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ﺗﺎﺎت اﻟﻬﻧﺔ واﻟﺎﻟﺔ!
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ﺎﻧﻲ ﺣ
ﺎﻧﺎر اﺟﺎع »اﻟﺎﺑ «اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟم ﺑﺋﺎﺳﺔ رﺋ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ،ﺎﺔ اﻷاف ﺗﻰ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻧﺎر ﺗﻬﺎ أﺟاء ﻣ اﻟر اﻟﯾ ،ر
ﻣﺟﺎت ﺗﺎول أن ﺗﺢ اﻟﻬ اﻟﻠﻲ ﺧوﺟﺎً ﻣ أزﻣﺎﺗﻪ اﻟدة ،ﺧﺎﺻﺔ ﻠﻰ ﻣﻠﻲ اﻟﺎﻟﺔ واﻟﻬﻧﺔ وﻲ اﻟﺳ ﺑﻬﺎ ﻣﺎ ﺎت ﻰ إﻧﺎذ ة ،أو »إﺎدة ﺗﺄﻞ
ة« ﺣ ﻣﻠﺎت اﻟث اﻷﻣﻲ ﻣﻼدﯾف ،ا اﻷﺧ ﯾﻠ دو اًر ﻣرﺎً ﻲ ﺎﺔ اﻻﺗﺎﻻت اﻟﻲ ﺗر ﺣل ﺧﺔ ﺗم ﺑﻬﺎ وﺎﺗ ﻣوﺔ ﺗ ﻠﻰ ة
ﺎﺻ وﺎﺎت ﺗﻞ ﺧﻠ ص ﻞ ﻟﻠ ﻣ اﻟﺎﻟﺔ ﻲ ﺎع ة ،وﻧﺎش ﺎﺎت اﻟﺔ واﻟﺎﻩ واﻟﻬﺎء ،وﺎب ﺎع اﻟﻠ  ﻩ اﻟﺔ ،ر أن
اﺣﺎﻻت إرﺟﺎء ورﺎ إﻟﺎء اﺎح اﻟﺎم اﻟراﺳﻲ اﻟﺎدم ،ﺎﺗ أﻛ ﺧرة .وﻟﻲ ﺗ ﻩ اﻟﺔ إﻣﺎﻧﺔ اﻟﺟﺔ ﻠﻰ اﻟاﻊ ،ﺗح  اﺟﺎع رﺎﻲ ﺗﺎرك ﻪ
اﻟﻠﺔ اﻟﺔ وﻣ وﺳاﺋﻞ واﻷﻣ اﻟة ،ﻣﻊ ﺗﺄﻛ ﻣﻼدﯾف ﻠﻰ اﺎر اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﺷﺎً أﺳﺎﺳﺎً ﻟﻸﻣ اﻟة ،وأن اﻻﺟﺎﺎت اﻟﻲ ﺎ ﻣﻊ اﻟﺋ
ﺎس واﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ﺗﺄﺗﻲ ﻲ إﺎر ا اﻟﺄﻛ وﻩ اﻟؤﺔ.
ﻣﻊ ذﻟ ،ﺎك ﺗ واﺿﺢ ﻟور اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻲ إﺎر اﻟﺎﺎت واﻟﺎﺣﺎت اﻟﻲ ﺗ ﺑ إﺳاﺋﻞ وﺣﺔ ﺣﺎس ﺣل »ﻣﺄﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ« اﻟﻲ ﺳﺎﻬﺎ اﻟ
اﻟﺎﺳﻲ ﻟﻠﺔ ﺎ ﺳن ﻠﻰ أﺟة اﻟﺎﺑ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟم ،ا اﻟ ﯾاز أﺎً ﻣﻊ اﻧاد ﺣﺔ ﺣﺎس ﺑراﺳﺔ ﺗﺎﺻﻞ »اﻟﻬﻧﺔ« ﻣ  أ ﻣﺎرﺔ ﻣ اﻟ
اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ .ﻣﺄﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ ﻲ ا اﻟﺎق ،ﻻ ﺗال ﻲ ﺟ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻣدة وﻣدة .ﺎﺔ ﺎﺋﻞ اﻟﻞ اﻟﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ،ﺣﺎﻟﻬﺎ ﻲ
أﻞ اﻷﺣال ،ﺎ  ﺣﺎل اﻟأ اﻟﺎم اﻟﻠﻲ اﻟ ﯾﺎﻊ ﻣﺎ ر ﻣ ﺗﺎت وﻣﺎدرات ﻣﺎرﺿﺔ أﺣﺎﻧﺎً ،و ﻻ ﻠ أﺣ ﺣﺔ ﻣﺎ  ﻣ اﻟ
اﻻﺟﺎﺎت ،اﻷﻣ اﻟ ﻻ ﯾد ﻠ اﻟأ اﻟﺎم ﻣﺎ .
وﻟﻞ ﻣﺎ ﻞ اﻷﻣ أﻛ ﻠﺎً ،أن اﻷﻧﺎء اﻟاردة ﻣ اﻟﺎة ،ﺣل ﻣﺎﻲ اﻟﺎﻟﺔ ،ﻻ ﺗو اﻟﻬ اﻟﻲ ﻟﺔ ﺣﺔ ﻣﺎ وﺻﻠ إﻟﻪ ﻩ اﻟﺎﻟﺔ ،ﺣﺎﻟﺔ ﻣ اﻟ
أﺻﺎﺑ اﻷاف اﻟﺎﻠﺔ ﺎﻟس ،ﻣﺎ ﯾﺣﻲ أن ﻣ اﻟﺎﻟﺔ ﻣﺗ أﺷ اﻻرﺗﺎ ﺎﻟﻬﻧﺔ ،وﻬﺎ ﺣﺔ ﺣﺎس وﺳاﺋﻞ ،دون ﺗﺎﻞ اﻟور اﻟﺎﻞ واﻟﺎﻣ واﻟك
ﻟﻠﺎة ،ﺣﻰ أن ﻣﻼدﯾف ﺗ  زﺎراﺗﻪ اﻟﺔ وﺎب  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم.
ﺎ ﻟ ﻧ ﺣﺎس وﺳاﺋﻞ ﻲ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﻧﺔ ،ﺗ وﻼت اﻟب اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﯾة ،وﺗﻬﻲ اﻟﺎر اﻟوض ﻠﻰ ﺎع ة وﺎدة إﺎر وﺗﺄﻞ ﺑﻪ اﻟﺔ،
ﺳﻞ ذﻟ إﻧﺎ اًز ﺎﻣﺎً إذا ﺎن ﺑاﺔ ﻟﺎﻟﺔ ﻠﺔ ﺟﺎدة وﺎﻠﺔ وﺣﺔ ،واﻟﺔ ﺎ ،أن ﻞ ا اﻹﻧﺎز ﻲ ﺣﺎل ﺗﻪ ،ﺗ اً ﻟﻼﻧﺎم إﻟﻰ اﻧﺎل ﻣﻊ وﺿﻊ
ﺣ ﻷ ﺟﻬ ﺣﻲ ﻻﺳﺎدة اﻟﺣة اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
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ﻛﻟ ،ﺈن اﺣﺎﻻت ﻞ اﻟﺻﻞ إﻟﻰ ﺗﻬﺋﺔ ﻞ ﺎﺋﺎً ﻠﻰ ﺿء اﻻﺷاﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻠﺎً أن ﻣﺎ ﯾ ﺗاوﻟﻪ ﺣل ﺑد وﺗﺎﺻﻞ ﻩ اﻟﻬﻧﺔ ،ﺎد ن  ذاﺗﻪ ﻣﺎ
ﺗدد اﻟﯾ ﻬﺎ إﺛ ﻞ ﺣب إﺳاﺋﻠﺔ ﻣ اﻟوب اﻟﻼث ﻠﻰ ﺎع ة ،وﻲ أﺎً ﺗﻠ اﻟوب اﻟﻲ أﻬﺎ ﻣﺗات دوﻟﺔ ﻹﻧﺎذ ة واﻧﻬﺎﻟ ود اﻟول اﻟﺎﻧﺔ
دون أن ﺗﺢ ﻞ اﻟﻬد ﻹﺎدة إﺎر اﻟﺎع أو إﻧﺎذﻩ ،اﻟق اﻷﺳﺎﺳﻲ ﻩ اﻟة ،أن اﻟﻬ اﻹﻠﻲ واﻟوﻟﻲ ،اﻟ ﯾ ﻣ» إﻧﺎذ ة« اﻧﺎً ﻟﻪ ،ﺄﺗﻲ ﻲ ﺳﺎق ﺻﺔ
اﻟن اﻷﻣﺔ ،ﻣﻊ اﻟ ﺄن اﻟﻻﺎت اﻟة ﺳ وأن ت ﻣﺗ اً ﻲ واﺷ ﻞ ﺔ أﺷﻬ ﺗ ان »إﻧﺎذ ة« ﻣﺎ  ﺑﺿح إﻟﻰ ﺗا وﺗﺎﻊ ﻩ
اﻟﻬد ﺎﺗﺎﻩ اﻟﺔ اﻷﻣﺔ ،ر ﻧﻲ ﻣﻼدﯾف أ ﻼﺔ ﺑ اﻷﻣ!!
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