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إﺑا أﺑاش
ﻷن ﻟﻠﺔ اﻟﺎوﻣﺔ  اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟﺎﺿﻊ ﻟﻼﺣﻼل ﺳﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻲ ﻣﺎوﻣﺔ اﻻﺣﻼل و اﻟﻼص ﻣﻪ وﻧﻞ اﻟﺔ ،وﻷن اﻟﺎوﻣﺔ ﺣ ﺗف ﻪ ﻞ اﻟاﺋﻊ
اﻟﺿﺔ واﻟﯾﺔ ﺈن اﻟﻠ وﻣ ﯾﺎﺻوا اﻟﺔ ﻬ وا إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ﺣﺎت اﻟﺎوﻣﺔ دون  ﺗ ﺄﯾﯾﻟﺟﺔ ﻩ اﻟﺎت وﻣﺎدر ﺗﻠﻬﺎ أو ارﺗﺎﺎﺗﻬﺎ
اﻟﺎرﺟﺔ ،إﻻ أن اﻟﺎر اﻟ أﺧﺗﻪ  ﺎﺋﻞ اﻟﺎوﻣﺔ وﺧﺻﺎ ﻣﺎرﺳﻬﺎ ﻟﺎوﻣﺔ ﺧﺎرج إﺎر اﺳاﺗﺔ وﺔ وﺎب اﻟﻬف اﻟﻲ اﻟاﺿﺢ وارﺗﺎﻬﺎ ﻬﺎت
ﺧﺎرﺟﺔ ﻟﻬﺎ أﺟﺗﻬﺎ وﻣﺎرﻬﺎ اﻟﺦ ،ﻛﻞ ذﻟ ﯾﻠ ﺗﺎوز اﻟﺎﺔ واﻟاﺎ اﻟﺔ وﺿورة إﺎل اﻟﻞ واﻟ ﺟﺎ ﻲ ﻞ ﻣﺎ  ﺗ ان اﻟﺎوﻣﺔ أو اﻟﻬﺎد
وﺧﺻﺎً ﻣﺎ ﻧ ﺗﻞ ﺎع ة ﻟﺎﺣﺔ ﺗﺎرب ﻟﺎرﻊ وأﺟات ﺧﺎرﺟﺔ وﺧوج  ﺟﺎﺎت اﻟﺎوﻣﺔ  اﻟﺎق واﻟﻬف اﻟﻲ .
ﻛﺎ  اً  ﻣﻬم اﻟﺎوﻣﺔ وأﻧﻪ ﻻ ُ ﺎوﻣﺔ ﺣﺔ أو ﺎﺋﻠﺔ إن ﻟ ﺗ ﻲ ﺳﺎق اﺳاﺗﺔ وﺔ وﻟ ف وﻲ ُﻣﻊ ﻠﻪ ،وﻣ اﻟ أن ن ﻟﻞ
ﺣب اﺳاﺗﻪ اﻟﺎﺻﺔ ﻟﻠﺎوﻣﺔ أو أن ض ﻣاﺟﻬﺔ ﻣﻊ اﻟو ﺗ ان اﻟﺎوﻣﺔ ﺑﺎ اﻷﺣاب اﻷﺧ ﺧﺎرج اﻟﺎدﻟﺔ أو ﻟﻬﺎ ﻧﻬﺞ وﺗﺟﻪ ﻟﻠﺎوﻣﺔ واﻟﻬﺎدﻧﺔ ﻣﻊ ﻧ
ﺗﺎرس اﻟﺎوﻣﺔ دون إذن وﻣاﺔ أو ﺗ ﻣﻊ ان اﻟ اﻟﻠﻲ وﻣ ﻠﻪ ،أو أن ﺗض ﺣﺔ ﻣﺎوﻣﺔ ﺣﺎً ﻣﺣﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ﺗُِﻊ ﻣﺎت اﻟﻬاء
اﻟو ،أو أن َ
واﻟﺣﻰ واﻟاب واﻟﻣﺎر د ﻠﻰ اﺎل ﺎﺋ ﺣﻲ ﺎ ﺟ ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس ﺎم   2012اﺎل اﻟﺎﺋ اﻟﺎو اﻟ وﺎ ﺟ ﺧﻼل اﻷﺎم اﻻﺧة ﻣﻊ اﻟﻬﺎد
اﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﺎ اﺎﻟ إﺳاﺋﻞ اﻟﺎﺋ ﺑﻬﺎء أﺑ اﻟﺎ.
و ﻞ ﻣ ﯾ ﻟﻠو
ود ﺎﻟوان ُ
وﺳ اﻟاﺟﻬﺎت اﻟﺎﺧﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ وﺳ اﻟﻬاء واﻟﺣﻰ ﻞ اﻟوان ﻻ  ﻟﻠﻠﻲ إﻻ أن  إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﺎوﻣﺔ ُ

،ا ﺎن ﺣﺎﻟﺎ ال اﻟاﺟﻬﺎت اﻟﻠﺔ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ و ﺗﺎرﺦ اﻟاع وﺧﺻﺎً ﺧﻼل ﻣﺟﺎت اﻟوان اﻷﺧة ﻠﻰ ﺎع ة  2014، 2012، 2008وﻣﺎ ﺑﻬﺎ

وﺎ ﻣ ﻣاﺟﻬﺎت ،وﻟ أن ﺗﻟﻊ ﺣب أو ﻣاﺟﻬﺔ ﺑ ﺣب ودوﻟﺔ إﺳاﺋﻞ و ﺑﻬﻩ اﻟب ﻞ أﺎﻟﻲ ﺎع ة رداً ﻠﻰ اﺎل ﺎﺋ ﻲ ا اﻟب ﺑﺎ ﺗ
ﺎﻟﺔ اﻟ وﺣﺎت اﻟﺎوﻣﺔ ﻣ اﻟج ﺈن اﻷﻣ ﺎج ﻟﺔ ﻣﺎرﺣﺔ وﻣﺎﺷﺔ ﺣل ا اﻟ اﻟِ 
ﻣ ﻟﻠ واﻟﺔ اﻟﺔ ﺎﺳ اﻟﺎوﻣﺔ أو اﻟﻬﺎد .
ُ

ﻞ أن ﻻء اﻟﺎدة ،ﻣﻊ اﺣاﻣﺎ وﺗﯾﻧﺎ ﻟور اﻟﻬﺎد، أﻛ أﺔ وﺳﺔ ﻣ اﻷرض اﻟﻲ  ﺗﻬﺎ ﻞ ﯾم و اﺳﺎﻧﻬﺎ دون رد ﻣ اﻟﺎوﻣﺔ ؟ﻞ  أﻛ
ﺳﺔ ﻣ اﻟس اﻟﻲ ﺿﺎ وأﺻ ﺎﺻﺔ ﻟوﻟﺔ اﻟﺎن دون رد ﻣ اﻟﺎﺋﻞ ؟ ﻞ  أﻛ ﺳﺔ ﻣ اﻟﻬاء اﻟﯾ ﯾﺎن ﻞ ﯾم ﻲ ﺟﺎت ﻣات اﻟدة
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وﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ؟ ﻟﺎذا ﻲ اﺳﻬاف ﺎﺋ ﺣﻲ ﺣﺎً ﺗُ ات وﻣﺎت اﻟﻬاء واﻟﺣﻰ وﺗﻣ اﻟﻠﺎت ؟وﻞ أﺻ ﻞ ﺣﺔ ﻣﺎوﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﻣﻬﻣﻬﺎ ورؤﻬﺎ
ﻟﻠﺎوﻣﺔ وأاﻬﺎ ؟ﻞ أﺻﺢ ﺷﺎ وﺧﺻﺎً ﻲ ﺎع ة ﺣﻞ ﺗﺎرب ﻟﻞ ﺣب وﻟﻞ ﻣوع إﺳﻼﻣ ﻣﺗ ﺎﻟﺎرج ؟وﻞ أﺻﺢ ف ﺣﺎت اﻟﺎوﻣﺔ  اﻟﺎع
 اﻟب وﺎداﺗﻪ ؟أو اﺻﺎع ﻣاﺟﻬﺎت ﻟﻠ ﺗﻞ ود ﺧﺎرﺟﻲ ؟ أو اﻟﺎع ﺎ  ﻣﺎح ﻟﻪ ﻣ ﺳﻠﺔ واﺔ ﻠﻰ ﺟء ﻣ أرض ﺧﺟ ﻣﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠ ﺔ
داﺧﻠﺔ ؟ .
ﺟﺎءت ﻠﺔ اﺎل أﺑ اﻟﺎ ﻲ ﻞ وﺟد اﺗﺎق ﺗﻬﺋﺔ ﺑﺳﺎﺔ ﻣﺔ وﺔ ودوﻟﺔ و اﺎر اﻷﻣ ﺎً ﺣ دﺗﺎ إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ اﻧﻬﺎك ﻞ اﻻﺗﺎﺎت واﻟﻬد
ﻣﻊ اﻟﻠ، ﻷن ﻣﻬﻣﻬﺎ ﻟﻠﻬﻧﺔ أو اﻟﻬﺋﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻬﺋﺔ ﻣﺎﺑﻞ ﺗﻬﺋﺔ وأن ﯾ اﻟﻠن  ﻠﺎﺗﻬ ﺿ إﺳاﺋﻞ ﺑﺎ ﻹﺳاﺋﻞ اﻟ ﺎﻟﺎع  ﻧﻬﺎ ﻠﺎ ﺷت
أن أﻣﻬﺎ ُﻣﻬد ،ﻛﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻲ ﻞ أزﻣﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ ﺣل ﺗﻞ اﻟﻣﺔ واﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﺎ أﻧﻪ ﺿ أﻣﺎم اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ ة وﺎﻟﺎﻟﻲ ﯾ ﻧﺎ إﺛﺎت أﻧﻪ 
ﺿ وﻊ ﺗﻠ ة درﺳﺎً ﻣ ﺧﻼل واﻧﻪ اﻷﺧ، ﻛﺎ ﺗﺄﺗﻲ ﻲ ﻞ اﻟﺗ اﻟاﯾ ﺑ واﺷ وﺗﻞ أﺑ ﻣ ﺟﺎﻧ وﯾان وﺣب ﷲ ﻣ ﺟﺎﻧ آﺧ وﺳاﺋﻞ ﺗ
أﻧﻬﺎ ب اﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ وﺿﺎﻪ ﺗﻊ ﺗ اﻟﻬﺔ اﻟﺔ ﻲ أﺔ ﻣاﺟﻬﺔ ﺎدﻣﺔ ﻣﻊ اﻟﻬﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،ﻛﺎ أن إﺳاﺋﻞ ﺗوم ﺧﻠ ﺷخ أو ﺔ ﻠﺔ داﺧﻠﺔ
،ﺎ ﺻ اﻻﻧﺎم واﻟﺔ ﺳﺎﺎً ﻣ ﺧﻼل ﻞ ة  اﻟﺔ وﻠﻬﺎ اﻧﺎم اﻟﻠ ﻣﺎ ﺑ ﻣوع ﺳﻠﺔ وﻣوع ﻣﺎوﻣﺔ ﺈن اﻷﻣ ﯾر ﻠﻰ ﻣ ﺎع
ة ﺣ أﺻ ﺣﺎس ﺗﻞ اﻟﻠﺔ وﻣﺔ ﺎﻟﺎ ﻠﻰ ﺳﻠﻬﺎ ﻲ ة ﻲ ﻣﺎﺑﻞ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻲ ﺗﻠﻬﺎ اﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ  اﻟﺎرك ﻲ ﺳﻠﺔ ﺣﺎس و اﻟ
ﻣ ﺧاﺗﻬﺎ ،و أﻣ ﯾر ﺔ ﻣﺎ ﺑ ﺣﺎس واﻟﻬﺎد .
 اﻟ  أاف إﺳاﺋﻞ ﻣ واﻧﻬﺎ اﻟﺎﻟﻲ وﻞ ﻣﺟﺎت اﻟوان اﻟﺎﺔ ،ﺈن أﻠﺎ ﻲ ﺎع ة ون وﺎﻧن وﻣن اﻟﻬاء وﻟ ﻟ ﻷﻧﻬ ﻣﻊ ﺗﺟﻬﺎت
وﻣﺎرﺳﺎت اﻷﺣاب واﻟﺎت اﻟﻲ ﺻﺎدرت اﻟ ﺎﻟﺎوﻣﺔ وﺣﻟﻪ ﻟﺎﻟﺢ أﺟة ﺧﺎرﺟﺔ أو ﻣﺎرﻊ ارﺗاق ﺛر وﺟﻬﺎد ، ﺑﻞ ﻷﻧﻬ ﺟء ﻣ اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟر
واﻟ ﻻ ﻪ إﻻ أن  ﺎﻧ ﻞ ﻣ ﺎﺗﻞ اﻻﺣﻼل ،وﻟ ﻟﻠ ﺣود .و ﻞ ﻣﺎ ﺟ وﻣﺎ آﻟ إﻟﻪ اﻷﻣر ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس واﻵن ﻣﻊ ﺣﺔ اﻟﻬﺎد ﺈن اﻷﻣ
ﺎج ﻟاﺟﺔ ﻧﺔ اﺳاﺗﺔ ﻟﻞ ﺣﺎت اﻟﺎوﻣﺔ .
ﻣﻊ ﺗﺄﻛﻧﺎ ﻠﻰ أﻧﺎ ﻣﺎ زﻟﺎ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣب وﺻاع ﻣح ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ،وأن إﺳاﺋﻞ دوﻟﺔ اﺣﻼل ورﺎب وﻟ ﺗ  إرﺎﺑﻬﺎ إﻻ  ﺗﺔ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻣﺳﻠﺔ ﻞ
اﻟق ﻣ ﺣوب وﻣﺎورات ﺳﺎﺳﺔ وﺧﻠ  داﺧﻞ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،إﻻ أن ﺔ رد ﺎﺋﻞ وﺣﺎت اﻟﺎوﻣﺔ ﻠﻰ ا اﻟوان ﺗ ﺎرﺗﺎﻟﺔ وﻻ ﺗﺗﻲ إﻟﻰ درﺟﺔ
اﻹﺣﺎس ﺎﻟوﻟﺔ اﻟﺔ ﺎ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ ﻣ ﺗﺔ ﻣﺔ اﻟ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﺈﻧﻬﺎ ﺗُل ﺷﺎ وﺧﺻﺎً ﻲ ﺎع ة ﻟﻞ ﺗﺎرب .
ﺗ اﻟﺎرات اﻟﺎرﺔ ﻟﺎدة اﻟﺎﺋﻞ ﻲ اﻟﺎوﻣﺔ وﻣ ﯾور ﻲ ﻠﻬ ﻣََ ﺔ ﻣﺄﺟر اﻟﻲ ﺗﻬد إﺳاﺋﻞ ﺎﻟﻞ واﻟر وﻣﻬﺎ ﻣ اﻟﺎرﺔ ﺧﻼل أﺷﻬ أو ﺳات
ﻟُ 
ﺗﻊ أﺣاً ﺑﻞ أﺻ ﺗ اﻟﺎن،و و أزﻣﺔ أن اﻟ ت وع ﻣ أﺟﻞ ﻠ، ﺎﻟﻠن اﻛا أﻧﻬ ﺗن وﺗُﻬم ﺑﺗﻬ وع أﺑﺎؤ ﻟ ﻣ
أﺟﻞ ﻠ ﺑﻞ ﻣ أﺟﻞ ﺔ ﺳﺎﺳﺔ ﺎﺷﻠﺔ وﺎﺳة ﺗﺗﻊ ﻲ اﻟ وﺗﺳﻞ أﺑﺎءﺎ ﻟﻠراﺳﺔ أو اﻟﻞ واﻻﺳﺎر ﻲ ﺗﺎ وﺔ ﺑﻠان اﻟﺎﻟ. 

وأﺧ ا، وﺣﻰ ﻻ ُﻬ ﻣ ﻼﻣﺎ أﻧﺎ ﺿ ﻣأ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟ ﻧ ﻠﻪ ﻷﻧﺎ ﻣﺎ زﻟﺎ ﺗ اﻻﺣﻼل ،وﻟ وﺣ إن اﻟﺎوﻣﺔ ﻞ ﺣﻲ  أن ﺗن ﻲ ﺳﺎق اﺳاﺗﺔ

وﺔ ﺗُد ﺷﻞ اﻟﺎوﻣﺔ وﻬﺎ وﺗﻬﺎ وﻼﻬﺎ ﺎﻟﻞ اﻟﺎﺳﻲ واﻟﺑﻠﻣﺎﺳﻲ ،وا ﻟ ث إﻻ ﺎﻟﺣة اﻟﺔ وﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم .
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