻟﻬ؟ -واﻷﺳ واﻟﺣﻰ
وآﻻف آﻻف اﻟﺎ ﺎ وﺎك ،ﺛاﺑ اﻟﻠء وﺣ اﻟدة ،ﺛاﺑ أﺎﻟﺎ وﺷﺎﺑﺎ.
ﻧ أﯾﻬﺎ اﻟ اﻟ ،ﺳﻰ ﺻﺎﻣﯾ ﻠﻰ أرﺿﺎ ،ﻣ ﺎ ،ﺛﺎﺑ ﻠﻰ ﻣﺎدﺋﺎ ،وﻟ ﺗﺣﺣﺎ أﺔ ة ﻠﻰ اﻷرض ،وﻟ ﻧﺗ ﺟﺔ  1948وﻟ ﻧﺗ ﺟﺔ
 .1967ﻣﺎ ﺣﻞ ﻲ ﯾ اﻟﺎر ﻟ ﯾر.
أﯾﻬﺎ اﻟﺎب ﺗا ﺂﻣﺎﻟ وأﺣﻼﻣ ،ﺗا ﻞ أﻞ دون اﺣﻼل ،ﺗا ﻠ اﻟوﻟﺔ واﻟس اﻟﺎﺻﺔ ،وﻟ اﻟﺎﺻﺔ ﻲ اﻟس أو اﻟس ﺎﺻﺔ ﻟوﻟ،
اﻧﻬا ﻟﻬ اﻟاﻣات ﺟا  ،ﺷ ﻟ ﺗ إرادﺗﻪ ،وﻟ ﻊ أﺣ ﻞ ﺣﺎﺗﻪ.
ﺎ ﺷﺎ اﻟﺎﻣ
أو ﻠ ،ﻠ اﻟ ﺎﻟﺣة واﻟﺣة واﻟﺣة ،وأﺗﺟﻪ إﻟﻰ ة وأل ﻟﻬ اﻟﺣة أﺷف  ﻣ ا اﻟ اﻟ ﺗﻧﻪ ،أﻧ ﺗن ﻣﻊ أﺎر اﻷاء اﻟﯾ ﯾون
أﻣﻞ ﻣ اﻟﯾ ﻪ ،ا ورد وﻣ ذﻟ اﻟﺎرﺦ ﻣ ﻣﺔ ﺎم
ﺗﺎ وون اﺣﺔ إﺎﻣﺔ ﺷﻪ دوﻟﺔ ﻲ ة وﺣ ذاﺗﻲ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وا  و ﺑﻠر اﻟ ﻻ ّ
إﻟﻰ ا اﻟم و ن ،واﻵن آن اﻟ ﻣ أﺟﻞ أن ﻩ ﻣ ﺧﻼل ﺻﺔ اﻟ.

أو ﻠ ،اﻟ ﺎﻟﺣة واﻟ ﺎﻟﺎء واﻻﺑﺎد  اﻟﻬم واﻟ ﺎﻟ وﺎﻟﻊ وﻟ ﺎﻟﺔ ،وأﺟد دﺗﻲ ﻟﻠﻊ أن ﯾﻊ  ﺟاﺣﺎ وﻧﻠﻠ ذاﺗﺎ ،ﻟ ﻣﺎ
ﻧ اﻟوﻟﺔ واﻟس واﻟدة.
ﺷﺎ اﻟ،،
أو ﻟ أن اﻟس اﻟﺔ ﺎﺻﺎ وﻟ ﻧﻞ ﻟﺔ ﺎﺻﺔ ﻲ اﻟس أو اﻟس ﺎﺻﺔ ﻟوﻟ ،ﻻﻧﻬ" ا ﻠﺎ" ،ﻣ ل اﻟس ﺎﺻﺔ ﻟوﻟ ل إن ﻞ
اﻟس ﺎﺻﺔ ﻹﺳاﺋﻞ ،وأﺑ د ﺎﺻﺔ ﻟﺎ ،ﻣﻊ اﻻﺣام ﻷﺑ د أو ﻠﺎ ،ﻻ .اﻟس اﻟﻲ اﺣﻠ ﺎم  1976ﺎﻟ واﻟ ﻲ ﺎﺻﺎ.
ﺳﺄﻟﻬﺎ ﻣوﺔ اﻟس وﻠ ﻟ ﻟﻠﻊ أو اﻟﺎوﻣﺔ ،وأﺟد ﻣﺎ اﻟﺎﺑ أن ﻻ دوﻟﺔ ﻲ ﺎع ة وﻻ دوﻟﺔ ﺑون ﺎع ة ،وﻧ رﺎ ﺎﺎ اﻟوﻟﺔ ذات اﻟود
اﻟﺔ ،أ ﺗوﻧﻬﺎ ،وأل اﺣﺔ اﻵن ،واﻵن و اﻟاﺣﺔ ﺣﺎ ﺿ ﻠﺎ رﺎﺎ وﻣﺎ ﺳﻬﺎ ﺣﺎس ﻠ ﺑﻬﺎ ،ﻧ ﻠا ﺑﻬﺎ.
أذ أﻧﺎ ﺎ ﻲ دﻣ واﻟ ﻣﻊ ﺧﺎﻟ ﻣﻞ ،ﻠﻰ اﻟﻬاء اﻵن ،وﺗﺛﺎ ﺛ ﺎل ﻟﻲ ﻧﻞ ﻣﺗ ا ﺻﺎ وﻠ ﻟﻪ ﻻ ﻣﺎﻧﻊ ،وﻟ  أن ﺗج أوﻻ وﺗل أﻧﺎ ﻟ ﻣﻊ
اﻟوﻟﺔ ذات اﻟود اﻟﺔ ،وﺗﺎدﻟﺎ وﺗﺎدﻟﺎ وﺗﺎدﻟﺎ ور ،إﻟﻰ أن ﺎل  أن ﺧﺟ أﻧﺎ و ﻧ ﻧ اﻟوﻟﺔ ذات اﻟود اﻟﺔ ،وﻟ اﻟﺔ ﻣﺎ  اﻵن 
اﻟوﻟﺔ ذات اﻟود اﻟﺔ.
وأﻟﻬﺎ ﻟﻠﻊ إن رواﺗ ﺷﻬاﺋﺎ وأﺳاﻧﺎ وﺟﺣﺎﻧﺎ ﺧ أﺣ .ﺎوﻟن ﻞ اﻟﺳﺎﺋﻞ ون ﻞ اﻟﺳﺎﺋﻞ وﻻ زاﻟا ن ،إن ا ﻻ ز أن ﺗﻩ ،وﻟ أد إﻟﻰ أن
ا أﻣاﻟﺎ اﻟﻲ  ،اﻟﻠﻎ اﻟ ﯾﻊ ﻟﻠﻬاء ﺧ أﺣ ﻣ ﺎم  1965وﺣﻰ اﻟم ،ا اﻷﻣ ﺎﻟﺔ ﻟﺎ أﻣ ﻣس واﻟﻬاء وﺎﺋﻼﺗﻬ ﻣﺳن واﻟﺣﻰ
واﻷﺳ ﻠﻬ  أن ﻧﻊ ﻟﻬ وﻟ ﻲ ﻧﺎ ش واﺣ  ﻟﻬ وﻟ ﻟﻸﺣﺎء.
أل ﻟﻞ اﻟﺂﻣ اﻠا ﻣﺎ ﺷ وروا ﻣﺎ ﺷ ﺈن ﺷﺎ ﺎدر ﻠﻰ اﻟد وﻣاﺻﻠﺔ درﻪ ﻧ اﻟﺔ واﻻﺳﻼل وﻣ ﻪ ﺟﻼ  ﺟﻞ وأن ﻞ ﻣﺎ ﺗﻠﻩ ﻟ
ﺊ ﺷﻠﺔ اﻹﺎن اﻟﺎﻛ ﻲ ﻠﺎ وأن اﺳار اﻻﺣﻼل واﻻﺳﺎن واﻟﻞ واﻟﻬ ﻟ ﯾﻲ ﺎ و إرادﺗﺎ ،اﻻﺳﺎن ﻣ اﻟ اﻷول وﺣﻰ اﻟ اﻷﺧ
  ﺷﻲ ،وﻟﻠا ﻣﺎ ﯾون ،ﻩ أرﺿﺎ ﯾﺣﻠن ﻣﻬﺎ ،ﻩ أﺎ إﺎﺎ اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ وﻟ ﻧﻞ أﻞ ﻣ ذﻟ إﻼﺎ ،اﻻﺳﺎن ﻣ اﻟ اﻷول  ﺷﻲ،
ﻟ اﻟم وﻻ ﻞ ﺷﻬ اﻻﺳﺎن  ﺷﻲ  ،ﺎﻧن أﺻﺎب ﻩ اﻷرض وﻟﻧﺎ ﻠﻬﺎ وﺳ وﻬﺎ وﺳ ﺗ ﺗاﺑﻬﺎ اﻟس .ﻲ ﻟ ﻧﺣﻞ ﻣﻬﺎ ﻠﺎ
ذﻟ ﻣ ﺛ. 
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وﻟﻠ اﻟﺎﻟ أﺟﻊ أﻧﻪ ﻟ ﯾﻟ وﻟ ﯾﻟ ﻣ ﯾﺎزل  ﺣﺎ وﺛاﺑﺎ اﻟﻲ أﺗﻬﺎ اﻟﺔ اﻟوﻟﺔ ،ﻟ ﺳ واﺗﻧﺎ اﻟ ارات ﻲ ﻣﺎﻟﺎ اﻟﺎﺔ ﺎ ﯾﻠ ﺄﻣﺎ واﻻﺣﻼل
وﺣﺔ ﺣﺎس وآن اﻷوان ﻟﺎ ،ﻷﻧﻪ ﻟ ﯾا ﻟﻠﻠﺢ ﻣﺣﺎ ،وﻟ ﯾا أ  ﻟﻠﺻل إﻟﻰ ﻣﺎﻟﺔ أو ﺗﺔ أو إﻟﻰ  ذﻟ ،وﻧ ﻟ ﻧ ﻧﻞ ﻟﻬﺎ  ارات
ﺧة وﻞ إﻧﺎن ﻣ  أن ﻊ ﯾﻩ ﻠﻰ ﻠﻪ وﻠﻰ ﺿﻩ ،وﻻ ﻊ ﻻﺑاز وﻻ ﻣﺎوﻣﺔ وﻻ ﺿ وﻻ ﻊ ﻷ ﺷﻲء ،أﻧ أﻣﺎم ﻟﺔ ﺗﺎرﺔ  أن ﺗﻬا
إﻟﻬﺎ ﺟا ،ﺈﻣﺎ أن ﻧن أو ﻻ ﻧن ﺎذا ﺗﺎرون؟
ﺳ ﻟ ﺻﺔ اﻟ ،ﺳ ﻟ ﺻﺔ اﻟ  ،ﺷﻬ ﺻﺔ اﻟ ،ﻣﺎ ﻣ ﻞ ﺻﺔ اﻟ ،ﻣﺎذا ﻲ ﻣ ﺻﺔ
ﻻ زاﻟا ﯾﺛن  ﺻﺔ اﻟ
ّ

أﻠ وﺎﻟﺔ اﻟث وﻠ ﻞ وﺎﺣﺔ أن د اﻟﻼﺟ 40 أﻟﺎ ،ﻣ و 40 أﻟ ،اﻟﻼﺟن اﻟﯾ
اﻟ؟ اﻟس ﺑﻠَﻬﺎ
وﻧﻠ ﺳﺎرﺗ إﻟﻬﺎ ،اﻟﻼﺟن وﺣﻬ أﻧﻬَﻪ و َ
َ
ﺧﺟا ﻣ ﻠ ﺎم  1948و 950) 1949أﻟﺎ( ،اﻵن  6ﻣﻠن ،وﺗل  45أﻟﺎ ﻟل اﻧﻬ ﺔ اﻟﻼﺟ ،وﻧل ﻻ ﻟ ﺗﻪ ﺔ اﻟﻼﺟ.

ﻠﻰ ﻞ ﺣﺎل إذا ﻣ و ﺑﻠر وﺷﺎﺗ وﺳ وأﺗ أن و ﺎﻟر  اﻟاﺔ وﻞ ﯾم ﻧ ﺧ و ﺑﻠر أﻣﺎﻣﺎ ،وأﻧﺎ أﺣ أن أﺗﻠ  ا  و ﺑﻠر ﻷل ﻟ
إن ا اﻟ  أﺳﺎس اﻟﻠﺔ وذا ﻣ و ﺑﻠر ﻟ ﺗ ﺻﺔ اﻟ.
وﺷ ا ﻟ.
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