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ﺎﺳﺔ ذ اﻟﺔ ،وﻣﺎ  ﻣ" اﻧﺎﺿﺔ دة اﻟﻲ ووﺣة اﻟ ،"ﺳﺄﻛ   اﻟروس اﻟﺎدة ﻣ ﺗﺎرﺦ اﻟاع اﻟﻞ اﻟ ﻣ أﻛ ﻣ ﻣﺎﺋﺔ ﺎم،
اﻟﻲ ﺗﻞ ﺎو ﻣﻞ :ﻟﺎذا ﻣﺎ زاﻟ اﻟﺔ ﺣﺔ ،وﻞ اﻟﺔ ﻠﺔ أم ﺔ أم إﺳﻼﻣﺔ أم أﻣﺔ ،و أﺷﺎل اﻟﺎل اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻠﺔ أم اﻟﻠﺔ ،وﺣل اﻟﻠل
اﻟﺣﻠﺔ واﻟﻬﺎﺋﺔ ،وﻣﻟﺔ زوال إﺳاﺋﻞ ،وﻣﺎﻧﺔ اﻷﻰ واﻟس ﻲ اﻟﺎل اﻟﻠﻲ ،وﻣﺎوﻟﺔ ﻟﻺﺟﺎﺔ  ﺳال :ﻟﺎذا ﺣﺎد اﻟﺎﻻت اﻟﻠﺔ أﻞ  ﻣ
ﻻت وﺗﺎت وﻣﺎﻧﺎة اﻟ اﻟﻠﻲ؟
اﻟرس اﻷول
اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺎدﻟﺔ وﻣﺎ زاﻟ ﺣﺔ ،وﺷ اﻟﺎر ﻣ ﻟاﺻﻠﺔ اﻟﺎح
ﺑأت اﻟﺔ ﻣ أﻛ ﻣ ﻣﺎﺋﺔ ﺎم ﻲ أواﺧ اﻟن اﻟﺎﺳﻊ  ﻣﻊ أول وة اﺳﺎرﺔ ﺻﻬﻧﺔ ،واﺳت ال ا اﻟة ،و ﺣﺔ ر ﻣﺎ ﺗﺿ ﻟﻪ ﻣ أال
ﺧﺻﺎ أن وﺎ ﺣﺔ ﺻﻬﻧﺔ ﺎﻟﺔ ﻣﺗﺔ وع اﺳﺎر ،ووﺔ ﺗم ﻣاﻛ
ﻼ ﺎﻟﺎء ﻠﻬﺎ،
وﺣوب ودﻣﺎر وﻣت وﻣاﺢ وﺗﺎت وﺗ ﺎن ً
ً
ﺎﻟﺔ ،ﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﻻﺎت اﻟة اﻷﻣﺔ اﻟﻲ ﺗﻟ راﺔ د إﺳاﺋﻞ ﻣ ﺑﺎﻧﺎ ،ﺻﺎﺣﺔ و ﺑﻠر ودوﻟﺔ اﻻﻧاب ﻠﻰ ﻠ ،اﻟﻲ ﻣ اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ ﻣ
ﺗ ﻬﺎ.

أﺧﻼﺎ ،وﺟﺎﻣﺔ  اﻷﺎد اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟرﺔ اﻹﻧﺎﻧﺔ  ،دون ﻩ اﻷﺎد
ﻻ  ﺗ رة اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﺎء ﻟﻻ أﻧﻬﺎ ﺔ ﺎدﻟﺔ وﻣﺔ
ً
ﻻ  ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ أن ﺗ ،ﻟﻟ  أن ﺗﺎ ﻠﻰ ﺳ ﺗﻬﺎ اﻟﺎرة ﺎﻻﺑﺎد  اﻟﺎور ،ﻬﻲ اﻟر اﻟ  أن ﯾور ﻠﻪ وﻣ أﺟﻠﻪ اﻟﻊ ،وﻻ
ﺗم ﻧﻬﺎ ﺄ ﻣر ﻣﻬﺎ ﺎن ،وﻟﻬا اﻟ ﺗد ﺎﺎم وﺗﺄﯾ ﺎﻟﻲ ﺗﻩ اﻟﺎﺎ اﻟﺎدﻟﺔ اﻷﺧ.
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ﻣدا ﻲ اﻟﺎء ،وأﺛ أﻧﻪ ﺷ
ﻼ ﻪ ﺎﺋ اﻟ اﻟ ﻠﺎ ت د وﻬ ﻣ اﻟﻣﺎر وﻠ
ﻻ  أن ﺗﻰ اﻟﺔ ﺣﺔ ﻟﻻ أن ﻬﺎ ﺷ اﻟﺎر اﻟً 
ً
ﺻﺎﻣ وﻣ ﻲ ﻧﺎﻟﻪ ﻠ اﻷﺷﺎل ،وﺳاﺻﻞ ﻧﺎﻟﻪ ﻣﻬﺎ ﺎل اﻟﻣ وﻠ اﻟﺎت.

ﻲ ﻞ ﻣة ﻣﺎ  اﻟون أن اﻟﺔ اﻧﻬ ،أو ﺗاﺟ ،وﺳﻬﺎ اﻟﺎن ،ﻧاﺎ  ﺛرة أو اﻧﺎﺿﺔ ﺷﺔ ﺗ ﻣ ﺟﯾ ،ﻣ ﺔ اﻟاق ﻲ اﻟﺎم ،1929
وﻣور ﺄل إﺿاب ﻲ اﻟﺎرﺦ وﺛرة ) ،(1939-1936وﺣوب  1948و 1956و ،1967وﻣﺔ اﻟاﻣﺔ ﻲ اﻟﺎم  ،1968ﺣب  ،1973وم اﻷرض  ،1976وﺣوب
ًا
 1978و 1981و ،1982واﻻﻧﺎﺿﺔ اﻷوﻟﻰ ) ،(1993-1987وﺔ اﻟ ﻲ اﻟﺎم  ،1996واﻻﻧﺎﺿﺔ اﻟﺎﻧﺔ ) ،(2004-2000واﻻاءات اﻟﺔ ﻠﻰ ﺎع ة
ﺑءا ﻣ ﻣﺔ اﻟاﺎت واﻟﺎﻣات ﻲ اﻟﺎم  ،2017وﺎب اﻟﺣﺔ،
) (2009-2008و 2012و ،2014واﻧﺎﺿﺔ اﻟﺎﻛ ﻲ اﻟﺎم  ،2015وﺎت اﻷﻰ اﻟاﺻﻠﺔ ً
اﻧﺎر ﻟﻸﻰ واﻟس واﻟﺦ ﺟاح ،ﺎﻟا ﻣﻊ ﻣﺎ ﻪ اﻟرة ﻲ اﻟاﺧﻞ اﻟﻠﻲ.
ًا
وﺎب اﻟﺎﻣد ،وﺣﻲ اﻟﺦ ﺟاح ،ووﺻًﻻ إﻟﻰ ﻣﺔ "ﺳ اﻟس" اﻟﻲ اﻧﻟ
اﻟرس اﻟﺎﻧﻲ
اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﺔ ﺔ إﺳﻼﻣﺔ أﻣﺔ
ﻣ ﻧء اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻠ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎ ﻲ ﻞ ة :ﻞ ﻲ ﻠﺔ أم ﺔ أم إﺳﻼﻣﺔ أم أﻣﺔ أم ﻣﺎذا؟
ﻲ اﻟاﺔ ﺗ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻬﺎ ﺔ ﺔ ،ﻟﻟ ﺳﻠ اﻟﺎدات اﻟﻠﺔ أﻣﺎ ﻟﻠب وﺟ اﻹﻧﺎذ ،وا ﺎن ﻣ اﻷﺳﺎب اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻟﻠﺔ واﻟﻬﺔ اﻟﻲ ﺗﻠ ﻲ ﺎم
إﺳاﺋﻞ .وﺗ اﻟﺎن ﻠﻰ اﻟﺔ ﺑﺎﻧﺎ ،دوﻟﺔ اﻻﻧاب ،اﻟﻲ ﺧﺎﻧ اﻟ ﺣ ،وﻟ ﺗ ﺑﺎ ﻟﻪ ﺈﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﺔ .وﺳﺎت "اﻟﺔ" ﺑﺎﻧﺎ ﻠﻰ ﺎم إﺳاﺋﻞ
ﻠﻰ ﺣﺎب دوﻟﺔ ﻠ.

وأﺻ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ دوﻟﺔ  ﺻور ار اﻟ واﻻاف ﺈﺳاﺋﻞ ر ﺎﻣﻬﺎ ﻠﻰ  %78ﻣ ﻣﺎﺣﺔ ﻠ ،أ أﻛ ﻣ %20 ﻣ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﺔ
ﻟﻠوﻟﺔ اﻟﻬدﺔ ﻲ ار اﻟ ،وﺻرت ﻣﺎت اﻟ ارات اﻟﻠﺔ ﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ ﻣﻠ اﻷﻣ واﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣ اﻟة وﻣﻠ اﻟﺎﻻت اﻟﺔ ﻬﺎ،
وﺻرت اﻟ اﻟﺎﻧﻧﺔ ﻟﺔ ﻻﺎ ﻲ اﻟﺎم  ،2005اﻟ اﻟﺎﺳﻲ واﻟﺎﻧﻧﻲ.
دوﻟﺎ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،اﺣ ﻠﻰ ااف ﺎﻟ اﻷدﻧﻰ ﻣ اﻟق
ﻛﺎ ا اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻸﻣ اﻟة ﺑوﻟﺔ ﻠ  ﻣا ،وا ﻠﻪ ﻣﺢ ً
ا ً
اﻟﻠﺔ )ﺣ ﺗ اﻟ ،واﻟوﻟﺔ ﻠﻰ ﺣود  ،1967ﺎ ﻬﺎ اﻟس اﻟﺔ ،وﺣ اﻟدة واﻟ ﻟﻼﺟ ﻠﻰ أﺳﺎس اﻟار  ،(194وﻟ اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ و ارات
اﻷﻣ اﻟة ر أﻧﻬﺎ ﺗﻞ اﻟل اﻟ إﻻ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗﻠ اﻟرة ﻠﻰ اﻟ ﻧﻬﺎ ﻣﻠﺔ ﺎﻟ اﻷﻣﻲ .إن اﻟﺔ اﻟﻠﺔ دوﻟﺔ وﻟﻬﺎ ﻟ ﺗ اﻟﻞ ﺎﻟﺎن ﻠﻰ
اﻟﺎﻣﻞ اﻟوﻟﻲ.

واﺳت اﻟﺔ اﻟﻠﺔ  اﻟﺔ ﺔ ﺔ ال اﻟﺎت وﻣ اﻟﺎت ﺣﻰ  اﻧﻻع اﻟرة اﻟﺎﺻﺔ وﻧء ﺣﺔ اﻟﻣ اﻟب وﺣب اﻟ
اﻟﻠﯾ أﺎ اﻷوﻟﺔ ﻟﻠﺣة ﻠﻰ ﺗ ﻠ ،ﻣﺎ ﺟﻞ اﻟﻬد واﻟﺎﺎت اﻟﻠﺔ ﻣزﺔ وﻣﺔ ﻠﻰ اﻟﻠان واﻟﻬﺎت اﻟﺔ ،وا ﻠ اﻟﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔ،
وﺗﯾا ﺣب اﻟ وﺟﺎﺔ اﻹﺧان اﻟﻠ ،إذ أﺎ اﻷوﻟﺔ ﻟﻠة وﺎﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﻼﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ،إﻟﻰ أن اﻧﻠ ﺣﺔ ﺢ )اﻻﻧﻼﺔ اﻷوﻟﻰ ﻲ اﻟﺎم ،1959
ً

واﻻﻧﻼﺔ اﻟﺎﻧﺔ واﻟ  ﺔ ﺣان  ،(1967اﻟﻲ أ اﻟ اﻟﻠﻲ اﻷوﻟﺔ ﻠﻰ اﻷﺎد اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ واﻷﻣﺔ ،وا ﺳﺎ ة ﻲ ﺗﻲ اﻟﺎم اﻟﻲ
ﻠﺎ.
ﻟورة إﻧﺎء ﺎن ﻠﻲ   اﻟﻬﺔ اﻟﻠﺔ،
ﺧﺻﺎ ﻣﺎ  اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ اﻟﺟد اﻟﻠﻲ ً
ً
وﻲ ا اﻟﺎق ﺎﻣ ﺟﺎﻣﺔ اﻟول اﻟﺔ ﺎدة ﻣ  اﻟﺎﺻ ﺑﺄﺳ ﻣﺔ اﻟ ﻲ اﻟﺎم .1964
إن إﺑاز دور اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟﺎﺳ ﻲ اﻟاع  اﻟ) أﻛ ﻣ إﻼق اﻟﺎح اﻟﻠﺢ ( وراء ﺗء ﺣﺔ ﺢ ﻣﻊ اﻟﺎدة ﻟﻠرة اﻟﻠﺔ ،و ذﻟ ﻟﺔ
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اﻟ ،ﺈﺑاز أﺔ اﻟور اﻟﻠﻲ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟوع اﻟﻬﻧﻲ ﻧﺎﺟﺔ  أن اﻟﻠﻲ  اﻟر اﻷﻛ ﻣ ﺎم إﺳاﺋﻞ .وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻠﻪ أن ﯾﺎدر إﻟﻰ اﻟﺎع 
ﻧﻪ ،واﻟﺎل ﺿ ﻩ اﻷﺧﺎر اﻟﻲ ﺗﻬدﻩ ﻣ دون اﻧﺎر أﺣ ،ﻻ ﺳﺎ  اﻟﻬاﺋ واﻟﺎت اﻟﺔ.
اﻟ اﻟﻠﻲ إﻟﻰ اﻻﻧا ﻣﺎﺷة أﻛ وأﻛ ﻟة ﻪ ،واﻟﺎع  أرﺿﻪ وﻪ
ﻟ دﻊ اﻟﻠﻲ اﻟرﻲ ﻣ اﻟﺎم اﻟﺳﻲ اﻟﻲ  اﻟﺔ اﻟﻠﺔ
َ
َ
وﺣﻪ ،ﺑﺻﻪ رأس اﻟﺔ ،وﻠﻰ أﺳﺎس أن اﻟرة اﻟﻠﺔ ﻠﺔ اﻟﺟﻪ ،ﺔ اﻟ واﻟﻠ ،وأﻣﺔ وﻧﺎﻧﺔ اﻷاف واﻷﺎد.
وﺎ ﺎل "اﻟاﺋ أﺧ اﻟﺎ ،"ﻣﺎ ﺗ اﻟﺎﻟﺔ ﺄﺔ اﻟ اﻟﻠﻲ ،وﺗﻠﻞ أﺔ اﻷﺎد اﻷﺧ ﺑﻊ ﻣ اﻟﺎم اﻟﺳﻲ اﻟﻲ اﻟ أراد أن ﯾﻠﻰ  اﻟء
ا
أﺎ ﺎﺳﻼﻟﺔ اﻟار اﻟﻠﻲ ،ﻟرﺟﺔ ﺗر إﻣﺎﻧﺔ أن ﻣ ﺣ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺣﻞ ﻠﻲ ً
اﻟ ﺗﻠﻪ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﺗ ﻲ اﻟﺎﺑﻞ اﻟﺎﻻة ً

 اﻟب واﻟﻠ واﻷﺣار ﻲ اﻟﺎﻟ ﻠﻪ ،دة ﻞ ﻠﻰ اﻟﻠل اﻻﻧادﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺑأت ﻣﻊ ﻣ ،وﺧﺔ أن ﺗﻠﺎ ﺣﻠل أﺧ ﻣﻊ ﺳرﺎ واﻷردن وﻟﺎن ،ﻣﺎ ﻲ
ﺗك اﻟﻠ وﺣ  ،أن ﺳرﺎ ﻟ ﺗﻠ ﺑ اﻟﻠل اﻻﻧادﺔ.
ﻲ ا اﻟﺎق ،ارﺗُ ِ ﺧﺔ أوﺳﻠ اﻟﻲ ﻟ ﺗد إﻟﻰ ﺣﻞ ﻠﻲ ،ﺑﻞ إﻟﻰ وع اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺦ اﻟ ﻧ ِ
 ﻟﻬﺎ ،وﻻ ﺗال ﻟ ﺗﻠ ﻣﻪ ﺣﻰ اﻵن،
ُ
َ

وﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﻬ اﻟﺎﺋ ﺎﺳ ﺎت اﻟوج ﻣﻪ ﺗ ﻣﺎﺻﺗﻪ واﺎﻟﻪ ،وﺎد ﺎدة ﻠﺔ ﺟﯾة ﺗﺎرب "اﻹرﺎب" ،ﺎ ﺎﻟ اﻟﺋ ﺟرج ﺑش اﻻﺑ ﻲ ﺧﺎﻪ
اﻟﻬ ﻲ ﺣان .2002
أﺧﻼﺎ ،وﺎك ﺷ ﺣﻲ ﻣ
ﺛﺎﻧﺎ ،واﻟﺎﻟ ﻠﻪ ﺛﺎﻟًﺎ ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻧﻬﺎ ﺔ ﺎدﻟﺔ وﻣﺔ
ً
اﻟﻼﺻﺔ أن اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣﺔ ﻟﻠﻠ أوًﻻ ،وﻟﻠب واﻟﻠً 
ﻟﻞ راﯾﻬﺎ ﻲ ﻞ اﻟوف .واﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻼﺳام ﻣ ﻞ اﻷاف ،وﻷاف وﻣﺎﻟﺢ ﻣﺎﻛﺔ ،ﻣ دا واﻟﺎة إﻟﻰ اﻟﺎت اﻟﺎوﻣﺔ ،وﻣ إﯾان إﻟﻰ

ﺗﺎ ،وﻣ أوروﺎ وروﺳﺎ واﻟ إﻟﻰ اﻟﻻﺎت اﻟة ،ﻣﺎ ﻲ أن ن ﻟﻬﺎ ان واﺣ ﯾ ود ﺷﻬﺎ ،ورك أﻬﺎ وﺧﺻﻬﺎ ﻣﻠﺎ ﯾرك ﺧﺎﺋ وﻣات
اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ.
إذا أﺻ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣرة أو ﻣﻣﺔ ﺿ ﻣوع ﻲ أو إﺳﻼﻣﻲ أو أﻣﻲ ،أو ﻲ أﺣ اﻟﺎور ،ﻠ ﺗن ﻣﻞ إﺟﺎع وﻻ ﻟﻬﺎ اﻷوﻟﺔ ،ﻠﺎ ﺿﺎ
ﻠ ﻠﻰ ﻣﺢ اﻟﺣة اﻟﺔ أوًﻻ ،واﻟوﻟﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ أوًﻻ ،ﺿﺎ ﻣﺎ ﺣﺎول اﻟﺎر اﻟﻠﻲ واﻟﻲ أن ﻬﺎ ﻲ ﺧﻣﺔ اﻻﺗﺎد اﻟﻲ اﻟ ﺎن اﻟوﻟﺔ اﻟﺎﻧﺔ
اﻟﻲ ا ﺈﺳاﺋﻞ ،وا أن ﺎﻣﻬﺎ ﺷﻞ ﻣ أﺷﺎل ﺗ اﻟ ،وﺎﻟ اﻟﺔ ﺄن ﺗف ﺑ وﻬﺎ وﺎم ﺎن ﺎﺻ ﻠﻰ  %78ﻣﻪ ،وردد اﻟن ا
اﻻدﺎء ﺔ إﻧﺎذ ﻣﺎ  إﻧﺎذﻩ وﺎم دوﻟﺔ ﻠ ﻠﻰ ﻣﺎ ﺗﻰ.
ﻟ اف اﻟﻠن واﻟب ار اﻟ ﻟﺎ ﺎﻣ دوﻟﺔ ﻠﺔ ﺣاك ،وﻟﺎ ﺎﺷ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺣﻰ اﻵن.
ﻧ ،ﺎن  اﻟﻞ أﻛ ﻲ اﻟﺎم  ،1948ﻣ أﺟﻞ ﺎم اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ وﺎع ة ﻣ دون اﻻاف ﺎم إﺳاﺋﻞ اﻟ ﻲ ا اًﺎ وًﻻ ﺎﻟواﺔ
وﺗﻠﺎ ﺎ ﯾﺣ اﻟﻠ اﻟﻞ ﺎﻟواﺔ اﻟﺎرﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺗم ﻠﻰ أن ﻠ ﻟﻠﻠ وأن ﺎم إﺳاﺋﻞ ﻣوع اﺳﺎر اﺳﺎﻧﻲ
اﻟﻬﻧﺔ ﻟﻠاع،
ً
ﺗا ﻟ ﺗ اﻟ" ﻟﻠ اﻟﻬد."
 ،وﻟ
ً

اﻟ اﻟﻠﻲ ﻟﻠاع رأس اﻟﺔ ،وﻠ اﻟﺎ ﻠﻪ ،وﻟ اﻟﺎﻟﺔ ﻪ أدت إﻟﻰ ﺗﺎزﻻت ﻣاﺻﻠﺔ وﺻﻠ إﻟﻰ اﻟﺔ واﻟ واﻷرض ،وﺄﻧﻬﺎ ﺗﻲ اﻟﺔ واﻟﺎع
 ،وﺻًﻻ إﻟﻰ أن ا ﺎت اﻟ اﻷﻰ اﻟ ﻣ اﻟ اﻟﺻل إﻟﻪ .ﺎﻟﺎﻟﺔ ﺎﻟ اﻟﻠﻲ وﺣﻩ ﺎﻻاف ﺑور اﻟﺎدة وﺎ ﻣ اﻟﻼ اﻟﻠ ،ﻣﻞ
ﺣﺔ ﺣﺎس ،وﻟ اﻻاف ﺎﻟق اﻟﻠﺔ ،ﺗ ﺣﺔ أن اﻟوع اﻟﻬﻧﻲ اﺳﺎر  إﺣﻼﻟﻲ ﯾ اﺳﺎل إﺎﻣﺔ "إﺳاﺋﻞ اﻟ ،"واﺳﺎل د
اﻟﻠ ﻟ ﺷﺎر اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ "ﺷ ﻼ أرض ﻷرض ﻼ ﺷ ،"وﺎﻣﺔ دوﻟﺔ ﯾﻬدﺔ ﻧﺔ ،ﻬا اﻟوع ﻻ ﻬف ﻠ ، وﻧﺎ اﻟﻬﺔ ﻠﻰ اﻟﺔ
اﻟﺔ ﺑﻣﻬﺎ ﻹﺎﺋﻬﺎ أﺳة اﻟﻠ واﻟﺔ واﻟﺋﺔ ،واﻟ ﻣ اﻟﺋﺔ واﻟ واﻟﻬﻞ وم اﻻﺳار.
ﻛﺎ ﻬف اﻟﺎﻟ ﻠﻪ ﻣ ﺧﻼل ﻧ اﻟﻠ واﻟﺔ ،و اﻟ واﻟﻼﻞ ،ودوس اﻟ اﻹﻧﺎﻧﺔ اﻟﺎﻟﺔ :اﻟاﻟﺔ واﻟﺎواة وﺣ ﺗ اﻟ ،وﺣق اﻹﻧﺎن وﺣﺎﺗﻪ،
وﺳﺎدة اﻟﺎﻧن ،واﻟﺎ ﻠﻰ اﻟﻠ واﻻﺳار ﻲ اﻟﺎﻟ.
إن ﻣﺎ  ﻩ اﻷﺎم ﯾ ﻠﺔ اﻟﺔ ،ووﺣة اﻟﺔ واﻷرض واﻟ ،ﺎ ﻬ ﻲ ﺔ اﻟس اﻟﻲ اﻧت ﺈزاﻟﺔ اﻟاﺟ ﻣ ﺎب اﻟﺎﻣد ،وﻣﻊ ﻣة
 ﻠ اﻟﺎرﺔ ،وﻲ ﺔ اﻟن واﻟ اﻟﺔ داﺧﻞ أراﺿﻲ  ،48إﺿﺎﺔ إﻟﻰ
اﻷﻼم ،وﺻد أﺎﻟﻲ ﺣﻲ اﻟﺦ ﺟاح ،وﻼق آﻻف اﻟارﺦ ﻣ ﺎع ة اﻟﻲ ّ 
اﻟﺎات واﻟاﺟﻬﺎت اﻟﻲ اﻧﻟ ﻲ أﻛ ﻣ 250 ﻧﺔ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻛﺎ ﯾ ﻠﻰ أﺔ اﻷﺎد اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ واﻹﻧﺎﻧﺔ اﻟرﺔ ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻣﺎ ﺷﻬﺗﻪ ﻣن واﺻ اﻟﺎﻟ ﻣ ﻣﺎات ﺣﺎﺷة ،ﺣ ﺷﻬت اﻟﻻﺎت اﻟة
اﻷﻣﺔ  60ﻣﺎة ﻲ ﯾم واﺣ ،ﺎ ﺷﻬت اﺻ وﻣن أوروﺎ ﻣﺎت اﻟﺎات ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣﺎات ﺣﺎﺷة ﻲ اﻟﻠان اﻟﺔ ،ﻻ ﺳﺎ ﻲ اﻟ واﻟاق ،واﻷردن
وﻟﺎن ،ﺣ ﺣﺎول اﻟﺎون ﺗﺎوز اﻟود ﻧة ﻟﻠس وﻟة واﻟاﺧﻞ اﻟﻠﻲ ،وا ﻲ أن ﺔ اﻟوع اﻟﻬﻧﻲ اﻻﺳﺎر ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺟﻬد ﻠﺔ أوًﻻ،
ﺛﺎﻧﺎ ،وأﻣﺔ ﺛﺎﻟًﺎ.
وﺔ وﺳﻼﻣﺔ ً
وﺊ ،ﺑﻞ ورﺎ أﻛ ﻣ ﻣﺊ ،ﻞ ﻣ  ﺄ  ﻣ أﺎد اﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﺄ د  أن ﻞ ﻠﻪ اﻟﻠﻲ ،ﻣﻊ اﻟﻠ أن اﻟﻠﻲ ﻻ ﯾ 
اﻟب ،وﻻ ﯾﻬ اﻻﻧﺎﺿﺎت واﻟرات ،وﻻ اﺳار اﻟاع ،ﺑﻞ ﯾ أن  اﻟاع واﻟﺎﻧﺎة ﺄﺳع و وأﻞ اﻟﺎت ،ﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﻞ ﻟ أﻰ ﻣﺎ  ﻲ
ﻞ ﻣﺣﻠﺔ ،وﻣ ﺛ اﻻﻧﺎل إﻟﻰ اﻟاﺣﻞ اﻟﺎﻟﺔ ،ﻣ دون ﺗع و  اﻟاﺣﻞ وﺣﻬﺎ ،وﻼ ﺗﺎ وﺗﺎذل واﻧﺎر.
اﻟﺔ ﻠﺔ ،وﻟ ﻣ دون اﻷﺎد اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ واﻹﻧﺎﻧﺔ اﻟرﺔ ﺎن ﻣ اﻟ ،إن ﻟ ﻧﻞ ﻣ اﻟﻞ أن ﺗ اﻟﺔ.
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