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ﻣة اﻟدة اﻟ(5) 
ٍ
ﺷﻠ ﻣة اﻟدة اﻟ ﻣﺎر ٍ
ﺟﯾة ﻟﻠﻲ ﺎع ة ،وﺎﺗ ﻣدة ﺔ ﻲ ﺣﺎﺗﻬ ،وﺎﻟﺔ ﯾﻣﺔ ﻣﺔ ﻻ ن ﻬﺎ ،وﻧﺎﺎً داﺋﺎً ﻣﺎً ﯾﻬﺄون
ﺣﺎة
ٍ
 وون اﻧﺎدﺎ ٍ
ﺄﻣﻞ ،ر ﻣﺎ ﻬ ﻬﺎ ﻣ ﻣﺎ ،وﻣﺎ  ﯾﺿن ﻟﻪ ﻣ ﺣادث ة ﺎﻻﺳﻬﺎد واﻹﺻﺎﺔ،
ﻟﻬﺎ وون ﻻﺳﺎل ﯾﻣﻬﺎ ،وﻧﻬﺎ
إﻻ أن ﻩ اﻷﺧﺎر اﻟﺔ ﻻ ﺗﻲ أﺑاً ﺗﻠ اﻟﻠ ﺗﻬ ،وﺎﻧﻬ ﺑﻬﺎ ،وﺣﺻﻬ ﻠﻰ اﻻﻟام ﺎﻟﺎﺗﻬﺎ ،واﻟﺎرﺔ ﻲ أﻧﻬﺎ ،واﻟﺎ ﻠﻰ وﺗﺗﻬﺎ
واﻻﺳار ﻬﺎ.
ﺣﺎﺿ ﻲ ﻞ ٍ
وﻣﺟد ﻲ ﻞ اﻟﺎﺣﺎت ،ﯾﻪ اﻟﻠن ﺟﺎً أﺎً ﺎﻧ اﻧﺎءاﺗﻬ اﻟﺔ ووﻻءاﺗﻬ
ﻣﺎن،
اﻟﻠ اﻟﻠﻲ اﻟاﻲ اﻟ ،ﺄﻟاﻧﻪ اﻷرﺔ اﻷﺻﻠﺔ،
ٌ
ٌ
ﺷﺎر
اﻟﺔ ،ﻬ اﻟاﺔ اﻟﻲ اﺗ اﻟن ﻠﻰ رﻬﺎ ،وﻲ اﻟﻠ اﻟ ﻞ اﻟﻠن اﻻﺟﺎع ﻲ رﺣﺎﻪ ،واﻟ ﺗ ﻼﻟﻪ ،ﻼ ﺗﺎﻪ راٌ ﺔ ،وﻻ ﻞ ﻣﺎﻧﻪ
ٌ
أﺣ.
آﺧ ،وﻻ ﻠ أو ﯾﺄﺧ  رﻪ ٌ
ٌ

ٍ
ٍ
ﺷﺎن ﻟﻬ ﻣﺎﻣون ،ﺗﻸ
ﺷﺎن ﻠن،
ٌ
ﻟ اﻟﻠ ﻻ ن ﺑﻊ اﻟﻠ ق ﺧﺎﻣﻬ ،وﻻ ﻠﻰ ﺳﺎرﺎت ﺎﻟﺔ ﻧﺎ ﻲ ﻣﺎﻬ ،ﺑﻞ م ﻲ ﻞ ﯾٍ م ٌ

اﻟﺎﺳﺔ وﺗﻬ اﻟة ،ﻻ ن اﻟف وﻻ ﯾﻬﺎﺑن ﻣ اﻟ ،ﯾن ﻠ ﻼد ق اﻟﺎج اﻟﺎﺻﻞ ،ورﻧﻪ ﻲ اﻷرض وﺗاً أﻣﺎم ن ﺟد اﻻﺣﻼل،
وﻧﻪ ﯾف ق اﻷﺳﻼك وﻠﻰ اﻟﱡﻰ واﻟﻼل ،و ع ﻬ ﺣﺎﻣﻼً اﻟﻠ ﺎﻟﺎً ،وﻪ ﻪ ٍة ﻧ اﻟﺎج ،وب ﻠﻪ ﻣ ﺟد اﻟو وﺎﺻﻪ.

ٍ
ﺄاد ٍة ﻠﻰ اﻟﺎج اﻟﺎﺻﻞ،
ص اﻟن اﻟﻠن ﺧﻼل ﺎﻟﺎﺗﻬ اﻟﻣﺔ ﻲ ﻣة اﻟدة اﻟ ،ﻠﻰ رﻊ اﻷذان وﺎﻣﺔ اﻟﻠات وأداﺋﻬﺎ ﻲ أوﺎﺗﻬﺎ
و ﻣﻬ ﻣﻬﺎً وﺣر ﻻﺎً ،وأﺻاﺗﻬ اﻟﻣﺔ ﻠﻰ اﻟﺎء أو اﻟة أﺛﺎء اﻟﻼة ﻣﺔ ﻟﻺﺳاﺋﻠ ،اﻟﯾ ﯾﻧﻬ و ﯾدون اﻟﻼة ،وﺎون ﺻﻬ
اﻟﻠﺔ ،وأاد اﻟﺻﺻﺔ ،وﺣﺎﺗﻬ اﻟﺔ ،وأﺻاﺗﻬ اﻟﺣة ،ﻬ اﻟﻬﻠﻊ ﻣﺎ ﯾون ،وﻬ اﻟف ﻣﺎ ﺎون.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
وﻟﻬا ﺈﻧﻬ ﺻن ﻲ ﻞ ﻣٍة ﻠﻰ ﺗ ﺻ ﺻﻼﺗﻬ ،وﺗﯾ ﺟﻬ وﺗ ﺻﻬ ،إذ ﻠن ﻠﻰ اﻟﻠ ﺎﺑﻞ اﻟﺎز اﻟﻠﺔ ﻟﻠﻣع ،ﺎ ﺗق ﺟﻬ،
وﻧﺎء ،وأﺎﻻً وﺷﺎﻧﺎً ،ووﻧﻬ ﻼﺗﻬ،
وﺗ ﺻﻼﺗﻬ ،ور ﻠ اﻟﻠ ﻠك ﺟد اﻻﺣﻼل وﻣﻬ اﻟﺔ ﺑاﺎ اﻟﺔ ،إﻻ أﻧﻬ ن أﻣﺎﻣﻬ رﺟﺎﻻً
ً
ٍ
ون أﻣﺎﻣﻬ ﺄﺟﺎد اﻟﺎرﺔ ،وﺻرو اﻟﺔ ،ورؤوﺳﻬ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ،وﻠن ﻠﻰ اﻷرض ﺎﻟﻬ ﺎﻣن إﻟﻰ اﻟ ون
 ﻟﻪ.
ﺗد اﻟﻠﺎت واﻟوات ﻠﻰ اﻟﺎج اﻟﺎﺻﻞ ﺧﻼل أﺎم ﻣة اﻟدة ،وﺗﺎر اﻟﺎﻣﺎت ﻲ ﺗ ﺣﻠﺎت اﻟ واﻟﺎﺔ ،وﺗﻬ اﻟﻬﺎت اﻟﺎﻧﻧﺔ واﻟﺔ ﻲ 
ﻣﺎﻛ دوﻟﺔ "ﺻرﺔ" ﻟﺎﻛﺔ ﻣﻣﻲ اﻟب اﻹﺳاﺋﻠ ،وﺻار اﻷﺣﺎم ﻲ ﺣ اﻟد واﻟﺎ اﻟﯾ ﯾﺗن ﺟاﺋ ﻲ ﺣ اﻟﻠ ،وﺧﻼﻟﻬﺎ ﺿن ﺣق
اﻟﻠ وااءات اﻹﺳاﺋﻠ وﻣﺎﻟﺎﺗﻬ ﻟﻠاﻧ واﻷﺣﺎم واﻷاف اﻟوﻟﺔ.
ﺟﻬر  ﻊ إﻟﻰ اﻟﺛ واﻟﺎء ،إذ دأب ﻣوﻟن ﻠن ﺎر ﻠﻰ إﻟﺎء ﻠﺎﺗﻬ اﻟﺎﻣﺔ ﻣ ﻠﻰ ﻣﺎﺑ
وﻠﻲ ﻲ اﻟﺎم اﻟﺔ واﻟادﺎت اﻟاﺳﺔ
ٌ
ﻣة اﻟدة اﻟ ،ﺣ ﯾم اﻟ ﻲ ﺳﺎﺣﺎﺗﻬ ،ﺎدةُ اﻟﺎﺋﻞ واﻟﺎت ،وﻣوﻟن وﻧﺎﺑن وﺣن وﺳﺎﺳن و ،ﯾﻠن ﻠﺎﺗﻬ ،وون  أﻠﻬ،
وﻧﻬ ﻟﻠﻲ ﻣﺎً ﻲ ﻣﺗﻬ.

ﯾم دون أن  ﻣ ﻣة اﻟدة ﻣﺗ اً ﺻﺎً ،ﺣن ﻪ أاﻬ ،ون ﻣاﻬ ،ودون ﻬﺎ ﺿاﻬ وﺣود اﻟك اﻟﻲ ،وﻬﺎ ﻠن
وﻻ ﺎد ٌ 
 ﺣﻠﺔ اﻟاﺋ اﻹﺳاﺋﻠﺔ  أﺑﺎء ﺷﻬ ،ون  أاد اﻟﻬاء واﻟﺣﻰ ،واﻟﺎ اﻟﻲ اﺳﻬا ﻬﺎ ،و ذﻟ ﻣ ﻧﺎﺋﺞ اﻟاك اﻟﻲ ﺧﻼل أﺳع ﻣﺎ
ﺑ اﻟ.
ٍ
وﺎﻟﺎت ﻣﺔ ،ﻬ ﯾﻠﻲ ﺎﺋ ﺷﺔ ،وآﺧون ن ﻲ ﻣﺎ
وﺎرك ﺎﻣﺔ اﻟﻠ ﻲ ﺎء اﻟود اﻟﺔ واﻟﺎﻟﺔ ﻟﺎع ة ﺄﺷﺎل ﻣﻠﺔ،
ﺗﻠﺔ ،ﺑﺎ ﯾﻠ ﻬ ﺣل و ٍ
ٍ
ﺷﺦ ،أو ن إﻟﻰ ٍ
ﻣ ،ﺑﺎ ﺗﻞ ﻣات اﻟت اﻟﺟﻬﺎت واﻟﻠﺎت ،وﺗر اﻟا واﻹرﺷﺎدات ،ﻣﺎ
ﺧ أو
ا أو ٍ

ﻞ ﻣ اﻟة اﻟﺎﻣﺔ ،ﯾﻣﺎً ﺣﺎﻼً ﺎﻷﺣاث ،وﻣﻠﺎً ﺎﻟﺎﺟﺎت ،وزاﺧ اً ﺎﻟﺎﻟﺎت اﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ اﻟﺎس ،وﺗض ﻠﻰ اﻟﺎت ،وﺗ ﻟﻼﺳار ،وﺗﻊ ﻠﻰ
اﻟﺎء واﻟﺔ واﻟاء.
اﺟﺎع ﺎ ٍم ﻷﺎء
أﻣﺎ اﻟﻠ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ﺎ ﺎن ﺎﺋﺎً  اﻷﺣاث ،وﻻ اً  اﻟﺎﺣﺎت  ،ﺣ  ﺳﺗﺎرﻪ اﻟﻲ أﻠ  ﻧﺔ اﻟﻠ 
ٍ
اﻟﻠ اﻟﻲ ﻠﻰ اﻟﺎج اﻟﺎﺻﻞ ﺧﻼل أﺣ أﺎم اﻟة اﻟ ،و ﻬ ﺟﻠﺎﺗﻪ ﺟعٌ ﺎﻣﺔ ﻣ اﻟﻠ ،وﺳح ﻬﺎ ﺎﺎ ة وﻣدة ،ون ﺎﻧ م
اﻷﺳ واﻟﻠ ﻲ ﻣﻣﺔ ﺑﻧﺎﻣﻬ ،وأﺣ أ اﻟد ﻠﻰ ﺟول أﺎﻟﻬ.

إﻻ أن ﻩ اﻟﺎ ﻠﻬﺎ ﻻ ﺗ اﻟﺎت اﻟﺔ ﻠﻰ اﻟﺎج ،اﻟﻲ ﺗ ﺗﻬ وﺗ ،وﺗﻠﻊ ﻧﻬﺎ ﻣٍ 
 إﻟﻰ أرﺿﻬﺎ ،وﺗﻬ ﻠﻬﺎ إﻟﻰ ﻣاﻬﺎ ،ن رد
ﺟد اﻻﺣﻼل ﻠﻬ واﻼً ﻣ اﻟﺻﺎص اﻟﺎﺗﻞ واﻟﺎﻲ ،وﻣﺎت ﺎﺑﻞ اﻟﺎز اﻟﺎﻧﺔ واﻟﻠﺔ ﻟﻠﻣع ،ﺎﻧ أن رﺻﺎﺻﻬ ﺳ اﻟ وﺳدﻬ ،وﺎﺑﻠﻬ
ٍ
ﺳﻬ وﺳﻬ ،وأن ﺎﺻﻬ ﺳ اﻟ ﻲ ﻠﻬ وﺗﻬ ،وﻣﺎ ﻠا أن اﻟﻠﻲ  ﺟﺎء إﻟﻰ أرض اﻟﺔ و ﻠ أﻧﻪ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ٍ
وﺟد
و ﺳﻠﻪ،
ﺳﻠن اﻟﺎر ﻠﻪ ،وأﻧﻬ ﻲ ﻩ اﻟاﺟﻬﺔ ﺟﺎً ﻣﺎرﻊ ﺷﻬاء أو أاﺎً ﻟﻺﺻﺎﺔ.
ت ﻟة اﻟدة اﻟ
ات ،وأﺻﺢ ﻟﻬﺎ ﻣاﻬﺎ وﻟازﻣﻬﺎ ،وﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ وﻣاﻛ اﻟﻊ ﻬﺎ ،وأﺻ ﺧﺎﻣﻬﺎ ﻣﺎﻧﺎً ﻟﻠﺎء وﺳﺎﺣﺎﺗﻬﺎ ﻣاﻛ اً
وﺎدات،
س
وﻼﻣﺎت وﻣٌ 
ٌ
ٌ
ٌ
ﻟﻠﻬ واﻻﺟﺎع ،وت ﻬﺎ اﻟﺎ اﻟﯾة اﻟة ،وﺗدت اﻟر اﻟﺔ اﻟاﺋﺔ ،اﻟﻲ ﺗل ﻠﻰ اﻟﺣة واﻻﺗﺎق ،وﻠﻰ اﻟﺎون واﻹﺧﺎء ،و  ﻠﻰ ٍ
أﺣ أن
ﯾﺻ ﻞ ﻣﺎ ﯾور ﻲ ﺳﺎﺣﺎت اﻟدة ﻣ أﻧﺔ ،أو أن ﻞ ﻣﺎ ﯾور ﻲ أروﻬﺎ ﻣ أﺣاث ،إذ أﻧﻬﺎ ﯾة وﻣدة ،وﻲ ﻞ ﯾٍ م ﺗز ﻣﺎ ﺟﯾة ،وﺗﻰ ا
أﺧ ،اﻷﻣ اﻟ ﻞ ﻣ ﻣة اﻟدة ﺻ ًﺔ ﻟﻺﺑاع ،وﻣاﻧﺎً رﺣﺎً ﻟﻠﺎء ،وﻟﻬا  ﻻ أذ ﺎ  اﻟﻠﻞ ﻣ ﻣﺎﺎ اﻟﻠﺔ ،واﻟر اﻟ ﻣ ﺎﻟﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻣﺔ ،وﻣﻊ اﻷﺎم وﺗاﻟﻲ اﻟﺎﻻت  أﺣ ﺄﻠﻬﺎ ،و أﺳﻠ اﻟء ﻠﻰ أﻛﺎ.
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