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ﻼل ﻞ
 أر ﯾﻣﺎً ،ﻠﻰ اﺳﺎﻟﺔ أو ﺎﻷﺣ إﺎﻟﺔ ﺣﻣﺔ اﻟﺎق اﻟﻲ  ﺷﺎً ﻣ اﻟدد ،واﻟك ،ﻊ اﻟﺋ ﻣد ﺎس ،ﻞ ذﻟ ﺈﺻار ﻣﺳم ﺗﻠ 
اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ اﻟر ﻣ اﺷﺔ ﺑﻞ ﺣﻣﺔ ﺟﯾة ،و أن ﺳﺎد اﺎد ﺄن اﻟﺋ  ﯾﺟﻞ ذﻟ إﻟﻰ ﻣﺎ  اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
ﻻ ﺑ أن ار إﺎﻟﺔ اﻟﻣﺔ ،وﺗﻞ ﺣﻣﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﺎﺋﻠﺔ  رؤﺔ ﻣﻠﺔ ﻟﻠﺔ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺗاﺟﻪ اﻟﻠ ﻲ ﻩ اﻟﺣﻠﺔ ،واﻟﻲ ﻟ ﺗﺢ ﺣﻣﺔ اﻟﺎق ﻲ
اﻟ ﻟﻬﺎ .وﺎﻟﺎدة ،ﺗ ﺣﻣﺔ وﺗﺄﺗﻲ أﺧ ﺑون ﺗ ﻣﺿﻲ ﻷداﺋﻬﺎ ،ﻟﻠف ﻠﻰ أﺳﺎب واﻣﻞ اﻟﺎح أو اﻹﺧﺎق ،ﻟ اﻟﺎﺑ  أن ﻞ ﺣﻣﺔ ﻣﺔ
ﺗﻲ أﻧﻬﺎ ﺣ اﻟﯾ ﻣ اﻹﻧﺎزات ر ﺻﺔ اﻟوف ،ر أن اﻷﺣال ﺗ ﻣ ﺳﺊ إﻟﻰ أﺳأ ﻲ اﻟﺿﻊ اﻟﻠﻲ .وﻣﻊ ﺎب آﻟﺔ اﻟ اﻟﺿﻲ ﺗ
اﻟﺎﺳﺔ واﻟﺎءﻟﺔ ،وﻣﻊ ﺎﺑﻬﺎ ﺗﺢ اﻟ ﻣ اﻟﻠﺎت ،إﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻣﺎ ﺗﻧﻪ اﻷدراج.
ﺧ ﺳات ﻠﻰ ﺣﻣﺔ اﻟﺎق ،ﻟ  ﻟﻬﺎ ﻧ ﻣ اﺳﻬﺎ ،ﻬﻲ ﻟ ﺗ ﺣﺎﻟﺔ وﺎق وﻲ ﺣﻲ ،إذ ﺗﺿ ﻻﻧﺎدات ﺷﯾة ﻣ ﻞ ﺣﺔ ﺣﺎس واﻟﺎﺋﻞ
اﻟﻠﺔ ،وﻻ ﻲ ﺣ اﻟﻬف اﻷﺳﺎﺳﻲ ،و إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ،ﺎ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻧﺔ اﺗﺎق اﻟﺎﺊ.
ﻞ اﻟﻣﺔ ﻲ ﺗ اﻟﻬف اﻟ ﺗﻠ ﻠﻰ ﺧﻠﻪ وﻣ أﺟﻞ ﺗﻪ ،ﻻ د ﺻاﺣﺔ ،إﻟﻰ اﻟﻣﺔ ،ذﻟ أن ار وآﻟﺎت ﺗ اﻟﺎق ،ﻣﺄﻟﺔ ﺳﺎﺳﺔ أﺳﺎﺳﺎً ،ﺧﺎﺻﺔ
وأﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﺈرادة ﺳﺎﺳﺔ .رﺎ ﺎن ﺗﻞ ﺣﻣﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﺑﺋﺎﺳﺔ  ﻣ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ،أﺣ اﻟواﻊ وﻟ ﻞ اﻟواﻊ اﻟﻲ ﺗ وراء ﻠﺔ اﻟ،
ﻣﺔ اﻟ ﷲ ﻟ ﺗﻞ ﻣ ذاﺗﻬﺎ ،وﻧﺎ ﻲ أﻠ ار ﻣ» ﺢ« واﻟﺋ ﺎس.
ﻣ ﺣ اﻟأ ﻻ ﺎر ﻠﻰ ﺎءة اﻟر اﺷﺔ ،اﻟ ﻠ ﻣ اﻟﻬﺎرات واﻹﻣﺎﻧﺎت اﻟﺔ واﻟﻠﺔ ﻣﺎ ﻠﻪ ﻣ ﻧﺔ اﻟﺎءات اﻟﻠﻠﺔ اﻟﻲ  أن ﺗأ ا اﻟ،
وﻟﻪ وﺣﻣﻪ ،أﺎً ،ﺳﻊ ﻟات ﺷو ووف وآﻟﺎت ﻞ اﻟﻣﺎت اﻟﺎﺔ ،وأﻞ ﻣﺎ  أن ﻠﻪ  اﻟﺎح أﻛ ﻲ ﺗو اﻟواﺎ.
ﺗﻞ ﺣﻣﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﺎﺋﻠﺔ ﻣ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻣﻊ اﻻﺳﺎد اﻟ واﻟﺎزم ،ﻟﻲ ﺣﺎس واﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻻ ﺷ أﻧﻪ  أﻛ ﻣ دﻻﻟﺔ.
أول ﻩ اﻟﻻﻻت  ،أن ﺣﻞ ﺣﻣﺔ اﻟﺎق ،ﯾ ﻠﻰ ﻊ ﻣﻊ اﻟﺔ واﻟواﻊ ،واﻻﺗﺎق اﻟ أﻧﻬﺎ واﺳﻰ وﺟدﺎ .ﻟ وﺻﻠ ﺣﺔ ﺢ إﻟﻰ ﻧﺔ ﻣﺎدﺎ أن إﻧﻬﺎء
ﻣﻠ اﻻﻧﺎم واﺳﺎدة ة إﻟﻰ ﺣ اﻟﺔ واﻟﻠﺔ اﻟﺔ ،ﻻ  أن ﯾ ﻣ ﺧﻼل اﻟار واﻟﺳﺎﺎت ،واﻻﺗﺎﺎت اﻟﻲ  ﺗﻬﺎ ﺑون أن  أ ﻣﻬﺎ
اﻟر ﻠﻰ أرض اﻟاﻊ.
ﻟ ﺳ ﻷﻛ ﻣ ﻣول ﻲ ﺣﺔ ﺢ ﺎ ﻲ ذﻟ ﻣول ﻣﻠ اﻟﻼﺎت اﻟﺔ ام اﻷﺣ اﻟل ﺄن اﻟﺔ ﻟ ﺗد ﻟﻠار ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس ،و ﺟ ﺗ ا
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اﻻﺳﻼص ﻞ ﻟﺎءات ﻣﺳ .واﻟﺔ ﻲ أن ﻟﺎءات ﻣﺳ واﻟﺎﺋﺞ اﻟﺎﺋﺔ اﻟﻲ أ إﻟﻬﺎ زت ﻣﻞ ﻩ اﻟﺎﺔ ،اﻷﻣ اﻟ  ﻧﻪ ﻠﻰ اﻟﻬ
اﻟ ،اﻟ أﺧ ﯾ ﻲ اﻟة اﻷﺧة ﻠﻰ ﻣﻠ اﻟﻬﺋﺔ ﺄوﻟﺔ.
 اﺳاض ﻣﺎت ﺗﻞ ﻩ اﻟﻣﺔ ،ﻲ ﺿء ر ﺎﺋﻞ أﺳﺎﺳﺔ ﻣ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ،ﺈن اﻟﺔ ﺳن واﺿﺔ ،ﻣ أﻧﻬﺎ ﺳن ﺣﻣﺔ ﺣﺔ ﺢ
ﺎﻣﺎز ،وﻻ ﻠﻞ ﻣ أﺔ ا اﻻﺳﺎج وﺟد وزراء ﻣ ﺎﺋﻞ أﺧ أو ﺷﺎت ﻣﻠﺔ .ا اﻷﻣ  ﺗم ﺣﺔ ﺢ ﻧ ﺗﻞ اﻟوﻟﺔ اﻷﺳﺎﺳﺔ  ﻣﺎﻟﺔ
اﻟﯾ ﻣ اﻟﻠﺎت ،واﻟﺎت ،ﺎ ﻲ ذﻟ وﻲ ﻣﻣﻬﺎ ﻣﻠ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ،وﻟ ﺑﺳﺎﺋﻞ ﻣﻠﺔ ﺎﻟﺎ أن وﺳﺎﺋﻞ اﻟار واﻟﺳﺎﺎت ﻟ ﺗ ﻧﺎً.
اﻧﻼﺎً ﻣ ذﻟ ،واﺳﺎداً إﻟﻰ اﻹﺻار ﻠﻰ اﺳﺎدة ﺎع ة ،ﺈن اﻟﻊ  أن ﺗﻠﺄ اﻟﻠﺔ واﻟﺔ وﺣﺔ ﺢ إﻟﻰ ﺗ اﻹﺟاءات ،وﻣﻬﺎ اﻷﻛ ﺗﺄﺛ اً وﺎﻟﺔ ﻲ
اﻟ ﻠﻰ ﺣﺔ ﺣﺎس ،ورﺎ ،أﺎً ،ﻠﻰ اﻟﺎس ﻲ اﻟﺎع ،اﻷﻣ اﻟ ﺳاﺟﻬﻪ ﺣﺎس ﺎﻟ ﻣ اﻹﺟاءات واﻷﺎل.
وون أن  ﻠﻰ ﻣ ﺳل إن ﺗﻞ ﻩ اﻟﻣﺔ  اﻻﻧﺎم ﻠﻰ أﻧﻪ  ﻲ اﻟ اﻟﺎد ﻟﻠﻣﺔ وﻣ وراﺋﻬﺎ ،ﺈن اﻷﻣ ﻣﺿﺎً ،ﯾ ﻲ اﺗﺎﻩ
ﺗ اﻻﻧﺎم ،وﺗﺎ اﻷزﻣﺎت ورﻊ ﻣﺎت اﻟﺗ واﻟاع اﻟاﺧﻠﻲ ،ﺎﻟ ﻣ ﺻﺔ اﻟﻬف اﻟ ل ورة إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ﺄﻰ ﺳﺔ ،وﺄ اﻷﺳﺎﻟ ﻣﺎ دون
اﻟب اﻷﻠﺔ واﻻﺎل واﻟﺿﻰ.
أﻣﺎ اﻟ اﻟﺎﻧﻲ ﻲ أن ﺣﺔ ﺢ ﺗّج ﺑﻬﺎ وﺎﺎﺗﻬﺎ ﻣ ﻣﻬﺎ ﺎﻣﻞ وﺣﺎم ﻣض ﻟﻠوع اﻟﻲ ،ﻲ أﺗن اﻟاع اﻟول  ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﺎ اﻟﻲ ﺗاﺟﻪ
اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.

ﯾ ذﻟ ﻟﻼﺎد ﺄن ﺣﺔ ﺢ ﺗﻪ ﻧ ﺗ دورﺎ اﻟﺎﺳﻲ واﻟﻲ ﻲ ﻣﺎوﻣﺔ اﻟﺎول ﻠﻰ اﻟق اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،وﻠﻰ ﻧ ﻣﺎﺷ ،ﻣﺎ ﻲ أﻧﻬﺎ 
ﺗﻞ ﺣﻣﺔ ﻣ ا اﻟع ﺳن ﻣوﻟﺔ  ﻧﺎح أو ﻞ اﻟﻣﺔ ﻲ ﺗ أاﻬﺎ اﻟﻲ ﺗﻬﺎ ﺎب اﻟﻠ واﻟد ﻠﻪ.
ﻣ اﻟاﺿﺢ أن ﺣﺔ ﺢ ﺗ أن ﺗ ﺛﺔ اﻟﺎ ،ﻩ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗرت  اً ،ﺧﻼل اﻟﺣﻠﺔ اﻟﺎﺔ ،ﻣ وع اﻻﻧﺎم ،ﻠﻰ أن اﻟﻠ اﻟ ﻰ ﺄوﻟﺔ
اﻟﺎﻟﺔ ﺎﻟﺔ ﻟﻣﺔ اﺷﺔ  ﻲ رﺗﻬﺎ ﻠﻰ ﻣﺎﻟﺔ ﻣﻠ اﻷزﻣﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،اﻟﻲ ﺳﻞ أول اﺧﺎر ﻲ ﺿء اﻟاﺎت اﻟﺎرﺛﺔ ﻟﻬﻩ اﻷزﻣﺔ ﻲ ﺣﺎل ﺎل أﻣﺎ.
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