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ﺎ أﺑ ﺳ
ﺗ أزﻣﺔ اﻟ ﻣة أﺧ  ﺔ اﻟوع اﻟﻬﻧﻲ اﻟﺎﺋ ﻠﻰ ﺳﺔ أرض اﻟﻠ وﻧﻬ ﺧﺎرج اﻟﺎن .وﻲ ﺔ ﻟ ﺗ ﯾﻣﺎً ،ﺑﻞ ﺎﻧ داﺋﺎً ﺗﺄﻛ ﻣﻊ
ﻣور اﻟ .واﻟوﻟﺔ اﻟﻲ ﺎﻣ ﻠﻰ أﻧﺎض ﺷ آﺧ و ﻣﻧﻬﺎ واﺎ ﻠﻰ أﻧﺎض ﺑﺗﻪ ،واﻟن اﻟﯾ ﻠا ﺳﺎن اﻟ ﻣ أﺟﻞ أن ا  ﻲ ﺑ ﻟ
ف أﺳﺎء اﻟ اﻟﺔ ﻟّﻠﻪ  ﻟﻬﺎ ﺷﻬﺎً ﻲ ﺎﻣﺳﻪ اﻟﺗ أﺳﺎﺳﺎً ﻠﻰ ﺳة ﻟﺔ ،ﻞ ﻻء ﻟ ﯾا ﯾﻣﺎً أن اﻟﻬﺔ  أن ﺗاﺻﻞ،
ﯾﻩ ،واﻟال اﻟ أﺧّ 

وأن اﻟﻠوزرات  أن ﺗاﺻﻞ اﻼع اﻷﺷﺎر وم اﻟت ،وأن اﻟﺎﺟﺔ ﻟﻠﻠ ﻣ اﻟ ﻣ ﺳﺎن اﻟﻼد  أﻻ ﺗﻬﻲ .وﺣﻰ ﻟ ﺗ ﻼً اﻻﻧﻬﺎء ﻣ ﻞ ذﻟ ،ﺈن

اﻟﻬﺎﺟ واﻟف ﻣ اﻟﻬر اﻟﺎﺟﺊ ﻟﻠﻠﻲ ﻣ ﺗ اﻷﻧﺎض  أن ﻞ ﺎﺋﺎً؛ ﻷن اﻟﻠص ﺎن ﺣﻰ ﻣ أﺷﺎح ﻣ ﻠ ﻟ.
وﻞ اﻷرض اﻟﻲ ﺎن ﻠﻬﺎ
واﻟﺔ أن اﻟوع اﻟﻬﻧﻲ ﺎم ﻠﻰ ة اﻹزاﺣﺔ واﻹﺣﻼل ،وﻲ ة ﻠ ﺗﺄﺧ أﺷﺎﻻً ﻣﻠﺔ وﺗﺎﺋ ﻣﺎوﺗﺔ .اﻷﺳﺎس أن اﻟﻠﻲّ ،

اﻟﻠن  ،أن ﯾ اﺳاﻟﻬﺎ ﺎﻟﻬد .ﻟ ا  ،ﺑﻞ  ﺳﺔ ﺣﻰ اﻟاث اﻟﺎد و اﻟﺎد اﻟ د ﻟﻠﻠ ﻣ أﺟﻞ ﺑﺎء ذاﻛة وﺔ  ﻼﺔ
ﻣﺿﺔ ﻣﻊ اﻟﺎن.

إزاء ذﻟ ،ﺛﺔ أﺳﻠﺔ واﺟﺔ ﺗﻠ ﺗﯾاً وع ﺗﻬ اﻟ ،وﺗﻣ اﻟ واﻟﺎت اﻟﺔ ،واﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ  اﻟو اﻟﻠ ﺎك .اﻟﺎ ﻲ ذات
اﻟﺎ اﻟﻲ ﺗر ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻞ ﯾم ﺧﻼل ﺳﺔ اﻷراﺿﻲ ﻣ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻟﺎﻟﺢ اﻟﺎت ﺎك ،وﻲ ﻧ اﻟﺎ اﻟﻲ ﺗرت ﺧﻼل ﻣﺎزر اﻟﺔ
ﺗ إﺎدة  ﺎﻣﻠﺔ ﻣ أﺟﻞ إﺟﺎر أﻠﻬﺎ ﻠﻰ ﺗﻬﺎ ،وﺗ ﻞ اﻷﺎل واﻟخ ﻣ اﻟﺟﺎل واﻟﺎء ،وﺗ ﺣق اﻟت ﺎﻛﻬﺎ ،اﻟﺎ ذاﺗﻬﺎ ،ﻟ ﻷن اﻟﺎرﺦ 
ﺣّ 
ﻧﻪ ،ﺑﻞ ﻷن اﻟم ﻣﺎ زال ﻠﺎً ﺎرس اﯾﻪ أﻣﺎم ﺻ ورﺿﺎ اﻟﺎﻟ.
رﺎ أول ﻣﺎ  أن ﯾﺎدر إﻟﻰ أذﺎﻧﺎ  ﺣﺔ ﺧﻣﺔ اﻟﺎن اﻟو ﻲ ﺟ اﻻﺣﻼل .ﻩ ﺟﺔ وﺔ ﺎﻟﻊ ،وﻲ ﺧﻣﺔ ﺗﻞ ﺔ ﻟﻠﻞ اﻟﻲ .ﻟ ﻣ ﺎب
اﻟﺎب وﻟ  اﻟﺎب واﺟ .ﻟﺎذا ﻟ ﺗ ﻣﺟﺎت اﻟو ﻲ اﻟ اﺟﺔ ﻩ اﻟﻣﺔ  اﻟﺔ ﺣ  اﻟﺎب اﻟﻲ اﻟو ﻟﻠ اﻟﺎر ﻠﻰ اﻟﻞ
اﻟﻠﻲ ﻲ ة اﻟ رﺎ ن ﻣ اﺑﻪ أو ﻣ ﻠﻪ .ﺑﺎﺔ ﻻ  ﺗ اﻷﻣ وﻻ  اﻻﺳﺷﺎد ﺄ ﺷﻲء ﻣ أﺟﻞ أن ﯾو ا ﻣﻻً .اﻟﺎت اﻟﺎم اﻟﻲ
ﻣﻬﺎ اﻟﺎدﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎع  اﻟﻼد ﺧﻼل اﻟﺔ ،و ذﻟ ﻣﺎ ﺳﻩ اﻟﻠن اﻟو ﻲ اﻟرات اﻟﻠﺔ واﻻﻧﺎﺿﺎت ،ﻻ  أن ﺗﻊ أﻣﺎم ﺧﻣﺔ ﻻء
اﻟﺎن ﻲ ﺣس اﻟود وﻲ اﻟق اﻟﻠﺔ .ﻣﺎ أﻟﻪ :إن ا اﻷﻣ ﺎن  ﻣاﺟﻪ ﻣ ﻞ ،ورﺎ أن ﻣﺎ ث ﺟ ﻣاﺟﺔ أﻛ ا اﻟ ،ﺧﺎﺻﺔ أﻧﻪ 
ﺣﺔ واﺣة ﺗﻬﺎ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ﺗل :ﻣﻬﺎ ﺧﻣﻲ وﻣﻬﺎ  ﺷ وﻣﻬﺎ ﻠ ﻷﺟﻠﻲ ،ﺈﻧﻲ ﻻ أﻧ إﻟ أﻛ ﻣ أﻧ ﺷ أﺣﻠﻪ وأر اﻟ ﻣ أرﺿﻪ ،ﺄﻧ
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ﻣﻬﺎ ﻠ ﻟ ﺗﻰ ﻣﻲ  ﺗﻠ اﻟﺎﻣﻠﺔ .أﻟ ا ﺗﯾاً ﻣﺎ ﺗﻟﻪ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل؟
أ أن ﻣﺟﺎت اﻟﺳ اﻟﻲ ﻲ اﻟاﺧﻞ ﺎﺟﺔ ﻟار  ﻣﻊ ﺎدات اﻟ ﻣ أﺟﻞ اﻟﺻل إﻟﻰ ﺗرات ﺣل ذﻟ .ﺗﻠا  اﺳﻣ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل اﻟﺔ
اﻟوﺔ واﻟﺎء اﻟﻠﺎت ﻲ اﻟ ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ ﺗ اﻟب اﻟﻠﻲ ﻠﻰ أﻧﻪ ﺗاث ﺧﺎص ﺑﻬﺎ .ﻟ  اﻷﻣ ﻣﻻً؛ ﺔ ﺗاث ﺷ  أﻻ ﺗ ﺑﺳﺎﺔ ﺟء ﻣﻪ.
ور ﻧﻪ  ﻣل ،ﺎن  ﻠﻰ ﺎدات اﻟﺳ اﻟو أن ﺗ ة أﻣﺎم ذﻟ؛ ﺎﻟب اﻟﻠﻲ اﻟ ﺗﻠﻪ اﻟأة اﻟوﺔ ﻲ اﻟ ﻟ ﺧﺎﺻﺎً ﺑﻬﺎ ،ﺑﻞ  ﺛب
ﻞ اﻟﺎء اﻟﻠﺎت اﻟﻼﺗﻲ أﺟن ﻠﻰ ﺗك ﺑﺗﻬ ﺧﻼل اﻟﺔ ،و ﺷﺎرة ﻣ ﺷﺎرات اﻟﻬﺔ اﻟﺔ.
اﻟال اﻵﺧ اﻟ ﺗﻩ أﺣاث اﻟ ﯾﻠ  أﺎء اﻻﺋﻼف اﻟﻣﻲ اﻟب ،وأ اﻟﺎﺋﺔ اﻟﺣة .ﻟ  ا اﻟال  ﺎل ﻞ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ﻲ اﻟاﺧﻞ
ر ﺑء ﻠﺔ اﻟﻬم ﻲ اﻟ   .أن ﺗن ﻣﺎرﺎً ﻲ ﺣﻣﺔ ﺗﻬف ﺟءاً ﻣ ﻧﺎﺧ؟ اﻟال اﻷﻛ ﺎً  اﻟﺎش ﺣل ة اﻟﺎرﺔ ﻲ اﺋﻼف ﺣﻣﻲ
ﻣﻊ اﻷﺣاب اﻟﻬﻧﺔ .ﺎك  اﻷﺎر اﻟﻲ ﺗﺟ اﻟ  ﻣﺎ ﻠﻪ »اﻟﺣة« ﺗﻠ ﺎﻧﺔ اﻟب ﻲ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ ﻲ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل .ﻞ  ﻟﻬ أن
ﯾﺛوا و ﺧﺎرج اﻟﻣﺎت داﺋﺎً؟ و  أن ﯾﻟا ﻣ ﻣد أﺎء ﺑﻟﺎن ،ﺎﻟﺎ ﻠا أن ﻧا ﻟ ،إﻟﻰ ﺎﻠ ﻲ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ؟
ﺷﻞ ﻣﺎة ،ﻟ ﻧﺎﺋﻪ ﺎﺗ واﺿﺔ ﺎ  اﻻﺳﻻل .ﺗل أ ﺗﻠ اﻟﺎﺋﺞ :إن وﺟدك وﻣﻪ واﺣ .وﻠﻪ ﻠﻰ اﻷﻞ أﻻ ﺗ ﺗﻠ اﻟاﺋ ﺑﺟدك.
اﺟﻬﺎد ّ
وﻞ ﺎم ،إن ﻣﺎ  ﯾﻠ ﻣاﺟﺔ ﻠﻰ أﻛ ﻣ ﺻ؛ ﻷن ﺷذﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟاﺧﻞ ﻻ ﺗم إﻻ ﻣﻠﺔ اﻟوع اﻟ ﺳاﺻﻞ ﺗ أﻞ اﻟﻼد
وﺳﺔ أرﺿﻬ ود ﻣﻬﺎ .إن ﻣﺎ  ل :إن اﻟﺔ ﻣة وﻟ ﺗﻪ وﻟ ﺗ ،ون ﻬﺎ ﻟﻬﺎ  أﻻ ﯾ  ﻣﺎ ﺟ ،ﺑﻞ  ﻣﺎ  وﺳ ﻣ أﺟﻞ أن
ﻧ ﻣ اﻟد ﻲ وﺟﻪ اﻟاﺻ.
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