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 اﻟ ﺳﻠ
ﺎك ﻣﺎ ﻪ اﻹﺟﺎع أن اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻟ ﺗ ﺑﻬﻩ اﻟرﺟﺔ ﻣ اﻟﻬان واﻟ واﻟﻞ ﺎ ﻲ اﻟم.
وﺎك ﻣﺎ ﻪ ﻧ ا اﻹﺟﺎع أن ﺗذم اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ واﻧﺎﻣﻬﺎ وﺗﻬﺎ ﻲ أﺳأ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻣ ات اﻟد ،ﺑﻞ ﺎك ﻣ ﯾ أن اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻟ ﺗ ﺑﻬا اﻟء ﻣ
دﺧل ﻻﻛ إﻟﻰ اد وﺣﻰ ﯾﻣﺎ ا.
ﻩ اﻷوﺣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺎ ﻲ اﻟاﻊ اﻟﺎﺋ ،ﻣ اﻟ إﻟﻰ اﻟﻠﺞ ،وﻲ أوﺣﺔ ﻣّﻠﻠﺔ ﺎﻟﺔ اﻻرﺗﻬﺎن اﻟﺎم ،وﺎﻟ ﻣ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،وﺧﺻﺎً ﻟﻬﺔ ﺗﻞ
ول أن ﻻ ﺗد إﺳاﺋﻞ ﻲ اﻟو اﻟﻣﻲ ﻟﻸﻣﺔ ،وﻟ ﻟﻬﺔ اﻻﺳاد اﻟﺎم واﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ ﻟ ﺎﻣﻞ ﺧﺔ اﻷوﻟﺎت وﺳّﻠﻬﺎ ،إﺿﺎﺔ ﺎً إﻟﻰ »ﺷاء« اﻟﺔ
وﺄﺳﺎر ﺎﻟﺔ رﺎ وﺻﻞ وﻞ إﻟﻰ إار ﺧ ق اﻷﺟﺎل اﻟﺎدﻣﺔ.
وﺎك ﻣ اﻟﺷات ﻣﺎ ﯾ ﻠﻰ ﻣﺎرﺎت ﻣﺔ ،وأﺧ ﻣة ﻟﻠﺔ واﻷﺳﻰ ،وﻣﺎ ﺗ ﻠﻰ أﺷ أﻧاع اﻟر ﺎﻟ ارة واﻻﺣﺎ.
وﻣﺎ ﺗن ﻧ اﻷﻣﺔ واﻟ ﺎﻟﻻت اﻟﻲ ﺗق ﺗﻠ اﻟ ﻲ أ ﺑﻠان اﻟﺎﻟ ﻲ آﺳﺎ وأﺎ ،وﻣﺎ ﺗن ﻧﺔ اﻟاءة واﻟ اﻟﺟﺔ واﻟ اﻟﻠﻲ ﻻت
ﺗ إﻟﻰ اﻟﻞ ،واﻟر ﺎﻟ واﻟﺄس ،وﻣﺎ ﻧ ﻲ ﻞ ﺎم أﺳﻠﺔ ﺎ ق ا ﻣازﻧﺎت ﺗﻬﺎ اﻟﻠان اﻟﺎة ،واﻟﻲ ﺎﺗ ﻣﺷﺔ ﻟﻼﻧﺎم إﻟﻰ ﻣﺎف
اﻟﻠان اﻟ ،وﻣﺎ ﺗف اﻟﻠان اﻟﺔ ﻠﻰ »اﻷﻣ ،«ات )وﺎك ﻣ  أن اﻷﻣ ﯾﻠ ﺎﻟﺎت( أﺿﺎف ﻣﺎ ﺗﻪ ﻠﻰ اﻟﺎﺔ أو اﻟراﺔ أو اﻟﺔ أو
اﻟﻠ ،ﻣﺎ ﺗﻞ اﻷﻣر إﻟﻰ ﻩ اﻟﺎﺋﻊ ﺈن أﺣاً ﻣﺎ ﻻ ﻠ اﻟرة ﻠﻰ »دﺣ «أو ﺗ ﻩ اﻷوﺣﺔ ﺣل ان اﻷﻣﺔ ،ﺑﻞ ﻣ اﻟ ﻣﺎرﺿﺔ ﻩ اﻷوﺣﺔ إن
ﻟ ﻧﻞ ﺗﺄﯾﺎ واﻟوﺞ ﻟﻬﺎ.
وﺎك ﺎً ﻣ اﻟﺎﺋ واﻟﺛﺎﺋ ،وﻣ اﻟﺎت واﻟﺎﻧﺎت ،وﻣ اﻟﺎﺋﻊ اﻟﻲ ﺗس ﻲ اﻟاﻊ اﻟﻲ ،ﺎ ﻻ ﻊ أﺣ اﻟال ﺣﻟﻬﺎ أو ﻧﻲ أﻬﺎ ،وﺧرة ﻣﻟﻻﺗﻬﺎ،
ﺎ ﺗﻣ إﻟﻪ وﺎ ﺗﺳ ﻟﻪ أﺎً.
إذاً ،اﻟﺷات ة وﺣﺔ ،ﺳﺎﺳﺔ واﺎدﺔ ،اﺟﺎﺔ وﺛﺎﺔ.
وﻲ اﻟﺎﺻﻞ اﻷﻣر أﺧ ﻣ ﻩ اﻟرة.
ﻣﺎ ﯾﻠ اﻷﻣ ﺎﻟاﻟﺔ ،وزﻊ اﻟوات اﻟﺔ ،وﻣﺎ ﯾﻠ اﻷﻣ أﺎً ،ﺎﻟﺎت وﺷﺎت اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ ،وﺎﺔ ﺎﺎ ﺣق اﻹﻧﺎن ﺎﻟﻬ ﻣ وﺎﺗ
وﻣﻠ ،وﺎﻟ إﻟﻰ أ اﻟود.
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اﻟﻠﺔ اﻟ أن اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ اﻧﻠ ﻲ اﻟﯾ اﻷﺧ ﻣ اﻟﻠ إﻟﻰ اﻟﻼﻣﺔ ،وﺗﻟ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻰ ﻣاﺣﻞ  ﻣﺔ ﻣ اﻟﺣ واﻟ.
وﻻً ﻣ أن ﻞ »اﻟﻊ اﻟﻲ« ،اﻟﺻﺔ اﻟﺎرﺔ ـ ﺎ ﺎن اﻟﺟﺎء واﻟﻞ ـ ﻟﻠل إﻟﻰ اﻟاﺔ ،ودﺧل  اﻟﺎت واﻟﺎت اﻟﺎﺳﺔ ،ﺟﺎء ا »اﻟﻊ«
ﻟس اﻟ ﻣ اﻟﻠ واﻟﻼم ،واﻟ ﻣ اﻟ واﻟﺣ واﻹرﺎب.
أدت ﻩ اﻟﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺗاﺟﻊ اﻟ اﻟﺎﺳﺔ ﻟﻠاﺔ ،واﻟﺔ واﻟوﺔ ،وﺗس ﻲ اﻟاﻊ اﻟﻲ اﻟم اﻟ»  ﺎء اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ« وﺄﻧﻪ اﻟﻬف اﻷ ﻟﻠب
وﻟﻸﻣﺔ ﺎﻣﻠﻬﺎ.
اﻟﻣﺎر اﻟ ﺟﺎء ﻪ »اﻟﻊ« ﺣ اﻟؤﺔ  أن اﻟب اﻟﺔ ﺗق ،أو ﺎﻷﺣ ﻣﺎ زاﻟ ﺗق ﻟﻠﺔ واﻟاﺔ ،ﻷﻧﻬﺎ ﻟ ﺗوق ا اﻟ ، وﻷن »اﻟﻊ
اﻟﻲ«  ﺣﻣﻬﺎ ﻩ اﻟﺻﺔ اﻟﺎرﺔ.
ﺧﺟ ﺗﻧ واﻟب واﻷردن وﻣ ﺳﺎﻟﺔ ﻣ اﻟﻣﺎء واﻟوب اﻟاﺧﻠﺔ ،وﻟ ﻟﺎ واﻟ واﻟاق د ﺛﺎً ﺎﺎً ،أﻣﺎ ﺳرﺔ  د اﻟ اﻷﻛ ﺣﻰ اﻵن.
اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ اﻟم ﻲ:
ـ ﺧوج آﻣ ﺑ  ﻲ ﻣ.
ـ ﺧوج ﻣﺎ زال ﺧ اً ﻲ اﻟاق واﻟ ﺎ ﺟاً.
ـ ﺧوج ﻣﺋﻲ وﻟ اﻟ ﻣﺎ زال ﺎً ﻲ ﺳرﺔ.
ـ ﻻ ﻣج ﻟﻠﺎﻟﺔ ﻲ اﻟ ﺣﻰ اﻵن.
ـ اﺣﺎل ﺧوج  آﻣ ﺣﻰ اﻵن ﻲ ﻟﺎ.
ـ ﺧوج آﻣ ﺗ ﻲ ﺗﻧ واﻟب واﻷردن.
ـ ﺧوج آﻣ ﻲ اﻟدان.
ـ ﺧوج ﻣﺎ زال ﻣدداً ﻲ اﻟاﺋ.
ﻣﺎ ﯾ اﻟوج اﻵﻣ ﻟﻠﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻣ اﻵﺛﺎر اﻟﻣﺔ ﻟف واﻧاف »اﻟﻊ اﻟﻲ« ،ﺈن اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﺳد رواً رواً إﻟﻰ اﻟوج ﻣ داﺋة اﻟﻬان واﻻرﺗﻬﺎن
»ﻲ« ﻞ ﺷﻲء ﻟاء اﻟﺎء وم اﻟ.
ور ﺣﺎة اﻹﻧﺎن اﻟﻲ وﻣﻠﻪ ﻻﺣﺎﺟﺎت اﻟﺎم اﻟﻲ اﻟ ﺎول أن
ّ

ﻣﺎ ﺗﻠ اﻟب اﻟﺔ »درس« »اﻟﻊ اﻟﻲ« وﺗﻪ ﺟاً ﺳﻠ اﻟﻟج إﻟﻰ اﻟاﺔ واﻟﺔ واﻟوﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،وﺣﻬﺎ ﺳ  ا ﺟﯾاً ﻣ اﺳﺎدة
اﻟﻲ اﻟﻲ ،وﻣ اﻻﻟﺎم اﻟﻣﻲ ،وﻣ اﻟ  أوﻟﺎت اﻷوﺎن واﻟب ،وﻟ أوﻟﺎت اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ .ﺣﻬﺎ ﺳﺎود اءة أوﺣﺔ اﻟﻬان اﻟﻲ ،ورﺎ ﺳﻬ
ﻣﺎً  ﻲ ﻣرﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻟ  ﻲ ﻣﺷﺔ أﺎً ،ﻲ اﻟات اﻟﺎدﻣﺔ ﻟﻠوج ﻣ داﺋة اﻟﻞ واﻟ إﻟﻰ داﺋة اﻟﻞ واﻟﺄﺛ واﻟرة ﻠﻰ اﻟات ﻲ ﻞ
اﻟﺎدﯾ.
ﻼ ﯾا أﺣ ﻠﻰ ﺎء اﻟﺎل ﺎ  ﻠﻪ ،وﻞ ﻣﺎوﻻت ﺗاﻣ وﺳاﺋﻞ ﻟﻠ ﺣﺎﻟﺔ اﻻرﺗﻬﺎن واﻟﻬان اﻟﺔ ،ﻲ ﻣد أوﺎم ﺧﺎدﺔ.
ﺗﺄﺧ  اً ﻟﻠوج إﻟﻰ اﻟر وﻟﻰ اﻟ وﻟﻰ اﻟﺔ.
ﺣﺎﻟﺔ اﻟب ﻣرﺔ وﻟ اﻟب اﻟﺔ ﻟّ 
ﻣع أن ﻧﺄس ،وﻣع أن ﻧ ﻠ وﺄﻧﻬﺎ وﺣة ﻲ ﺎﻟﺎ اﻟﻲ.

وﻣع أن ﻧا ﻠﻰ  ﺷب ﻩ اﻟﺔ اﻟﻲ إن أﺗﻰ دورﺎ ﯾﻣﺎً ﺳ ﻞ اﻟﺎدﻻت ،وﻞ اﻟﺎﯾ ،وﻞ اﻟاﺎت.
ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻲ ﻬﺎ إﻟﻰ اﻻﺳﺎد.
واﻟﺎدم  دﻣﺎر  ﻠﻰ أﺻﺎب ﻣوع اﻻرﺗﻬﺎن واﻟﻬان ون اً ﻟﺎﻩ .
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