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ﺣارات اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ :ﻟﺎذا ﻲ اﻟاﺋ ؟وﻟﺎذا اﻵن؟
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إﺑا اﺑاش
 وون ﺿﺞ إﻼﻣﻲ أو اﺎم ﺷﻲ  ﺑأ ﻣﻠ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﺎﻟا إﻟﻰ اﻟاﺋ اﻟﺎﺻﺔ ﺗﻠﺔ ﻟة وﺟﻬﻬﺎ اﻟﺋ اﻟاﺋ  اﻟ ﺗن
اﻟَﻠﺔ ﻠ اﻟﺎﻟﺔ
ﻟﻠﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻟﻠﺔ ﺣار ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ ﻟأب اﻟع وﻧﺎز ﻣﺎﻟﺔ وﺔ ،وﻲ ﻩ اﻟﻟﺔ ﺳن ﻟﺎءات ﻣﻠﺔ ﺗﻬﺎ اﻟﻠﺔ اﻟاﺋﺔ ُ
ﻣﻊ ﻞ ﻞ ﻠﻰ ﺣة ،وﺎ ﺳر اﻟاﺋ ﻣﺎ إن ﺎن ﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻟﺔ ﺛﺎﻧﺔ ﺗﻊ ﻬﺎ ﻞ اﻟﺎﺋﻞ ﻻﺳﺎل اﻟارات أم ﺳ اﻷﻣ  اﻟﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،واﻷﻣ
ﺎ ﻻ ﯾ ﻠﻰ اﻟاﺋ ﺑﻞ ﻠﻰ ﻣ ﺗ اﻹرادة  اﻷاف اﻟﻠﺔ ﻠﻰ إﻧﺎز اﻟﺎﻟﺔ وﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ،ﻷن اﻟﺎن اﻟ ﺎﻧ ﺗ ﻪ ﺣارات اﻟﺎﻟﺔ
ﺳﺎﺎ ﻟ  اﻟ ﻲ ﻞ اﻟﺎﻟﺔ ،ﺑﻞ ﺎب اﻹرادة  اﻷﺣاب ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺧﻼت واﻻﺷاﺎت واﻟ اﻟﺎرﺟﺔ ﻠﻰ اﻷاف اﻟﻠﺔ ،وﺎ ُﻧ َِ ﻛ ﺄن

ات ﺟﻻت اﻟار اﻟﻠﻲ واﻟﻲ آﻟ ﻠﻬﺎ ﻟﻠﻞ ﻟ ﺗ  ﻲ ﻣ ﺑﻞ ﺳﻬﺎ وﺗﻼﺎ ﺣارات ﻣﺎﻟﺔ رﺳﺔ و رﺳﺔ ﻲ اﻟدان واﻟ واﻟﺎل و
وﺗﺎ وﺳ ا وروﺳﺎ ،وﻻ ﻧ أن ﻞ ﻩ اﻟول ﺎﻧ ﻣاﺔ ﻹﺎل اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ!!! .

ﻟ ﺳ وأن ﺎ أﻛ ﻣ ﻣة أن إﻧﺎز اﻟﺎﻟﺔ وﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ﺎ  ﺗﺣ اﻟﺔ وة ﻲ ﺳﻠﺔ وﺣﻣﺔ واﺣة ﻟ  ﺷﺄﻧﺎً ﻠﺎً ﺧﺎﻟﺎً ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻣﻠ وأﻣﺔ
ﻟﻞ اﻟ و ﻣﻠﺔ ﻠﺔ ﺎﻣﺔ ،ﻲ ا اﻟﻠ ﺗﺧﻞ أﺟة ﺔ وﻠﺔ ودوﻟﺔ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ إﺳاﺋﻞ اﻟﻲ ﺻ اﻻﻧﺎم اﻟاﻲ وﺗ ﺑﺎ اﻟر
واﻟاﺻﻞ ﺑ ة واﻟﺔ ،ﺎ أن ل أﻣ اﻻﻧﺎم ﺧﻠ وﺎﺋﻊ ﻠﻰ اﻷرض زاد ﻣ ﺻﺔ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم .إﻻ أن اﻟﺔ ﻻ ﺗﻲ اﻻﺳﺎﻟﺔ ﺑﻞ ﺗﻲ اﻟﺎﺟﺔ ﻟ ﻣ
اﻹرادة ﻣﻊ ﺿ ﺷﻲ ﻠﻰ اﻷﺣاب واﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻲ اﺳأت  ﻣﻧﺎﺗﻬﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺎم  ﻣﺎ ﺗﻬ ﻣ ﻣﺎﻊ وﻣﺎﻟﺢ.

ﻧ ،اﻟﺎﻟﺔ ﻣﺔ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗ ﻣﻠﺎﺗﻬﺎ واﻻﺷﺎل ﻠﻰ ﻣﺎ  ﻣ اﻵن وﻻ ﺗﻊ إﺳاﺋﻞ أو اﻷﺟات اﻟﺎرﺟﺔ إﺎﻪ ،وﻲ ا اﻟﺎق  ﺗ اﺧاﺎت
ﻲ ﻣﻠ اﻟا ﻠﻰ إﺳاﺗﺔ ﻞ وﻲ ﺗد اﻟﻬف اﻟﻲ اﻟﻬﺎﺋﻲ وأدوات ﺗﻪ ،ﺷﻞ وﺣود اﻟوﻟﺔ اﻟدة ،ﺷﻞ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺎﺳ ﻣﻊ ﺔ اﻟﺣﻠﺔ ،ﺗﺣ
اﻟﻣﺔ اﻟﺎﻧﻧﺔ ﻲ اﻟﺔ وة ،و اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت واﻟاﺷ اﻹﻼﻣﻲ وﻟﺔ اﻟ واﻟ ،اﺗﺎم اﻟات اﻟﻲ ﺗ اﻟا ﻠﻬﺎ ﺎ ﯾﻠ ﻠ ﻣﺔ اﻟ،
اﻟا ﻠﻰ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎﻣﺔ.
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وﻲ ا اﻟﺎق ﺄﺗﻲ دور اﻟاﺋ ﻹﻧﺎز ﻩ اﻟﻠﺎت أو ﻬﺎ ،أﻣﺎ ﻟﺎذا اﻟاﺋ؟ وﻟﺎذا اﻵن؟ .
ﻟﺎذا اﻟاﺋ؟ ﻷن ﻟﻠاﺋ ،ﺷﺎً وﺣﻣﺔ ،ﻼﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﻊ ﻠ ﺗد ﻟﻣ اﻧﻼق اﻟرة اﻟﻠﺔ ﺣ اﺳﻠﻬ ﻩ اﻷﺧة ﺗﺔ اﻟرة اﻟاﺋﺔ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ
اﻻﺳﺎر اﻟﻧﻲ وﺎﻧ اﻟاﺋ  اﻻﺳﻼل ﻣ أول وأ اﻟول اﻟﻲ ﺳﺎﻧت اﻟرة اﻟﻠﺔ ودﻬﺎ ﺎً وﻣﺎدﺎً وأﺎﻣ ا ﻟﻠرة ﻠﻰ أراﺿﻬﺎ واﺳت
اﻟاﺋ ﺗ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺎﻟ ﻣ ﺗ اﻟﺎدات واﻷﺣال ﻲ اﻟاﺋ وﻠ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻬﻲ ﺻﺎدﺔ وﺟﺎدة ﻲ ﺗ وﻟ  اﻻﻧﺎزات ﻲ ﻣﻠ
ﻣِ رة ﻣ أﺔ ﺿ ﺧﺎرﺟﺔ ﻠﻬﺎ.
اﻟﺎﻟﺔ دون أن ن ﻟﻬﺎ أ أاض ﺳﺎﺳﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻬﺎ ،وﻷﻧﻬﺎ أﺎً َ

أﻣﺎ ﻟﺎذا اﻵن؟ ﻸن اﻷﻣر ﻲ ﻠ رﺳﺎ وﺷﺎ وﺻﻠ ﻟ اﻟﺎرﺛﺔ و اﺳف اﻟاع اﻟاﺧﻠﻲ اﻟ واﻷﺣاب واﻟﻠ واﻧ ﻣﺄزق اﻟﻊ ،ﻣﺄزق دﺎة اﻟﺔ
اﻟﺎﺳﺔ واﻟاﺔ ﻠﻰ اﺗﺎﺔ أوﺳﻠ وﺗاﻬﺎ ﺣ ﺗت إﺳاﺋﻞ ﻟﻞ اﻻﺗﺎﺎت واﻟد وﺟﺎرﺗﻬﺎ ﻲ ذﻟ اﻟﻻﺎت اﻟة اﻷﻣﺔ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣودﺔ رة اﻷﻣ
اﻟة و اراﺗﻬﺎ ﻠﻰ ض ﺳﻼم ﺎدل ،أﺎً ﻣﺄزق دﺎة اﻟﺎوﻣﺔ ﺣ آﻟ أرﺔ ﺣوب وأرﺔ  ﺎم ﻣ اﻟة ﻠﻰ ﺎع ة ﺗ ان ﺣﺎﺔ ﻣوع
اﻟﺎوﻣﺔ إﻟﻰ ﻣ ﻣ اﻟﺎﻧﺎة واﻟس وﺣﺎر ﺎع ة وﻣﺎﻲ ﺗﻊ اﺗﺎﺔ ﻧﺔ ﯾ ﻬﺎ اﻟﺎزل  اﻟﺎوﻣﺔ ﻣﺎﺑﻞ ﻣﺎات ﻣﺎدﺔ وﺗ ﺳﻠﺔ واﺔ ﻟﺎس ﻲ
ة.
ﺣارات اﻟاﺋ ﺎﺔ  ﻧر وﺎرﺔ أﻣﻞ ﺣﻰ ون ﺎﻧ واﺔ ﺈﻣﺎﻧﺔ أن ﺗُ ﺟﻊ اﻷﺣاب اﻟ ﻲ ﻣاﻬﺎ وﻧﻬﻬﺎ وﻠﻲ ﻣ ﺗﻰ ﻣ ﻼء ﻬﺎ ،ﺑﺿﺎ أم

ُﺎً ،ﻹﻧﺎذ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻣ اﻟﺎع ،ون ﻟ ﻠا ﺎﻟ اﻟﻠﻲ ﺳاﺻﻞ ﻧﺎﻟﻪ ﺎﻷﺣاب أو ﺑوﻧﻬﺎ وﺎﻟﺎﻟﺔ ﺑﻬﺎ أو ﺑون ﻣﺎﻟﻬﺎ ،ﺎﻟ اﻟﻠﻲ

وﻪ اﻟﺎدﻟﺔ ﻣﺟدان ﻞ أن ﺗاﺟ اﻷﺣاب اﻟﺎﺳﺔ اﻟاﺔ ،وﻣﻞ وﻣ اﻟﺔ ﻟ رﺎ ﺎﻷﺣاب اﻟﻲ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺎﺑة ﻠﻰ ﺷ ب ورﻩ ﻲ أرض
ﻠ ﻣ ﺣاﻟﻲ ﺧﺔ آﻻف ﺳﺔ.

وﻠﻰ اﻷﺣاب أن ﺗﻠ أﻧﻬﺎ إن ﺎدت ﻣ اﻟاﺋ دون ﺗا وﻟ ﻲ اﻟ اﻷدﻧﻰ ﻠ  ﻟﻬﺎ اﻟ وﺳﻠﻬﺎ اﻟوﻟﺔ  ﻞ اﻟﺎﺋ ،ﺑﻞ ﺳن  اﻟ
ﻠﻰ اﻷﺣاب أﺷ ﻣ ﻪ ﻠﻰ اﻻﺣﻼل ،و ﻻ ﺗن ﻣﻼ أﺔ ﺻﺔ أﺧ ﻟﻠﺎﻟﺔ واﻟﺣة اﻟﺔ.
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