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ﺎﻧﻲ ﺣ
ﺷﻬت اﻟﺎة ،ﻲ اﻷﺎم اﻷﺧة ،ﺣاﻛﺎً ﻣﺳﺎً وﻧﺎً ﺣل اﻟﻠﺎت اﻟﻠﺔ ،ﺳاء ﺗﻠ اﻟﻠﺔ ﺎﻟﺎﺎت أو اﻟﻬﺋﺔ ،أو ﺗﻠ اﻟﻲ ﺗﺎول اﻟﺎﺋﻞ اﻟﺗﺔ ﺎﻟﺎﻟﺔ،
ورﺎ ﺗﺎوﻟ ﻩ اﻷﻧﺔ واﻟﺎت »ﺻﺔ اﻟن« .ﻩ اﻷﻧﺔ  اﻟﻬدة ﺎﻧ ر و ﻣ ﺣﺔ »ﺢ« ﺎدة ام اﻷﺣ ،وﻣﺎرﺔ آﺧ ،ﺎن 
ﻟﺎرﺔ رﺋ اﻟﺎﺑات اﻟﻠﺔ ﻣﺎﺟ ج أن ﺗﺢ ﻩ اﻟﺎﻟﺎت أﺎداً ﻣﻠﺔ  اﻟﺎﺎت اﻟﺎﺔ ،ور أن  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم ،وﺗﺎت  اﻟوﻟ،
ﺎﻧ  ﺗﺛ أن ﻣﺎﺟ ج ﺎن ﻲ زﺎرة إﻟﻰ واﺷ ﺣل ﻣﻠ» ﺻﺔ اﻟن« ،إﻻ أن ﺟﻠﺔ اﻟاوﻻت اﻟﻼﺣﺔ ،أﻛت أن ﻣﺎرﻪ ﺗﺄﺗﻲ ﻲ ﺳﺎق ﻣﻠﻲ اﻟﺎﻟﺔ
واﻟﻬﺋﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟﺳﻲ إزاء ﺗﻠ» اﻟﺔ« ﻟ ﯾ ،ﺑﻞ زاد ﺗ اً وﺛﺔ ،ﺎ أن ﻣﺎرﺔ رﺋ ﻟﺔ اﻟﻼﺎت اﻟﺎرﺟﺔ ﻲ ﺣﺔ »ﺣﺎس« ،ﻣﺳﻰ
أﺑ ﻣزوق واﺟﺎﻪ ﻣﻊ ﺎدات ﺟﻬﺎز اﻟﺎﺑات اﻟﺎﻣﺔ اﻟﺔ ورﺋﻬﺎ اﻟز ﺎس ﺎﻣﻞ ،ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻲ ﻠﻰ اﻟﺎ اﻟ اﻟ ﻣ اﻹﺻار واﻟﺎﻟﺔ ﻧ
ﺣﻠﻠﺔ اﻟ اﻟﻠﻲ إزاء ﻣﻠﻲ اﻟﺎﻟﺔ واﻟﻬﺋﺔ ،وﺎ ﺎن و اﻟﺎﺑات اﻟﺔ ،أرﺟﺄ اﻟر إﻟﻰ ﺎع ة ،ة ﻣات ﺧﻼل اﻟة اﻷﺧة ،إﻻ أن وﺻﻟﻪ
إﻟﻰ اﻟﺎع واﺟﺎﻪ ﻣﻊ ﺣﺔ »ﺣﺎس« واﻟﺎﺋﻞ ،ﺛ دﺗﻪ واﺟﺎﻪ ﻣﻊ اﻟﺋ ﺎس ﻲ رام ﷲ ،ﺗ إﻟﻰ أن »ة اﻟ «اﻟﺎﺔ ﺎﻧ أﻛ ﺳﻧﺔ وﻲ ﺗﺎﻟﺞ
وﺗﺎول ﻣ ﺧﻼل ﻣﺎﺣﺎت  ﻣﻠﺔ ،إﻣﺎﻧﺔ ﺗﺎوز اﻟﻼﺎت اﻟﻠﺔ اﻟاﺧﻠﺔ ،واﻟرات اﻷﺧة ﺗ ﺗﻣﺎً ﻣﻠﺎً ،إزاء ﻧﺎح اﻟﺎﺑات اﻟﺔ ﻲ »ﺗو
زواﺎ« اﻟﺎت واﻟﺎت ،وﻣﺎ ﺗب  ﺗﺎﺎت ﻠﺔ داﺧﻠﺔ ،ﺑﺎﺔ ﻣﺔ ﺣل ﺟﻠﺔ ﻣ اﻟﺎﺎ اﻟﺎﺳﺔ ،ﻣﻞ دة وزراء اﻟﻣﺔ إﻟﻰ ﺎع ة ،ﻣﻊ دة
اﻟﺎﻣ ﻟﻠﺎﺋﻞ ،ﻟ ﺗﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ ،ﻣﻊ إﺻار ﻣﺳم رﺋﺎﺳﻲ ﺈﺟاء اﻧﺎﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ ،اﻷﻣ اﻟ
اﻟﺋ ﺎس اﻹﺎر اﻟﺎد اﻟ واﻟ  اﻷﻣﺎء
ّ
ﯾﺣﻲ ﺄن اﻟﺎة ﺗ ﻠﻰ اﻟ ﻣ أﺟﻞ إزاﻟﺔ ﻞ اﻟﺎت اﻟﻲ أدت إﻟﻰ ﻞ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﻬﺎﺔ ﻟﻼﻧﺎم اﻟﻠﻲ ،وأن اﻟﺎة ،ﺎﻧ أﻛ ﺣ اًر ﺑﺎ ﺎﻧ
ﺗﺟﺊ زﺎرة و اﻟﺎﺑات إﻟﻰ رام ﷲ وة ال اﻟة اﻟﺎﺿﺔ.
وﻟﻞ وﺻل اﻟ اﻷﻣﻲ اﻟ إﻟﻰ ﺎع ة إﺛ إام إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ اﺎل أﺣ اﻟﺎوﻣ ﻣ ﺣﺔ »ﺣﺎس« ،ﺎن ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن ﻞ ﻩ اﻟﺎرة ﻲ ﺳﺎق ﻣﻊ
اﻟﺣج ﻧ ﺗ ﯾد إﻟﻰ ﺣب واﺳﺔ ،إﻻ أن ﻣﺎ ﻧﻠﻪ اﻟﺎﻧ اﻟ إﻟﻰ ﺣﺔ »ﺣﺎس« واﻟﺎﺋﻞ  اﻟام إﺳاﺋﻞ ﺎﻟﺣﻠﺔ اﻟﺎﻧﺔ ﻣ اﻟﺎﺎت  إﻟﻰ أن
ﺎك ﺗﻣﺎً ﺗ اﻟﺻﻞ إﻟﻪ أﺛﺎء ﻣﺣﻠﺔ »اﻟ اﻟ ،«ﺈدﺧﺎل اﻷدوﺔ واﻟﺎات اﻟﺔ واﻟوع ﻲ إﻧﺎز اﻟﻰ اﻟاﻧﻲ ،وﺎدة اﻟ ﻣ ﻣاﻛ اﻟ
اﻟة ودﺧﺎل ﻣاﻛ ﺟﯾة ،ورﻊ د ﺗﺎرﺢ اﻟﺎر واﻟﺎل ،ودﺧﺎل اﻟاد ﻣدوﺟﺔ اﻻﺳام ،ﻣﻊ زﺎدة د اﻟﺎﺣﺎت اﻟﻲ ﯾ إدﺧﺎﻟﻬﺎ إﻟﻰ اﻟﺎع ،ﻣﻊ ﻣﺎﺔ دﺧل
اﻷﻣال اﻟﺔ وﻣﺎﺔ ﻣﻠ ﺧ ﻬﺎء  ،161ﻞ ذﻟ  إﻟﻰ أن ﺎك ﺗﺎو اًز ﻹﺷﺎﻻت ﯾة أﺣﺎ ﻠ اﻟﻬﺋﺔ .إﻻ أن ذﻟ ﺳﻰ رﺎً ﺑﺎء اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ
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ﺎﻻﻟاﻣﺎت واﻻﺳﺎﺎت اﻟﻲ ﯾﺟ اﻟﺎء ﺑﻬﺎ!
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