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ﻼل ﻞ
ﻣن اﻟﺿﻊ اﻟﻠﻲ ﺄﯾﺎ ،وﻲ أ زاوﺔ ﺗﻊ ﺎك ﺗ ﺧاﺎً .اﻟ اﻟﻠﻲ ﺗل إﻟﻰ ﺟﺎﺎت ﺗ ﻬﺎ ،وﺗد اﺎﻣﺎﺗﻬﺎ .ﺛﺔ ﺟﺎﺔ ﻲ اﻟﺔ،
وأﺧ ﻲ اﻟس ،وﺛﺎﻟﺔ ﻲ ة وراﺔ ﻲ أراﺿﻲ  ،1948أﻣﺎ اﻟﺎت ﺈﻧﻪ ﺷﺎت  ﻠﻰ أﺣﻼم ﺻة.
ا اﺷﻠ إﺳاﺋﻞ ،وا اﺳﺎب اﻟﺎل اﻟﻠﻲ ،ﻠﻰ ﻧ  ﻣد ﺎﻟﺔ ﻟﻠ ،وﻠﻰ ﻧ ﻣد ،و اﻟﺎﺎت اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗم أﯾﯾﻟﺟﺎت ،ق
وﺔ .اﻟﺿﻊ اﻟﻲ ﺎﺋ وﻻ ﯾ اﻷ اﻟ ﺈﻣﺎﻧﺔ ﺗﺎﻲ اﻷﻣﺔ اﻟﺔ ،ﻻ ﺑﻞ ﻲ ﻻ ﺗال ﺗﻠﻰ وﺗ اﻟ ﻣ اﻟﺎت اﻟﺎﺗﻠﺔ وأﻣﺔ إﺳﻼﻣﺔ ﺗﻬ ﺈﺳﻼﻣﻬﺎ
أﻛ ﻣ اﺎﻣﻬﺎ ﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
أﻣﺎ اﻟﺎﻟ ﻬ ﻣل اﺎﺗﻪ ،وﺗﺎﺎﺗﻪ ،و ﻞ  ﻣﺎﻟﻪ ﻲ ﻞ أوﺿﺎع ﻣﺔ ،وﻣﻟﺔ ﻧ ﻧﺎم ﺎﻟﻲ ﺟﯾ ،ﺎج إﻟﻰ  ﻣ اﻟ ،ورﺎ اﻟ
ﻣ اﻟوب ﺣﻰ  ﻠﻰ ﺣﺎل  ا اﻟﺎل.
اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺗﻰ ﺎﺎم وﺗﺎﻣ إﺟﺎﻲ ،ﻣﺎ ا اﻟﻻﺎت اﻟة وﺳاﺋﻞ و اﻷذﺎل اﻟة ،ﻟ ا اﻻﺎم واﻟﺎﻣ ﻻ ﯾﻰ إﻟﻰ ﻣ
اﻟ
ّ
اﻟﺎدر  ﺳﺎﺳﺎت اﻟﻠ اﻷﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ  ،اﻟﺎﻠ اﻟوﻟ ،إﻣﺎ ﺎﺟون ،أو ﻣان.

ﺎج اﻟﻠن إﻟﻰ إﺎدة اﻟ ﻲ ﺗﻬ وﻲ أﺣاﻟﻬ ،ﻻ ﻧﻊ أن ن اﻟﻠن أﻣﺎم ﺎدة ﺛرﺔ ،ﺗﻠ اﻷوﺿﺎع رأﺳﺎً ﻠﻰ  وﺗ أﻣﺎد اﻟﺎﺿﻲ،
ﺎﻟﺎﺋﻊ اﻟاﺳﺔ  ،ﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠ اﻟﺎﻣﻞ واﻟر .ﻟ ﻣ اﻟ إﺎدة ﺎرب اﻟﺎﺔ إﻟﻰ اﻟراء ،وﻟ  أن  اﻟﻠن ﺎً ﻣ أﺳﺎب اﻟة اﻟﻲ
وﺎ.
ﻣ اﻟﺟﺢ أن ﺗﻰ اﻟﻠﺔ ﺳﻠﺔ  ،اﻟ  ﻬﺎ وﺻﻼﺣﺎﺗﻬﺎ وراﺗﻬﺎ ،وﻟ ﻣ اﻟﻊ أﺎً أن ﯾﺢ اﻟﺎﻟ اﻷﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ ﺧﻠ اﻟﺎﺋﻊ اﻟﺎﺳﺔ،
ﻹﺎﻣﺔ ﺎن ﻞ ﻲ ﺎع ة ،أو ﻟّﻠﺎ ﻧ اﻟﻰ أن ا اﻟﻬف  ﻣ ﺑ اﻷاف اﻟﻲ ﻰ إﻟﻬﺎ اﻟﺎﻟ اﻷﻣﻲ.
وﻟ ﻞ  إﺎدة ﺻﺎﺔ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ودورﺎ وأدواﺗﻬﺎ ﺣﻰ ﻟ ﺎﻧ أﺷﺎل اﻟﺎل ﻣﻠﺔ ﺎ ﺳ ،وﻧ ﻣاﺻﻠﺔ اﺎد اﻟﺎح اﻟﻲ اﻟﻠﻲ؟
إن واﻊ ﺣﺎل أدوات اﻟﻞ ﻲ اﻟﻲ ﺗر ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻣﻞ أﺧ أﺷﺎل اﻟﺎل ،دون أن ﺗﺎﻞ أن اﻟﺎل اﻟﻠﻲ ﻟ ﻧﺔ وﻻ  ﺷﻞ ﻣ أﺷﺎل اﻻﺣﺎل أو
اﻟع.
وﺳاء ﺗ اﻟﺎﻟﺔ ،واﺳﺎد اﻟﻠن وﺣﺗﻬ ،أم ﻠا ﺳﺎدر ﻲ ﺣﺎﺎﺗﻬ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻰ ﺎﻷوﻟﺔ ﻠﻰ اﻟﺎﺎت اﻟﺔ ،ﺈن إﺎدة ﺑﺎء ﻣﺔ اﻟ
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اﻟﻠﺔ ،وﺎدة ﺑﺎء اﺳاﺗﻬﺎ اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﺳﻞ ﻣﺄﻟﺔ ﺗﻰ ﺎﻷوﻟﺔ.
ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻟ ﺗ  ﻣﻠﺎً وﺎً ،ﻣﻬﺎ ﺎﻧ ﺗﻪ وﻟ ﺗ ﻣد ﻣﻠ ﻣ ،أو ﻟﺔ ﺗﺔ ﺗب أو ﺗ اﺟﺎﺎﺗﻬﺎ .ﻣﺔ اﻟ ﻲ إﺎر
اﺋﻼﻲ ﺟﺎﻣﻊ   ،اﻟﻬﺔ اﻟﺔ اﻟاﺣة واﻟﺣة ﻟﻠ اﻟﻠﻲ اﻟ ﺗﻰ ﺑﻠﻪ ﺣﺎً.
وﻣﺔ اﻟ ﻲ ﻣﻰ ﺎﻣﻞ ،ﺗ ﻠﻰ أذرع ﺎﻠﺔ ﻣة ﻲ ﻣﻠ أﻧﺎء اﻟرة ،ﻣ ﺧﻼل دواﺋ ﺎﻠﺔ .ﻣﺔ اﻟ ﻲ اﻻﺗﺎد اﻟﺎم ﻟﻠﺔ ﻠ واﻻﺗﺎد
اﻟﺎم ﻟﺎل ﻠ واﻻﺗﺎد اﻟﺎم ﻟﻠأة اﻟﻠﺔ ،واﺗﺎد اﻟّﺎب واﻟﺎ ،واﻟﻬﺳ واﻟﺎﻧ .إﻧﻬﺎ داﺋة اﻹﻼم واﻟﺎﺔ ،واﻟاﺋة اﻟﺎﻟﺔ واﻟﺔ ،وداﺋة اﻟﻼﺟ
واﻟﻼﺎت اﻟﺎرﺟﺔ وﻧﻬﺎ ﻣﻰ داﻲ ﺣ ﺟ ﺑﺎء ﻞ ﻩ اﻷدوات  اﻧﺎﺎت داﺔ.

ﻣﺔ اﻟ ﻲ ﻞ ﺷﻲ ﻠﻰ اﻷرض ،ﺗم ﻪ اﻻﺗﺎدات واﻟﺎﺎت واﻟﺎت اﻟﺔ ،ﺗك ﻠﻰ ﻣﺎﺣﺔ اﻟﺎﻟ ﻠﻪ ﻟﻠ ﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﺣ اﻟ
واﻟﺎﻣ ﻣﻊ اﻟ اﻟﻠﻲ.
ﻣﺔ اﻟ ﻲ اﻟﻲ أﻧ ات اﻟادر واﻟﺎدات اﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ رأس اﻟﻞ اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻠﻲ اﻟم.
وﻣﺔ اﻟ ﻲ ﺗﻠ اﻟﺎدة اﻟﻲ ﺗك ﻞ اﻟﻠ أﯾﺎ ﺎﻧا وﻲ ﻣﺎﺗ وﺳﺎرات ،ﺎﻠﺔ ﺗﻞ ﺎﻟﻞ اﻟﻲ واﻟﺎﻣﻲ واﻟ أﻛ ﻣ اﻧﺎﻟﻬﺎ ﻼﺎت
دﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﺟﺎﻣة وﺗل ادرﺎ إﻟﻰ ﻣد أدوات ﺑواﺔ ،ﺗ اﻧﺎء ﻣﻼﻬﺎ اﻟﻲ ﺗﺎﺳ وﺿﻬﺎ اﻟﯾة.
ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻲ ﻞ ا وأﻛ ﻣ ا ،ﻬﻲ ﺎﺋة ﻧﺎل اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ ﻣﻠ أﻧﺎء اﻟﺎﻟ ،ﺑﺎ ﻣ ﯾ ﺣﺎل اﻟﻠ اﻟم ﺈﻧﻪ ﺳ ﻧﻪ
أﻣﺎم ﻧﻞ اﻟاﺎت اﻟاﺧﻠﺔ إﻟﻰ اﻟﺎﻟ اﻟﺎرﺟﻲ  واﺟﻬﺎت ﻣﻠﺔ ،وﺧﺎﺎت ﻣﻠﺔ.
ﻩ ﻲ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺎﺟﻬﺎ اﻟ اﻟﻠﻲ ،ﺈذا و اﻟﺎﻟﺔ ،ﺈن إﺎدة ﺑﺎء اﻟﺔ ﺳن ﺎً ،وﺧة أوﻟﻰ أﺳﺎﺳﺔ ﻧ ﺧض اﻟاع دﺎﺎً  اﻟق
واﻟﺔ ،ﻠﻰ ﻧ أﻛ ة وأﻛ ﺎﻟﺔ .أﻣﺎ إذا ﺣﻞ واﺳ اﻟﺿﻊ ﻠﻰ ﺣﺎﻟﻪ ﻣ اﻻﻧﺎم ،ﺈن اﻟف اﻟ ﯾ ﻲ ﻧﻪ أم اﻟﻟ وأﺎﻩ ،ﺈﻣﺎﻧﻪ أن ﯾﺎدر إﻟﻰ ذﻟ
ر ﻞ اﻟﻼﺎت اﻟﺎﺋﺔ ،وﺣﻬﺎ ﺈن اﻟﺎح ﻲ ﻣﻞ ﻩ اﻟﻠﺔ ﻣ ﺷﺄﻧﻪ أن ج اﻟﺎﺋﻞ اﻷﺧ ،وأن ﺎﺻ ﻣاﻬﺎ ،ورﺎ ﻠﻬﺎ ﺗﺳﻞ اﻻﻧا ﻲ اﻟﺔ.
ﻞ ا ﻣ؟ ﻧ ا ﻣ و أﺳﻬﻞ ﻣ ﻣﺎﻟﺔ وﺿﻊ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻧ اً ﻟﺎ ﻟﻬﺎ ﻣ ﻣﺎﻧﺔ وارﺗﺎﺎت ،ﻟ اﻷﻣ ﺎج إﻟﻰ إرادة ﺳﺎﺳﺔ واﻟﻰ  ﺳﺎﺳﻲ ﺟﯾ
واﻟﻰ أدوات ﻣة ﻷن ﺗﺎدر ﻣاﻬﺎ اﻟﺎﻟﺔ.
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