ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ِ
وﺎﻟﺎت اﺎدٌ ﺔ
اﻟﺔ أﻧٌ ﺔ ﯾﻣٌ ﺔ
اﻻﺎﻻت ﻲ
ٌ
ُ

 09ﻧ09:10 - 2019 
د .ﻣﻰ ﯾﺳ اﻟﻠاو
ٍ
اﺎل ﻣدة اﻷﺷﺎل واﻟﺟﻩ ﻷﻠﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺣ ﺗُا ﺑﺗﻬ وﺗُ ﻣﻼﺗﻬ ،وﺗُ ﺳﺎراﺗﻬ
ﻧﻬﺎر ﯾٍ م دون وع ﻠﺎت
ﻻ ﺗﺎد ﺗ ﻟﻠﺔ أو ﻲ ُ
 ﻣﻬ ﻲ ﻣاﻛ اﻻﺣﺎز ﺧﻼل
وﻊ اﻟ ﻠﻬ ،و إﻧاﻟﻬ ﻣﻬﺎ ﺎﻟة ،أو ن ﻣ ﻠﻰ اﻟاﺎت واﻟﺎﺑ ،وﻣ أﻣﺎم ﻧﺎ اﻟر واﻟاﺟ ،ﺑﺎ ﯾﻰ ٌ

اﻟﺎﻼت واﻟاﺟﺎت اﻷﻣﺔ ،ﻲ اﻟ اﻟ ﯾﻠﻰ اﻟ ﻠﻰ اﻟﻠ واﻟا واﻟﻪ ﻬ ﻣ اﻟﺎﺑ ،و ﻣ ﻻ ﺗوق وﺟﻬ وأﺷﺎﻟﻬ ﻟد اﻟ أو

ٍ
ٍ
وﺟﺎت ﯾﻣﺔ
س ﺎدﺔ ،أو
 ﯾﻣﻲ اﺎد م ﻪ ﺟ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺿ اﻟﻠ ،وﺄن اﻻﺎﻻت ﻟ أﻛ ﻣ
ﺿﺎ اﻟﺎﺑات ،ﺎ ﺑا وﺄﻧﻪ ﻧﺎ ٌ
 أن ﺎد ﻠﻬﺎ اﻟﻠن وﻬﺎ وﻠا ﺑﻬﺎ ،وﻻ  ﻟﻬ اﻻاض ﻠﻬﺎ أو اﻟرة ﻬﺎ ،أو إﺑاء اﻟﻣ واﻟ ﻟﻠﻬ وأﺟﻬﺗﻬﺎ اﻷﻣﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻣﻊ

ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل ،ﺣﻰ ﺎت اﻟﻠن ﯾﺟن ﻣ ﻩ اﻟﺎة ،وﻻ ﺄﻣن ﻠﻰ أﻧﻬ اﻟدة إﻟﻰ ﺑﺗﻬ أو اﻟﺻل إﻟﻰ أﻣﺎﻛ ﻠﻬ دون ﺗﺿﻬ ﻹﻼق اﻟﺎر
ﻠﻬ أو اﺎﻟﻬ.
ٍ
ٍ
أﻣﺔ ،أو ﻣ ﺗﻬﻬ
ﻣﺎت
أﺎء ﻲ ﺧﻼﺎ ﺔ أو
ﻻ ﺗ اﻻﺎﻻت ﻠﻰ اﻟﺟﺎل أو اﻟﺎن ،ﻣ ﺗﻲ ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل اﺷﺎﻬﺎ ﺑﻬ ،ﺄن ﻧا
ً
ٍ
ﻟﻠﺎت دﺔ ﻣﻞ اﻟ واﻟ ،ﺑﻞ ﺗم ﺎﺎل ٍ
اء ﻣ ادﺎءاﺗﻬ ،وﻣ ﻻ ﻠن ﺧ اً ﻠﻬ ،ﺎﺎل اﻷﺎل واﻟﺎء واﻟخ،
ﺎﻟ
 آﺧ ﻣ  ﺑٌ 

واﻟﻠ واﻟﺎﺑ ،وأﺎء اﻟﺎء واﻟوﻟ ،أو أﻞ وذو اﻟﻠ ،ﺎ ﺗﻞ اﻟﺎر واﻟﻼب واﻷﺳﺎﺗة ،واﻟﺎﺋﯾ ﻣ ﺳ واﻟﺎدر إﻟﻰ اﻷردن ،وﻻ ﺗدد ﻲ

اﺎل اﻟﺿﻰ واﻟﺣﻰ ،واﻟﺎﻣﻠ ﻲ ﻣارﻬ ،واﻟ إﻟﻰ ﺣﻟﻬ ،واﻟﺎ إﻟﻰ  ﺛﺎر وﺟﻊ زﻧﻬ ،و ﻣ ﻣﻠ ﺎﺎت ﺷﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ.
اﻟﺔ اﻟﺔ ﻠﻬﺎ ﻣﺎﺣﺔ ﻟ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻬ ﯾﺧﻞ وﻣﺎﺑاﺗﻪ إﻟﻰ أٍ 
ﻣﺎن ﻬﺎ ،وﻻ ﺗ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ ﻣﻪ ﻣ اﺎم ﻣن اﻟﺔ وﻣﺎﺗﻬﺎ
وﻠاﺗﻬﺎ ،ر أﻧﻬﺎ ﺗﻠ اﻟ  ﺗﺎﺗﻪ وﺎﻟﺎﺗﻪ ،وذﻟ ﻣ ﺧﻼل ف اﻟ اﻷﻣﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﻣﻊ اﻟﺎﺑات واﻹدارة اﻟﻧﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،إﻻ أن ﺟ اﻟو 

ٍ
ﺄاد ة ،وﻠ اﻟﺎر  ارة ،وﻞ ﺎراﺗﻪ اﻟﺔ اﻟﺔ وﺟاﺎﺗﻪ اﻟﻲ ﺗاﻛ ﺣﻪ إﻟﻰ  اﻟﺎت ،وﻟﻰ آﺧ ﺔ ﻲ
ﺑﺣﺔ ،وا ﺑﻬﺔ ،وﺎح

ٍ
ٍ
ٍ
ﻣﺎوﻣﺔ ﺗدﻪ ،وم أﺣﺎﻧﺎً ﺑ ﻠﺎت اﻟاﺔ واﻻﺎل ،وﺄﻧﻪ ﯾ ﻩ ﺎ م
ﺳﻠﺔ ﺗﻪ أو
ﺧﺎﺋ ﻣ
اﻟن واﻟﻠات ،و ﻠﺎﺗﻪ ﻞ ﺄﻧﺔ وﺛﺔ ،
ﻪ ،و  م ﺧﻪ ﻣﺎ ﯾﻩ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ٍ
ﻠﺎت
ﻻ ﺗ ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ أﻧﻬﺎ ﺗ اﻟﻠ وﺗﻞ ﺎﺳﻬﺎ أﺑﺎء ،وﺗ ﻠﻬ وﺗﻬ ﺎﻟة ﻧ اﻟرة واﻻﻧﺎﺿﺔ ،واﻟﺄر واﻻﻧﺎم ،واﻟﺎم
ٍ
ٍ
وﻣﺎت ﺔ ،ﻬﻩ اﻻﺎﻻت اﻟاﻟﺔ ،واﻟﺎﺳﺔ اﻟﻣﺔ اﻟﺔ ،ﺗ أﻠﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وﺗ اﻹﺣﺎس ﺎﻟﺄﻧﺔ
دﺔ أو اﻻﻧﺎب إﻟﻰ ﺧﻼﺎ

واﻻﺳار ،وﻲ ﺗ إذﻻﻟﻬ وﺎﻧﻬ ،وﺗﻰ إﻟﻰ ﺗﻬ وﺣﺎﻬ وﻧع اﻟﺔ راﺗﻬ ﻣ ﻧﺳﻬ ،ﺣ ﻞ د اﻟﻠ ﯾﻣﺎً إﻟﻰ اﻟات ،ﺑﺎ ﯾﺟ ﻲ
اﻟن واﻟﻼت اﻹﺳاﺋﻠﺔ أﻛ ﻣ ﺳﺔ آﻻف ﻣﻞ ﻣ أﺑﺎء اﻟﺔ اﻟﺔ.
إﻻ أن اﻟﻠ ﯾرن ﺳﺎﺳﺔ اﻟو ون ﻣﻩ ،وﻠن ﻠﻰ أاﻪ وﺎﺎﺗﻪ ،وﻠن أن ﻪ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻣة ،وﺷﻬﻪ ﻻﺑﻼﻬﺎ ﻣﺣﺔ ،ورﻪ ﻲ
اﻟة ﻠﻬﺎ واﻻﺳﺎن ﻬﺎ ة ،ﻬ ﯾاﺎ "ﯾﻬدا واﻟﺎﻣة" ،اﻟﻲ ﺎن ﻬﺎ ﻞ آﻻف اﻟات وﺎد إﻟﻬﺎ ﻞ أﻞ ﻣٍ ن ،وﻟﻬا ﻬ ﯾﻠﻊ إﻟﻰ ﺗﻬﺎ ﻣ ﺳﺎﻧﻬﺎ ،إﻣﺎ
ﻠﻬ أو اﺎﻟﻬ ،أو د وﺗﺣﻠﻬ ،أو ﺎر واﻟ ﻠﻬ ﻟﻬا ﺄﻧﻬ ،وﺎدروا ﻣﻬ إﻟﻰ ٍ
ﻣﺎن ن ﻪ اﻟ ﻣﻊ إﺧاﻧﻬ اﻟب ،وﻟﻞ اﻟو
ﺢ إﻟﻰ ذﻟٍ  
اﻊ ،وأﻣﺎﺗﻪ إﻟﻰ ﺣﺔ.
ﺔ ة ﻟل أﺣﻼﻣﻪ إﻟﻰ و ٍ

رﺎ ﺗ ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ أﻧﻬﺎ ﺎﺳﻬﺎ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﺎرﺳﻬﺎ ﺿ أﻠﺎ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺗﻊ أن ﺗ ﻲ  ،وأن ﺗ ﻬ وﺗﻞ
ﺎء أن أﺑﺎء اﻟﺔ اﻟﺔ ورﺟﺎﻟﻬﺎ  ،أﺎل اﻟ واﻟﺎﻛ ،وأﻧﻬ ﻣ وا ﻣﺟﺎت اﻟ واﻟم ،وأﻧﻬ رواد اﻟﻠﺎت
ﻬ وﺗ ﻠﻬ ،وﻧا اً أو ً
اﻟدﺔ ،وأﺎل ﻠﺎت اﻟ واﻻﺻﺎد ﺎﻷﺳﻠﺔ اﻷﺗﻣﺎﺗﺔ ،وأن ﻣ  اﻟﻠﺎت اﻟﺔ  ﻣ أﺑﺎﺋﻬﺎ ،و دوﺧا ﺟ اﻟو وﻣا أﻧ ﻣﺎﺑاﺗﻪ ﻲ
اﻟاب ،إذ ﻧﺢ أﻠﻬ ﻲ ﺗ ﻠﺎﺗﻬ واﻻﻧﺎب ﻼمٍ ،واﻟار  اﻟﺎر ٍ 
ﺔ ﻧﺎﺟﺔ ﻷﺎ ٍم وأﺷﻬ ،إﻧﻬﺎ ﺿﺔ أﺣ ﻧ ﺟار ،وأﺷف ﻧﺎﻟة ،و أﺑ ﻟﻠﻰ

وﺻﺎﻟﺢ اﻟﺛﻲ وﻰ ﺎش و ،ﻣ ﺗوا إﺟاءات اﻻﺣﻼل ،وﺛا أﻣﺎم ﺳﺎﺳﻪ ،وأﺛا أﻧﻬ اﻷ واﻷﺻﻠ ،وا أﻧﻬ ﺎوﻣن وﻻ ﻠن ،وون وﻻ
ﯾددون ،وﻣن وﻻ ﯾﻬون.
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