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دﺎء ﺷﺎ
ة:
"ﻞ ﺳﺄﻛ وأ ﻷﺣ أﺣﻼﻣﻲ ﺎﻟﻠ ﻲ ﻧﺎد اﻟة اﻟﻞ ﻟ؟ أم أﻧﻲ ﺳﺄﻣت ﺗ اﻟﺎم  اﻟ"؟ أﺳﻠﺔ ﻟﺎﻟﺎ راودت أﺎر اﻟﻞ ﯾﺳ ﺣﺎد )15
ﺎﻣﺎ( ،اﻟ  ﻲ ﻣ ﺟﺎﻟﺎ ﺷﺎﻟﻲ ﺎع ة وﺎش ﺣوﻬﺎ اﻟﻼﺛﺔ ،ﻣًﺎ ﺎ ﻟ ﺎدت ﻣة أﺧ ﻣﺎذا ﺳن ﻣﻩ؟ .

اﻟﺎﺗﺔ ،ﺎﻟﻊ ﺎن ﺗ ﺎﺋﻠﺔ اﻻﺳﻬاف دون ﺗ ،وﻣﺎزاﻟ ﺗ ﻠﻪ أﺛﺎرﺎ اﻟﻣة ﺣﻰ ا اﻟ ،وﻻ
وﻟ ﺗ اﻟب اﻷﺧة ﻠﻰ اﻟﺎع أ ﻣ اﻟاﺣﻲ
ّ
ﺗ  ﺎﻟﻪ ﻣﺎ اﻟت واﻟﻞ.

ﻣﻼ :ﺈﻼق ﺎب اﻟل ،أو ﺻت اﻟ ﺎﻟﺎء ﻬ ﯾﻧﻲ ﺎﻟ ،وﻻ أﺳﻊ اﻟم د ﺑﻞ ار
داﺋﺎ أﺷ ﺎﻟف ﻠﺎ ﺳ ﺻت ﺷﯾً 
ل اﻟﻞً " :
واﻟ أو أﺷﺎﺋﻲ وﺧﺎﺻﺔ أﺛﺎء اﻧﺎع اﻟﺎر اﻟﻬﺎﺋﻲ".
وﺣ ﻣﺎ أﺎد واﻟ ﯾﺳ أﻧﻪ ﻠﻪ ﺎﻧﻲ ﻣ ﺗاﻛﺎت ﻧﺔ ﻣﺎ زاﻟ ﺗ ﻠﻪ ﺣﻰ  اﻧﻬﺎء اﻟب ،ﻬ ﺎﻧﻲ ﻣ ﺣﺎﻟﺔ اﻟل اﻟﻼإراد أﺻ ﺑﻬﺎ ﻞ اﻟف
ﻣ اﻟ ،وﻟ ﯾﻠ ﻣﻪ ر اﻟﻼج اﻟ ﻟﻪ ،و ﻠﺔ وﺟد ﻼج ﺗﺄﻞ ﻧﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻟﻸﺎل ،أو ﻣﺎت ﻟﻠﻪ  اﻷﺎل.
أﺣﺎﻧﺎ.
وﻼﺣ واﻟ ﯾﺳ ﻠﻰ ﻠﻪ أﻧﻪ  ا ﻣﺎ  اﻟﻠس ﻟﺣﻩ ،و ﻣﺎرﺔ أﺻﺎﺋﻪ ﺎﻟﻠ ﺑ أروﺔ اﻟار ،ﻣﺎ  واﻟﻩ ﻟﻠول ﻣﻪ
ً
ﺿﺎﺎ اﻟب

ﻲ ﺻ ﺗز 2014/ﺷ إﺳاﺋﻞ ﺣًﺎ ﻠﻰ ﺎع ة راح ﺿﻬﺎ ) (550ﻼً ﺎً ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ إﺻﺎﺔ ) (3400ﻠﺎ ،ﺗع إﺻﺎﺑﻬ ﻣﺎ ﺑ اﻟة

واﻟﺳﺔ واﻟﺔ ،وﻣﻬ ﻣﺎ ﺗ إﺻﺎﺑﻪ ﺈﺎﺎت داﺋﺔ أو إﺻﺎﺎت ﻣﺔ ،ﺎ و اﻷﺎل آﺎء ﺑﺔ ) (1500ﻞ ،وﻣﺎ زاﻟ ﻣﺎوﻬ ﻣ اﻟب ﻣة ﻠﻰ
آذاﻧﻬ وﺗﻣﻬ ﻟة اﻟ ﻼم.
ﺣ  إﺣﺎﺋﺔ ﻟﻬﺔ إﻧﺎذ اﻟﻞ ،أن أﻛ ﻣ (%70) ﻣ اﻷﺎل ،ﻣﺎزاﻟا ﺎﻧن ﻣ اﺑ ﻣﺔ ون ﻲ ﺧف ﻣ ﺗد اﻟﺎل.
أﺻﺢ ﯾﺎ
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ﺎﻣﺎ ﻣ ﻣ اﻟﺎﻰء  ،واﻟﻩ أﺛﺎء اﻟب إﺛ ﺗﺿﻪ ﻟﻠ اﻟﻲ اﻟﺎﺷ ﻠﻰ ﻣﻟﻬ أﺛﺎء ﺗﺎول وﺟﺔ اﻟر ﻲ رﻣﺎن ،ﻣﺎ
اﻟﻞ ﺳﻬ أﺑ زاﯾة )ً (13
ﺳ ﻟﻪ اﻛﺎب ﺣﺎد  ﺗﻠ اﻟﺎدﺛﺔ ،ور أﻧﻪ ﺗض ﻟﻼج ﻧﻲ ﻞ ﻣﺎﻟﻲ ﻲ ﺟﺔ ﻟﻸﺎل اﻷﯾﺎم ﻲ ﻣﻪ ،ﻟﻪ ﻟ ﯾﻠ ﻣ اﻟﻣﺔ اﻟﻲ ﺻﻪ  ﻞ
واﻟﻩ ﻲ اﻟب.
وﺔ اﺳﺎع اﻟث ﻣﻊ "ﺷﺔ ﻧ "ﻬ ﯾ اﻟﺎوب ﻣﻊ أ ﺣﯾ ﯾﻩ ﺄﺳﺎة ان واﻟﻩ ،وﻟ ﯾﻩ ﺳ ﺑ ﻠﺎت اﺎ ":ﻩ اﻟب ﻷﻧﻬﺎ أﺧت ﺎﺎ
ﻣﻲ ﻣﻰ راح أﺷﻪ ﺛﺎﻧﻲ ﺎن ﺑو ﺎﺧﻧﻲ وﻲ ﺎﻟ."
اﻟﺔ اﻟﺔ  ﻩ ،وأوﺿ
ﻟﻬﺎ ﺑت ﻣﺔ ﺄن  ﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ
وأﻣﺎم ﻩ اﻟﻠﺎت ﻟ ﺗﻊ واﻟﺗﻪ ﺷح اﻟ ﻣ اﻟﺎﺻﻞ  ﺣﺎة ﻠﻬﺎ ،ﺎﻟﻬ واﺿﺢ ّ
ّ
ﻣﻠﻣﺎ اﻟ و اﻟﯾ ﻣﻊ أﺣ ﺈﻧﻪ   ﺣﺎﺳﺔ اﻟ ﻣﻊ اﻷﺎم.
أﻧﻪ إذا ﻲ
ً
ﻧﺎ ،وورﺎ ﺄم د ﺎﺔ اﻟﺳﺎت اﻷﻠﺔ اﻟﺎﺻﺔ ﺑﺄﻞ اﻷﺎل ،ﺄن
و ر أن واﻟة اﻟﻞ" ﺳﻬ "ﺑﻟ ﻞ ﻣﺎ ﻲ وﺳﻬﺎ ﻟﻼﺟﻪ؛ ﻟﻬﺎ ﺣﻰ اﻵن ﻟ ﺗ أً 
ﺗل ﻠﻬﺎ ﻟﻠﻼج ﺎﻟﺎرج؛  م ﺗا إﻣﺎﻧﺔ ﻼﺟﻪ داﺧﻞ ﺎع ة.
ّ
ﻣﺎﻧﺎة اﻟﻼج
ﺣ  ﺎع ة اﻟ  ﻪ ﻧ ﻣﻠﻧﻲ ﻠﻲ ،ﺑﻬ أﻛ ﻣ (%40) ﻣ اﻷﺎل دون ﺳ اﻟاﺔ ة  اً إﻟﻰ اﻟادر اﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﺎﺔ ﻹﺎدة
ﺗﺄﻠﻬ ﻧﺎ.
ﺎﻣﺎ ﻠ ﺗ أﻞ ﻣﻪ درﺟﺔ ﻣ اﻟن واﻟﻬ ﻠﻰ ﻧﻪ  ،إﺻﺎﺑﻪ اﻟﻲ ﺣﺎﻟ إﻟﻰ ﺑ ﻣﻪ ﻟ ﯾﻞ ﻪ ﺟﯾة اﻟن ﻩ.
ّ
أﻣﺎ ﺣﺎﻟﺔ اﻟﻞ ﺣﺎزم ﺷرة )ً (14
ﺣ ﺧج ﻣ ﺑﻪ ﻟﺎء ﺣﺎﺟﺔ أﺷﺎﺋﻪ وأﻠﻪ ﻠﻰ ﻣ ﺻ ، وﻟ ﺣب اﻟـ ،2014ﺎدت ﻪ م واﺣة دون اﻷﺧ؛ ﺟاء اﺳﻬاف ﻣل ﻣﺎور ﻟﻬ ﺄﺣ
ﺻارﺦ اﻻﺣﻼل.
وﻟ ﯾﻠ اﻟﻞ ﺣﻰ اﻵن ﻠﻰ اﻵﺛﺎر
أﻣﺎ اﻵن ﻬ ﺎت ﻣوﻣﺎً
ّ
اﻟﺔ اﻟﻲ ﻟ ﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ  ﻩ ﻟ ﻣ أﺣﻼﻣﻪ ،وذ ﻣﻬﺎ ﺷﻪ اﻟ ﻟﺔ دراﺟﺔ اﺋﺔّ ،
ﺎﺿﺔ  إﺻﺎﺑﻪ.
ﻣ اﻟﺎرﺔ ﻲ أ أﻧﺔ ر ّ
اﻟﺔ اﻟﻲ  ﯾﺳﻬﺎ ﻪ زﻣﻼﺋﻪ ،ﻟ م ﻣاءﻣﺔ ﺑﺔ اﻟرﺳﺔ ﻟﺿﻪ اﻟﻲ ،ﻬ ﺎج ﻟﻼج ﻧﻲ ﻣ ﻹﺎدة
و اﻟﺎب ﻟﻠرﺳﺔ ﺗًﺎ ﻣ اﻟرة
ّ
دﻣﻩ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺑاﺧﻠﻪ.
ﺗﺄﻞ ﻣﺎ ّ
ﺿورة اﻟء ﺎﻟﻼج اﻟﻲ

أ أﺳﺎذ ﻠ اﻟ اﻻﺟﺎﻲ ﺎﻟﺎﻣﺔ اﻹﺳﻼﻣﺔ ﺟﻞ اﻟﻬاو ورﺔ ﻞ ﺟﺎءت ان" :رﺳﻣﺎت اﻷﺎل اﻟﻠ  ﺣب ة ﻧة ﺳﻟﺟﺔ"،
وﺎن ّ 
وأﻬت اﻟرﺔ أن ﻧﺔ ) (%83.2ﻣ رﺳﻣﺎت اﻷﺎل ﺳت ﻠﻬﺎ ﻣﺎ  اﻟﺎﺋات وﺗﻣ اﻟﺎزل واﻟﺎﺟ  ﻣﻲ ﺎم ﻠﻰ اﻟب.

أن رﺳﻣﺎت اﻷﺎل ﻻ ﺗﻞ أﺔ  ﺗﺎت اﻟّﻠﺎن اﻟوﻟﺔ ،اﻟﻲ ﺗﺎوﻟ أﺣاث اﻟب ﻠﻰ ة ،ودﺎ اﻵﺎء إﻟﻰ اﻻﺎم ﺄﺎﻟﻬ واﻟوﺢ ﻬ
ووﺿﺢ اﻟﻬاو ﻬﺎ ّ
واﻟ ﻣ ﻣﺎة ﻧات اﻷﺧﺎر واﻟاﻣﺞ اﻟﺛﺔ  اﻟب أو اﻟوان.

ووﺻﻰ اﻟﻬاو ﺧﻼل ورﺔ اﻟﻞ اﻟﻲ أﺎ ﺄن اﻻﺎل ﺎﺟﺔ ﻟ ﻧﻲ ﻟات ﻠﻰ ﻟ اﻟ ﺣﻰ ﯾ ﺗﺄﻠﻬ ﻧﺎ وﻣﺎ.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ13:37:41 19-11-2018 :
2

