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أﻛم ﺎ ﷲ
 ﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻹﺳاﺋﻠﺔ َﻣ ﯾث  ﻣاﺔ ﺣﺔ »ﺣﺎس« ﻠﻰ ﺧﺔ ﻣ اﻷﻣ اﻟة ﻟﻠﺔ اﻟﻼم ﻧﻻ ﻣﻼدﯾف ،وﻲ اﻟﻲ ﺗ ﺑد اﻟﺔ ﻲ
أرﻊ ﻧﺎ .ﺻﺔ ﻣﺎر ،اﻟﺎة اﻟﺎﻟﺔ ة ،واﻟﺎة اﻟﺎﻧﺔ ،واﻟﻠﻠن اﻹﺳاﺋﻠن ،ﻠﻬ ﻧوا ﻣﺎ  ﺿﻪ واﻻﺗﺎق ﻠﻪ ،وأﻛ ﻣ ذﻟ ﺈن وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠ ﺎﺟﺎع ﺣﺔ »ﺣﺎس« وﻣاﻬﺎ ﻠﻰ اﻟض.
ا اﻟض اﻟ  إﻧﺎﺟﻪ ﻣ أﻛ ﻣ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ ،ﺗﯾاً ﻲ اﻟ اﻷول ﻣ ﺷﻬ ﻧﺎن اﻟﺎﺿﻲ ،و أﻞ ﻣ أﺳ ﻠﻰ ﺑء ﻣات اﻟدة ﻠﻰ اﻟود
اﻟﺔ ﻟﺎع ة ،اﻟﻲ أ إﻧا اًر ﻟﻠﻊ ﺄن ﺣﺎﻟﺔ اﻟ ﻠﻰ اﻟﺎع آﺧة ﺎﻻﻧﺎر .وﺎن اﻹﻼن اﻷول  ﺗﻠ اﻟﺎدرة ﻲ ﺗ ﻟة اﻷﺧﺎر اﻟﻠﺎﻧﺔ آﻧاك،
ﻲ اﻟ ﻣ ﻧﺎن ،ض أوروﻲ ﻟﺔ »ﺣﺎس« ،وﻟ ﺗ اﻟﺔ اﻟﻠﺎﻧﺔ إﻟﻰ اﻟﻬﺔ اﻟﻲ ﺣﻠ اﻟح ،ﻟ اﻹﺷﺎرة اﻷﺑز ﺻرت ﻣ  اﻟ اﻟﺎﺳﻲ
ﻟﺔ »ﺣﺎس« ﻲ ﺣﺎد ،ﺧﻼل ﺗﺄﺑ أﺣ ﺷﻬاء ﻣة اﻟدة ،ﻣﺎ ﺎل» :ﺎوﻟن أن ﺿا ﻠﺎ ﻣﺎدﻻت ﺟﯾة ..ﻟﺔ اﻟ ﻣﺎﺑﻞ اﻟﻼح«.
ﺗﻠ ﺎﻧ ﺄﻧﻬﺎ ااف ﻣ أﺣ ﺎدة اﻟﺔ ﺄن ﺎك ﺷﺎً ﻣﺎ ،وﻟ ﯾ ﺗ اﻟ ر ﻣﺎوﻟﺎ ﻟﻠ  ﺗﺎﺻﻞ ﻣﺎ ث ،وﻞ ﻣﺎ ﺎ أن ﻣﻼدﯾف  ﺟﺎء إﻟﻰ
ﺎع ة آﻧاك ،وﻷول ﻣة ﻟ  ﻣﻪ أﺎً ﻣ ﻣﺎﻪ ،وﻠ اﻻﺟﺎع  ﻣﻊ اﺛ ﻣ ﺎدة »ﺣﺎس« ،ﺎ :اﻟان إﺳﺎﻞ ﺔ وﻰ اﻟار ،ﻟن اﻟﻠﺎء
ﺔ أ ﺎ ﺎل .ﺎن ذﻟ ﺎﺎً ﻟﻠﺎﺔ آﻧاك  ض أوروﻲ ﻟﺔ »ﺣﺎس« ر ﻧﻲ اﻟﺔ ﺣﻬﺎ ،إﻻ أن ﻠﺔ اﻟﺎوﺿﺎت ﺎﻧ  ﺑأت ﺎﻟﺣج ،وو أﻧﻬﺎ
وﺻﻠ إﻟﻰ ﻣﺔ اﻵن  أﻛ ﻣ ﺛﻼﺛﺔ أﺷﻬ ﻣ اﻟﺎرات اﻟﺔ ﻟﻻ ﻣﻼدﯾف ﺑ ﺗﻞ أﺑ وة واﻟﺎة أﺧ اً ،ﺄﻧﻬﺎ ﺗﻊ اﻟﻠﺎت اﻷﺧة ﻞ اﻹﻼن.
ﻛﻞ ذﻟ ﺎن ﯾﻠ  ا اًر ﻣ» ﺣﺎس« اﻟﻲ ﺟ ﺗﻬﻞ دﺧل و ﻣ ﻣﻬﺎ اﻟﺎﺳﻲ ،وﻠﻰ رأﺳﻪ ﻧﺎﺋ رﺋ اﻟﺔ ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺎرور وأﺎء اﻟ :ﻣﺎ ﺻﻼح
وﺣﺎم ﺑران وﻣﺳﻰ أﺑ ﻣزوق .وا ﻷول ﻣة ﺗﻠ ﺎدة اﻟﺔ ﻲ اﻟاﺧﻞ واﻟﺎرج؛ ﻻﺗﺎذ ار اﻟاﺔ ﻠﻰ اﻟﺎدرة اﻟوﺣﺔ ،و  ﺑﻟ إﺳاﺋﻞ ووﺳﺎﺋﻞ
إﻼﻣﻬﺎ ،ﺑﺎ اﻟ د ﻠ.
وﺗﻠح ﺎﻟب اﺣة ﻣ أﺑز أوراﻬﺎ ﻠﻰ ﺳﻞ اﻟﻬﯾ
إﺳاﺋﻞ ﺑورﺎ ،واﻟﻲ ﺎﻧ ﻠﻰ اﻣاد اﻷﺷﻬ اﻟﺎﺿﺔ ﺗﺎور وﺗﺎوض وﺗم اﻟة ﻟﻠ ﻠﻰ اﻟﺎوﺿﺎتّ ،
واﻟ ،وﺗ ﺳ اﻟ ،وﺗﺧﻞ ﻣﻼدﯾف ﻲ اﻟﻠﺔ اﻷﺧة ﻟﻊ ﺣب ﺷﺳﺔ ﻠﻰ ة ،ﺛ ﺗﺎر اﻟﺎﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ  اﻟﺟﻞ اﻟ ﺳﺎﻪ اﻷار ﻟﻠ
ة ﻣ ﺎرﺛﻬﺎ ،و ﻣ اﻷﻣ اﻟة ..ﺎﻧ ﻞ ﺗﻠ ﻣاﺣﻞ ﻻ ﺑ ﻣﻬﺎ ﻟﻺﻼن  اﻟرات اﻟﺎرﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻞ ا اﻟل ﻣ ﻣﻼﺣﺔ ﻧﺎﺋ رﺋ اﻟ
اﻟﺎﺳﻲ واﻟ ﻠﻰ  وﺗﺎ ﻹﺎدﻩ ،ﺛ اﻟاﺔ ﻠﻰ دﺧﻟﻪ ة  ..ﺎن اﻷﻣ ﯾﻠ ذﻟ.
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اﻟال :ﻞ ﻞ ﻣﺎ ث   اﻟﻠﺔ أم أن اﻟﻠﺔ ﺟء ﻣﺎ ث؟ ﺳال  ﺟاً وﻣﺎة ﻹﺻار اﻟ ﻠﻰ اﻟرات .ﺈن ﺎﻧ اﻟﻠﺔ ﻣﺔ  ﻞ ا
ﻲ أﻧﺎ أﻣﺎم ﻣوع اﻟﻞ ،وﻟ أﻠ اﻟ أﻧﻬﺎ ﻟ ل؛ إذ إن ﻣﺎ ﺗﻩ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﺔ واﻟﺎﺋﺎت  إﻟﻰ دور ﻟﻠﻠﺔ ﺑ اﻻﺗﺎق ،ﺳاء ﻠﻰ ﺻ
اﻟواﺗ ووﻬﺎ ﻣ ﻞ اﻟﻠﺔ ،أو إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت .وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻧ أﻣﺎم ﻣوع ﻣﺎﻣﻞ ﺎرك اﻟﻊ ﻲ ﺗﺗﺎﺗﻪ ﻟ ﺗﺢ ﻣﺎﻟﻪ  ،أو ﺎﻷﺻﺢ ﻞ  اًر ﻣ اﻟﺎ
اﻟﺎ ﻧﺎً ،ﺎ اﻻﺗﺎق ﻣﻊ ﺣﺔ »ﺣﺎس«   اﻟﻠﺔ ،ﻟﻪ ﯾث  دة اﻟﻠﺔ وﻟ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺗﺎﺻﻞ أﻛ ﻹﺻار ﺣ ﻧﻬﺎﺋﻲ.
ﻟ ﻲ ﻞ اﻟوف ﻟ ﺎك ﻣﺎ ﯾ ﻟﻼﺎن؛ ﻷن إﺳاﺋﻞ أﺛ رﺗﻬﺎ ﻠﻰ ﺟ اﻟف اﻟﻠﻲ إﻟﻰ ﻣﺎت ودﺎﻟ وﻣﺎﺎت ة  ﺣﺎت اﻟﻠﻲ
اﻟ ﯾأ اﻟﺎوﺿﺎت ﺣﺎﻟﺎً ﺑﻬﺎ ،وﻷن ﻣاز اﻟ ﻠﻰ اﻷرض ﻟ ﺗث ﻣﻼً ﺗﺎﻩ اﻟة اﻟﻠﺔ ون ﺗ ة ﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧة ﻣ إﺑاز ﻧﻬﺎ ﺔ ﺎدرة ﻠﻰ
ﻠ اﻟﺎوﻟﺔ ﻠﻰ اﻟﻊ ،ﻟ ﻟ ﻟﻠرﺟﺔ اﻟﻲ ﺗﻊ اﺗﺎﺎً ﺎد اًر ﻠﻰ أن ﻞ راﺔ ﻟﻠوع اﻟﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ أن اﻟﺎوﺿﺎت ﺎﻧ ﺗ ﺗ اﻟ اﻟ ،وﺗ
ﺣب اﻟﺎر واﻟﻊ واﻹﺎر وو اﻟواﺗ ،ﻰ ان اﻟازن .وﺎ اﻟال ﻟﻠﻠﺔ اﻟﻲ  اﻟ ﺧﻼل اﻟﺎم اﻷﺧ ﻠﻰ ﺣﺔ »ﺣﺎس« ،و ﺎ ﻣر
ﻣ أن ﺣ اﻟﺔ ﺑﻬا اﻟﻞ  ﯾﻬﺎ ﻟﻠ  ﺧﺎرات أﻛ اﻧﺎﻣﺔ ،وﻠﺎ :إن اﻟﺔ ﻟ ﺗّﻠ ﺑﻬﺎ وﻣﺊ ﻣ ﻊ ﺳﺎﺳﺎت ﻣ اًر أن اﻷﻣر ﺳ دوﻣﺎً
ﺎ ﯾ ،و ﱡ اﻷﻼم وﻲ ﺗﺎﻟ ﺎﻟاﻛﺔ ﺄداة وﺣة ﻟ اﻟ اﻟﻠﻲ ،وﻠﺎ ﺎﻟ :إن ﺎك ﺧﺔ ﻣ أن اﻟ ﻣﺎ ﯾداد  ﺣﻩ ﯾﻠ إﻟﻰ ﺿﻩ
ﺗﺎﻣﺎً ،ون »ﺣﺎس« ﺗ ﻧﻬﺎ ﺟءاً ﻣ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ وﻟﻬﺎ ﺣﺔ ﻲ ﺻوق اﻻﻧﺎﺎت ،ﺑﻞ وﺗﺢ إﻟﻰ ﺎدة اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ ﻪ ،اﻟﻠﺔ واﻟﺔ .ﻞ ﺎن ﺎك
ﻣ  أﻧﻬﺎ ﺳّﻠ وﺟﻬﺎ ﻣ ﻞ ا؟
ﺎﻟﺄﻛ ﻻ ،وﺎ ﺎﻧ اﻟﯾات ﻣ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺗﻞ ﻣ اﺣﺎﻟﺔ اﻟﺎب وﺢ ﻣﺎوﺿﺎت ﻣﻊ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣ اﻟﺎرات اﻟﻲ  أن ﺗ إﻟﻬﺎ »ﺣﺎس« ،و ﺎن
ﻣ ﺧﻼل ف ﺛﺎﻟ ،وﺎ ﯾو اﻻﺳاب ﻣ ﻣﻲ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﯾ ﻟ ا ﺳ ﺧﺎر واﺣ ووﺣ ،دون اﻻﻧﺎﻩ ﻟﺔ اﻟرات واﻟﺎرات واﻟﺎرﺎت اﻷﺧ
ودور إﺳاﺋﻞ واﻟﻻﺎت اﻟة واﻟول اﻟﺎﻣﻠﺔ ﻣﻬﺎ إﻠﺎً .ﻞ ا ﺎن واﺿﺎً أﻧﻪ اﻟﺎر اﻷﺳﻬﻞ ﺎﻟﺔ ﻟﺔ »ﺣﺎس«.
اﻟم ،اﻟﺎﺔ اﻟﺎﺷة ،ﺳﻠ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻟﻠﺎدﺔ ﻠﻰ اﻻﺗﺎق ،وا ﺳن أﻣ اً ﺷﻠﺎً   ..ﻟﻠﺔ أن ﻞ ﺑ ﻪ ﻟ  ﺎﻟﺎور ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ؟ أﻠ
اﻟ أن إﺳاﺋﻞ ﺎﻧ ﺎً ﻣﺎرﺎً ﻞ اﻟﺎﺎت اﻟﻲ ﻞ ﻠﻬﺎ ﻣ اﻷﻣ اﻟة ،ﻼ ﺷﻲء ﺎ ﻲ ة  دون إﺳاﺋﻞ ،وﻟﻠة اﻟﺔ ﺈن ة ﺟء ﻣ اﻷﻣ
اﻟﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،وﻻ ﻣﺎدﺎت ﻲ ﻩ اﻟﺔ إﻻ ﻣﺎ ج  ﻣاﻛ اﻷﺎث وﺗﻟﻰ اﻟﻣﺔ ﺗﻩ .اﻟم ﺳر اﻟﺎدﺔ ﻠﻰ اﻻﺗﺎق و ﻧن أﻣﺎم ﺗل 
ﺳن ﻟﻪ ارﺗاداﺗﻪ ﻠﻰ اﻟاﺧﻞ اﻟﻠﻲ ،ﺳاء ﻲ ﺑﺔ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ إذا ﻣﺎ أ اﻟﻠﺔ ﻟﻼﻧﺎﺎت ،أو ﻲ ﺔ اﻟاﺎ اﻟﺎﺳﺔ إذا ﺎن اﻟوع ﺳﻬﻲ ﻞ
ة .واﻟﺔ أﻧﺎ ﻟ ﻧ أﺻﺎب اﻟار ﻲ اﻟﻠ اﻟﻠﻲ ،وﺗﻠ ﺎﻧ ﻟﻬﺎ ﻣﺷات ﻣ ة؛ ﻷن اﻟﺎﺔ اﻻﺳاﺋﻠﺔ ﺗث أﺎً  ﻣول إﺳاﺋﻠﻲ زار اﻟوﺣﺔ
ﻟﻠ  ﺗﻞ ﻟﻠﺔ أو اﻟﺎدرة.
اﻟﻠﻲ ﻲ أﻛ ﺣﺎﻻﺗﻪ ﺿﺎً ،واﻟﻲ ﺎرع ﻣ أﺟﻞ اﻟﺎء ،ﺄ اﺗﺎق ﺳﻪ ﻩ اﻟﺎﺧﺎت؟ إﻧﻬﺎ ﻣﺎﺧﺎت ﺗﻪ ﻣﺎ ﻞ أوﺳﻠ اﻟ اﻛﺎ ﻻﺣﺎً أﻧﻪ ﺎن ﺎً
ﺗﻬﺄت ﻟﻬﺎ اﻟوف وﺗ اﺳراﺟﺎ إﻟﻬﺎ ...ﻻ ﺷﻲء ﻣﺎدﺔ.
ﻣﺎً أﺧﻧﺎ ﻧ ﻣﺎﺔ اﻟﺎﺳﺔ وﻻ ﺳﻞ ﻟﻠوج ..ﺄﯾ ﺳﺄﺧﻧﺎ اﻻﺗﺎق اﻟﯾ؟ ﺎ رواﺔ أﺧّ 
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