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ﺎد اﻟﻬوء اﻟﻲ ﻣة أﺧ إﻟﻰ ﻣﺎ اﻟﺗ ﻲ اد وﻣن اﺔ أﺧ ﻲ ﺟب اﻟﻼد  أﺎم ﻣ اﻟﺎات واﻻﺷﺎﻛﺎت ﺑ ﺟع اﻟاء اﻟﺎﺿ وات اﻷﻣ
اﻟﺟﺔ ﺎﻟﻼح وﺎﻟﻻء ﻟﺟﺎت ﺳﺎﺳﺔ وراء اﻟود.
ﻟ اﻟﻬوء اﻟ ﺎد إﻟﻰ اﻟﯾاﻧﺔ واﻟﺎﺻﺔ واﻟة ﺗ " ﺧاب اﻟة" ﻣﻠﺎ ل أﻞ اﻟﯾﺔ اﻟﻲ ﺷﻬت ﻲ أزﻣﺎن ﺳﺎﺔ ﺛرات واﻧﺎﺿﺎت ة ﻣﻬﺎ ﺗد اﻟﻧﺞ
ﻲ اﻟن اﻟﺎﺳﻊ اﻟﻼد ﺣ ﺳ ﺎﺋ اﻟد ﻠﻲ ﺑ ﻣ ﻠﻰ اﻟة وﺣﻬﺎ ﺎﻟﯾ واﻟﺎر ﻞ أن ﯾك اﻟﻠﺔ اﻟ أﺣ ﺑ اﻟﻞ وﺳﻞ أﺧﺎﻩ ﻠﻰ رأس
ﺟ  ﻟ اﻟد و اﻟﯾﺔ وﺿاﺣﻬﺎ إﻟﻰ ﺣ اﻟوﻟﺔ.
آﻧ ﺷ أﻞ اﻟﯾﺔ ﺣﺔ اﻟ ﻟﻬ ﺷوا أﺎً اﺣﺔ اﻟﺎرة وا أن اﻧﺎر اﻟﻠﺔ ﺟﺎء  ﺧاب اﻟة.
ﻲ اﻟﺎرﺦ اﻟ أﺎً أﺎدت اﻟة إﻧﺎج ﺧاﺑﻬﺎ ﺣ اﻧ اﻟﯾﺔ ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﺎوﺋﺔ ﻟﻠوﻟﺔ وﺗﺎﻟ ﻣﻊ اﻟس واﻷﻣﺎن ﻣ أﺟﻞ إﺳﺎ ﺣ اﻟﺋ ﺻام
ﺣ ،وﺎن ذﻟ ﻧﺔ ﺗ ﺎﺋﻲ ﯾﻠ ﻣ اﻹﺣﺎس ﻠﻣﺔ ﺎ ات اﻟون ،ﺗ ﺗﻬﺎ ﻲ اﻟس وﺗﺎ ﺿ اﻟات اﻟاﺔ ﻲ ﻟﺔ ﺗﺎرﺔ آﺛﺔ.
آﻧ ،وﻲ ذروة اﻟ اﻟﺎﺋﻲ ﺎن اﻟب اﻟاﻲ  ﻟﺣﻠﺔ ﻣﺎ  ﺳ اﻟوﻟﺔ ،وﻞ اﻟاة ﺄذرع ﻣﺣﺔ وﺄﻧﻬ ﻣﻠن ﺟﺎءوا ﻟوا اﻟل واﻟﺔ واﻟﻼم
ﻲ رع اﻟﻼد .وﻟ  اﻟﻣن ة اﻟﻠﻣﺔ ن أن اﻟﻼد ﺗ ﻲ اﺣﻼل أﻣﻲ  ﺎءﻩ ﻣ إداﻣﺔ اﻟﺿﻰ وﻣ اﻟاﻛﺔ اﻟاﺔ ﻣﻊ اﻹﯾاﻧ ﻲ ﺣ
ﻼد اﻟاﯾ.
اﻵن ،و  وﻧ ﻣ اﻟ  اﻟب ﺧﺄﻩ وس رﺎﻧﻪ ﻠﻰ اﻟﺎء  ،ﻣﺎ ﺎﻟع ﺿ ﻧذ اﻷدوات اﻟﺳﺔ واﻟﺔ اﻟﺎﻛﺔ وﺿ أذرع ﻬان
اﻟﺎﺳﺔ ﻲ اد .ﻟ ﻩ اﻻﻧﺎﺿﺔ ﺗﻲء أﺎ  ﺧاب اﻟة ،و أن ﺻﺎر اﻟذ اﻹﯾاﻧﻲ ﻲ اﻟاق ﺣﺔ ﺻﺔ اﻟﻲ أو اﻟ أو اﻟ ،وﻲ ﺣﺔ ﯾاد
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ﻟﻬﺎ أن ﺗن أﻣ ا واﺎ ﻣﻻ ر ﺗﻠﺎﺗﻬﺎ اﻟﺟﺔ اﻟﻲ ﺗﻞ ﻲ  اﻟا وﺟﻬ واﻧام اﻟﻣﺎت ﻲ ﻣﻧﻬ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻊ اﻟ وﻣﺟﻪ اﻟﺎرﺳﺔ أن ﺗ
ﺗﯾ إﻧﺎج ﻣﻠﻣﻬﺎ اﻟﺎرﺔ ﻟﻰ واﻬﺎ اﻟر.
ﻟ ث ذﻟ ،واﺳﺎع اﻟﺎﺿ اﻟ أن  أﺣﺎد اﻟﺎﺿﻲ ،وأن ﯾﺞ ﺣﺎﻟﺔ ﻧﺔ وذﺔ اﺔ ﺟﯾة ﺗ ن ﻻ ﯾﻣﺎ اﻟ اﻟﺎﺋﻲ واﺎ ﻻ ﺗﻠﻪ
اﻟﺎﺎت اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺔ اﻟﺔ ،واﻛ أﻞ اﻟب أن ﻣﻠﻣﻬ اﻟﺔ ﻣﺎﺻة ،واﺳﺎا أﺎ أن ﯾوا   ﻣوﻣن ﺗ ﺣ ﻣ ﺎﻟا إﻧﻬ ﺎدوا ﺛرة
اﻟوﻣ.
ﺧﺟ ﺟع اﻟﺎﺿ إﻟﻰ اﻟارع اﺣﺎﺟﺎً ﻠﻰ اﻟ وﻠﻰ اﻧام اﻟﻣﺎت ،ﻼ ﻣﺎء وﻻ ﻬﺎء وﻻ ﺎز ﻲ ﺟب م ﻠﻰ  ﻣ اﻟ واﻟﺎز!
ﻲ زﻣ ﻣﺎ ﻞ اﻻﺣﻼل ،ﺎن اﻟب ﺎﻧﻲ ﻣ اﻟﻊ اﻟﺎﺳﻲ وﻣ ﺗ اﻟﺎت ،ﻟ اﻟوﻟﺔ اﻟﻲ ﺣﻣ أﻞ اﻟب ﻣ ﺣﺎﺗﻬ اﻟﺎﺳﺔ وﻣﻬ ﻣ اﻟ اﻟﺎﺋﻲ
ﺎﻧ ﺗﻠﻲ ﺣﻬ ﻲ اﻟ اﻟﻲ واﻵﻣ.
و ﺳ اﻟوﻟﺔ ﺎب اﻟ ،وﻠ اﻟﺔ ﺎﺋﺔ أﺎً  ،ﻻ ﯾ ﻲ ﻣوع ﺳﺔ اﻟﻼد ﻲ ﻲ اﻟن اﻟﺔ أو  ﻲ ﺔ ﻟﻞ اﻟاﻣة أو ﻞ ﻲ
ﻣﺎة ﺗﺎﻟ ﺎﻟ ﻲ اﻟ.
 أﻞ اﻟب واﻬ اﻟ ،ﻟﻬ ون اﻵن ﺗﺗ أوﻟﺎﺗﻬ ،وو أﻧﻬ ﺎزﻣن ﻠﻰ اﻟﻲ ﻲ  اﻟاﺟﻬﺔ ،ﻷﻧﻬ ﯾرن أن ﻻ  آﺧ  اﻟﻼد إﻟﻰ
أﻠﻬﺎ.
اﻧ اﻟة  ﺧاﺑﻬﺎ اﻟﺎﻟ وﺳﻞ ﺗ ﺣﻰ ﺗ ﺣﺎﺗﻬﺎ ،وﺣﻰ د اﻟب ﻣﻠﺎ ﺎن  اً وﻲ اﻟﺟﻪ واﻟﻠﺎن واﻟﻲ.
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