ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻲ ذ رﺣﻠﻪ اﻟﺎﺔ..

ﺗﺎر اﻹﺻﻼح :أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ اﻟاﺋﻲ اﻟ ﺎل ﻞ ﻣﺎ أراد ﺣ اً وﺻ اً ورﺻﺎﺻﺎً
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ﻧ ﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﺔ ،ﻲ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﺔ ﺢ  -ﺳﺎﺣﺔ ة ،اﻟم اﻷرﺎء ،اﻟﺎﺋ اﻟاﺣﻞ اﻟ أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ ،ﻲ اﻟ اﻟﺎﺔ ﻟﺣﻠﻪ.
وﺎﻟ اﻟﻠﺔ ،ﻲ ﺑﺎن ﻧﻲ ﻟﻬﺎ ،وﺻﻞ "ﺻت ﺢ" ،أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ ،،، اﻟاﺋﻲ اﻟ ﺎل ﻞ ﻣﺎ أراد  ...ﺣ اً وﺻ اً ورﺻﺎص".
وﺗﺎﻊ "  اﻟ ﺷﺎ) أﺑ ﻠﻲ( اﻟﺎﺋ اﻟ ﺗﻞ ﺑ أﺳﺎر اﻟرة ،ﻻﺟﺎً ﺛ ﻣﺎﺗﻼً ﺎرداً ﺛ أﺳ اً اً ﺎﺋاً وﺎﺗﺎً وﻣ اً ﻻﻣﺎً ﺎﺋاً ﻣﺎً ﺛ ﻧﺎاً ،ﺣﻰ
أﺻﺢ ﺑﺻﻠﺔ ﻟﻠﺎﺋﻬ وﻟﻪ ﺗُ أة اﻟ ،ﺗﻬﻞ ﻣ  رﺣﻠﻪ وﻣﺗﻪ زاداً ﻲ درب اﻟرة واﻟﺔ".
واﻟاﺣﻞ أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ ،اﻟﻟد ﻲ إﺣ اﻟﻠﺎﻟﻲ اﻟﺎة ﻲ ﺔ  ﺎم  ،١٩٤١اﺳﻬ واﻟﻩ ﻲ ﻣﺔ  اﻟﻬة ﺳﺔ  ،١٩٤٨ﻟﺢ  اﻟ اﻟﻞ اﻟﺟﻞ
اﻟ ﺗﺢ وﻪ ﻣ اً ﻠﻰ ﺟاﺋ اﻟو اﻟﻬﻧﻲ  ﺷﻪ ،ﻟﻞ ﻻﺟﺎً ﻲ ﻣﯾﺔ رﺢ ﺟﻲ ﺎع ة ،ﺣ ﺗﻠﻰ ﺗﻠﻪ اﻷﺳﺎﺳﻲ.
و اﻟﺎﺋ ﻞ اﻟرة  ،اﻟ أﺑ ﻠﻲ ﺔ ﺢ ﻲ ﯾﺎﯾ ﻣ اﻟﺎم  ،١٩٦٢أﺛﺎء ﻠﻪ ﻲ إﺣ دول اﻟﻠﺞ ،ﺛ اﻟ ﺎﻟﻞ اﻟ ﻲ اﻟﺎم  ،١٩٦٧وأ ﺑﻠ
ﻣ اﻟﻬ اﻟﺎﺋ ﺎﺳ ﺎت ﺑﻞ أوﻟﻰ اﻟﻼﺎ اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ﻲ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﺎد إﻟﻰ اﻟﺔ ﻣﺎﺗﻼً وﻟ ﺳﺎن ﻣﺎ ﺗ اﺎﻟﻪ ﻟﺔ  ﺎﻣﺎً ﻰ
اﺛﻲ  ﺎﻣﺎً ﻣﻬﺎ ﻲ اﻟل اﻻﻧاد.
وﺗق اﻟﺎن ﻟﺔ اﻷﺳ ،ﺣ اﺎ ﻣﺔ ﺎرﺔ ﻲ ﺗﺎرﻪ اﻟﺎﺳﻲ واﻟﻲ  ،ذاع اﺳ أﺑ ﻠﻲ ﺎﺋ وﻣ  أن ر أن ﯾ ة اﻹرادة ﻠﻰ ﻣ
اﻟة ،ﺎن أﺑ ﻠﻲ أول ﻣ ﺎد إﺿاﺎً  اﻟﺎم ﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟﺔ اﻷﺳة اﻟﻲ أﺻﺢ ﺎ ،وذﻟ ﻲ إﺿاب اﻟﺎم  ،١٩٧٠ﻟﻪ إﺿاﺎً آﺧ اً ﻲ اﻟﺎم ،١٩٧٦
رت ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل ﻣﺎﻪ ﺎن أول ﻣ وﺄت أاﻣﻪ ﺳ ﻧﺔ اﻟاو ،وﺎك ﻣداً ﺗﻠ ﺳﺎ اﻻرادة اﻟﻠﺔ ﻣداً ﻠﻰ ﻬ اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ وﺟ
اﻻﺣﻼل ،وض أﺑ ﻠﻲ إﺿاﺎً آﺧ  اﻟﺎم واﻟ ﺳﺎن ﻣﺎ  إﻟﻰ ﺎﺔ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ ،و ﺷﻬاء اﻟﺔ اﻷﺳة راﺳ ﺣﻼوة وﻠﻲ اﻟ ،وﺗﻬ
ﺎﺎت اﻷﻣ اﻟة ﻧﺎﺷﺎت وﻣاﺟﻬﺎت دﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﺗ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺢ اﻟﺎرﺳﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ  اﻟﺔ اﻷﺳة وﺎﺋﺎ اﻟﻠﻲ اﻟﺎﺗﻞ اﻟﻠ أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ.
وﺗﺎﻊ  ":أج ﻪ ﻲ ﺳ أﯾﻠل ﻣ اﻟﺎم  ،١٩٨٢ور ﺧوﺟﻪ ﻣ اﻟ  أﺑ ﻠﻲ إﻟﻰ ﺗﺄﺳ ﺣﺔ اﻟﺔ اﻟﺎوﺔ ﻟ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺑﺧة اﻟﺎب
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واﻧﻬ ،وﺗن اﻣاداً ﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﺎوﺔ ،ﺿ ﻠﻪ ات اﻻﺣﻼل اﻹﺎﻣﺔ اﻟﺔ ﻲ ﻣﻟﻪ ﺣﻰ ﻣﺎﯾ ﻣ اﻟﺎم  ١٩٨٣ﺣ رت ﻧﻪ إﻟﻰ ﺔ اﻟﺔ
ﺟب رﺢ ﻣداً ،ﻟﺎد ﺧﻩ و ﻪ وﻟ دون ﺟو  اﺳ ﻲ ﻠﻪ اﻟﺎﻟﻲ ﻣ ﻣﺎﻩ ،وﻲ ﺷﺎ ﻣ اﻟﺎم  ١٩٨٥رت ﻣﺎ ﻰ ﺎﻟﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ
ﻧﻪ ﺧﺎرج اﻟﻼد ﻟرﺗﻪ اﻷﻣﺔ".
وﻲ ﺟب ﻟﺎن ﻲ اﻟﺎم  ١٩٨٥ﻞ ﻣول اﻟﺎع اﻟﻲ ﺣﻰ أﺑﻞ  ،١٩٨٦ﺛ اﻧﻞ إﻟﻰ ﺗﻧ ﻣ اﻟﺎم  ١٩٨٧ﺣﻰ اﻟﺎم  ١٩٩٣ﻣوﻻً  ﺎع ة ﻲ اﻟﺎع
اﻟﻲ ﺗ إﺷاف اﻟﻬ اﻟﺳ ﺧﻠﻞ اﻟز.
ﻛﺎﻧ اﻟﺔ واﻻﻧﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ ،اﻟﺎت اﻷﺑز ﻲ اﻟﺎل اﻟﺎﺳﻲ واﻟ ﻟﻠﻬ أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ ،واﻟﻲ راﻪ ﻬﺎ ﺗﻠﻩ ور درﻪ ﻣ دﺣﻼن ود ﻣ ﺷﺎب
وادر ﺎع ة إﺎن اﻻﻧﺎﺿﺔ اﻻوﻟﻰ.
إﺛ ﺗﻊ اﺗﺎﺔ أوﺳﻠ ،ر ﺣﻣﺔ اﻻﺣﻼل دة أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ إﻟﻰ ة ،ﻧ اً ﻟرﺗﻪ اﻷﻣﺔ ،إﻻ أﻧﻬ ﺗاﺟا أﻣﺎم إﺻار اﻟﻬ اﻟﺳ ﺎﺳ ﺎت ﻠﻰ
دة ﺻ ة وﺷﺎﻬﺎ أﺑ ﻠﻲ ،ﺎد ﻲ أﻛ ﻣ اﻟﺎم  ١٩٩٥ﻟ اﻧﺎﻪ اً ﻲ اﻟﻠ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟﺎم   ،١٩٩٦أن ﺣﻞ ﻠﻰ ﺔ
اﻟﻠ اﻟر ﻟﺢ ﺎم  ،١٩٨٩وﺢ أول وز ﻟﻠ ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
وأﻛ اﻟﺎن  ،أن أﺑ ﻠﻲ رﺟﻞ ﻟ ﺗﻠﻬﻪ ﻣﺎﺻ أو ﻣﺎﺳ  اﻟ  ،ﻧﻪ وز إﻻ أﻧﻪ ﻟ ﯾاﻧﻰ  ﺧض اﺎم ﻣح و إﻟﻰ أﺎﻟﻲ ﻣﺔ اﻟاﺻﻲ ﻲ
ﺧﺎﻧﻧ رﺎً ﻹﻼق اﻟﺎرع ﻣ ﻞ ات اﻻﺣﻼل ،ﻠﻪ أﺑاً ﻻ ﯾﻲ ﻹرادة اﻟاة.
أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ ﻣ وﺎﺋ وﺳﺎﺳﻲ ﻠﻲ ﻟﻪ ﺻﻻﺗﻪ اﻟﯾة ﻲ ﻞ ﻣاﺣﻞ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،و ﺎن ﻣ أواﺋﻞ اﻟﯾ اﻧوا إدارة اﻟﺋ ﻣد ﺎس ،ﻣﻬﺎً إﺎﻩ
ﺎﻟ واﻟ  اﺗﺎذ اﻟ ارات اﻟﺎﺳﺔ ﻲ وﻬﺎ ،راﺎً ﻣأ اﻟﺎوﺿﺎت ﻣ أﺟﻞ اﻟﺎوﺿﺎت ،ﺛ اﻧ وﺎﺟ ور إﺟاءات إﺎء اﻟﺎﺋ ﻣ دﺣﻼن 
اﻟة اﻟﺔ ،واﻟﺎب أ ﻣ ذﻟ ﻞ ادر اﻟﺔ ﻲ ﺎع ة.
ٍ
ض ﺎل ،أد إﻟﻰ ﺗر وﺿﻪ اﻟﻲ  ،ﻟﻠﻲ اﻟﻼج ﻲ اﻟﺎرج ،ﺛ ﺳﺎن ﻣﺎ ﺎد إﻟﻰ ة اﻟﻲ أﺣﻬﺎ ﻟ ﻲ ﻣﻰ اﻟﺎء
أﺻ أﺑ ﻠﻲ ﺷﺎ
ة وﻠﻲ ﻠﻰ ﻣﺎﻣﻊ أﻠﻬﺎ ﻠﺎﺗﻪ اﻷﺧة) ،ة وﺢ أﻣﺎﻧﺔ ﻲ أﺎ ﺄﺣﺎ وﻻ ﺗﺎ(،أﺑ ﻠﻲ ،اﻟﺟﻞ اﻟ ت اﻣ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ واﻟﺎﻟﺔ أن
ﺗ ﺣ.
وﺧ " أﺳل اﻟت ﺳﺎﺋﻩ وأ ﻪ ورﻪ ﯾم اﻟﻼﺛﺎء اﻟا اﻟﺎﻣ واﻟ ﻣ ﻣﺎﯾ ،٢٠١٣ ﻟﺗﻲ أﺑ ﻠﻲ راﺣﻼً إﻟﻰ ﻠﺎء اﻟ ،ﻣﻻً ﻠﻰ أﻛﺎف اﻟﺟﺎل،
ﻣروﺎً ﻲ ﺛاﺎ ،ﺷﻬاً ﻧ ﻣ ﺳﺗﻪ ﺎً و اً وﻣاﺎً ﺗﻧﺎ دوﻣﺎً ﺄﻧﺎ ﻟﻠ وﻧﺎ اﻟﻬﺎ ﺎﺋون".
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