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ﻼل ﻞ
»اﻟروﻧﺎ« ﻻ ﯾال ﯾل ،وﻞ ﻣ ﻣﺎن إﻟﻰ آﺧ ،ﯾﻬﺎﺟ اﻷﺎء واﻟاء وض أﺣﺎﻣﻪ ﻠﻰ اﻟﻊ ،ﻟ ﻟ أو ﻟن ،أو ﻣﻠﺔ ،أو ﻣﺔ ،أن ﺗف ﺎﻧﺔ ،وﻻ
ﺗﻊ ﻲ ﻣاﺟﻬﻪ أﻛاس أﺳﻠﺔ اﻟﻣﺎر ،اﻟﻲ ﺗ اﻟول ﺎﻣﻼﻛﻬﺎ.
اﻟﺎﻟ ﻠﻪ ﻠﺎً ﻣد ﺔ ﺻة ،ﻼ اﻟود اﻟﺔ وﻻ اﻟﺔ  أن ﺗل دون اﻧﺎﺿﻪ ﻠﻰ اﻟ .رﺎ ل اﻟون  ﺣ ،أو ﻣ ﻣﻊ اﻻدﺎء ﺄﻧﻪ ﻻ
ﻠ  اً  اﻻﻧﻠﻧا ،وﻻ ﺗﺎوز ﻧ ﺿﺎﺎﻩ ﻣﻼﺗﻬﺎ إزاء أﻣاض ،أو أوﺔ أﺧ ،ﻟﻪ ﻣ ﺑ اﻟﻠﻞ ﻣ اﻟوﺳﺎت اﻟﻲ ﺗض ﻠﻰ اﻟﻣﺎت إﺟاءات
اﺳﺎﺋﺔ  ،ﺳﺔ اﻧﺎرﻩ.
اﻟﺎﻟ ﻠﻪ  ﺣﺎﻟﺔ ﺣ ﺗلَ ،ﻣ وﺻﻠﻪ اﻟوس ،واﺳ ﻠﻰ راﺗﻪ وﻣ ﻟ ﻠﻪ  ،أو ﻣ ﻻ ﯾال ﺎد اًر ﻠﻰ ﻣﺎﺻﺗﻪ ﻲ ﻧﺎق ﺿ.
اﻷﺳأ  اﻻﺳﻬﺎر ﺎﻟرة اﻟﺎﻛﺔ ﻟﻬا اﻟوس ،واﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﺧرﺗﻪ ﺔ ،أو ﺎﻻرﺗﺎن ﻠﻰ اﻟﻠات واﻷدﺔ ،ﻬ ﻻ  ﺑ ﺎ وﻣﻠ وﻣﯾ .ﻻ ﺷ أن وﺳﺎﺋﻞ
اﻹﻼم ﺗﻠ دو اًر ﺎﺋ اﻟة وﻠﻰ ر ﻣﻠ ﻣ اﻟﺎﻟﺔ واﻟ ﺑﻬف اﻟ.
ﺗﻠ اﻹﺷﺎﺔ ﺎﻹﻼم اﻟﺿﻲ وﺛﺔ ﻠﻰ ﻣﺎت دﺔ وﺟﺎﺔ ورﺳﺔ ﻣ ﯾ إرﺎك اﻟﺎس وﺗﻬ ،ﺣﻰ ﻟ  اﻹﻧﺎن ﺎد اًر ﻠﻰ اﻟ ﺑ اﻟﺢ
واﻟﺄ ،ﺣﻰ ﺎ ﯾﻠ ﺎﻷاض اﻟﺎﺣﺔ أو ق اﻟﺎﺔ اﻟﻠﺔ ،أو ﺣﻰ اﻟف ﻠﻰ اﻷرﺎم واﻟﺎت اﻟﺔ.
ﻣ ﺣ اﻟﺎت اﻟة واﻟﻠﺔ أن ﺗﻠ أﻛ ،ﺣ ﺗ دول ﻣﻣﺔ  و اﻟﻬم اﻟﻟﺟﻲ .ﺣ ﺗن اﻟ وأوروﺎ اﻟﺔ واﻟﻻﺎت اﻟة ﻲ اﻟﺎت
اﻟﻲ ﯾﺎﺛ ﻬﺎ اﻟوس أﻛ ﻣ ﺎ ،ﺈن اﻟﺎﺋﺞ اﻟﻲ ﺳ ﻬﺎ اﻧﺎر ا اﻟوس ﺳن  ﺎرﺛﺔ إﻧﺎﻧﺔ .
واﻟون  ،وأﺳﺎﺳﺎً ﯾن إﻟﻰ ﺎﻟ اﻟﺎرة واﻟﺢ ورأس اﻟﺎل اﻟﺣ  ،اﻟ  اﻟ اﻟ ﺗﻩ اﻟﺔ.
واﺣﺔ ﺈن رأس اﻟﺎل اﻟ ﻻ ف إﻻ اﻟﺢ و ﻪ اً  اﻟ واﻷﺧﻼق واﻟﺎﻟﺢ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻺﻧﺎﻧﺔ ،ﯾرك أن ﻠﻪ أن م  اﻟﺎت ،وﻲ ﺎً
ﻟ ﺗﺎت وﻧﺎ أﺛﺎن ﻠﻰ ﺣﺎب آﺧ.
رأس اﻟﺎل اﻟﺎﻟﻲ ﻻ  أ وزن  وﻧع اﻟﺎﺎ  ،ﺣت اﻟوب ات ﻣﻼﯾ اﻟ ،وﺎﻧ اﻟﺎن اﻟﺎﻟﺎن اﻷوﻟﻰ واﻟﺎﻧﺔ ﺑ اﻟول اﻟأﺳﺎﻟﺔ ﺎﻷﺳﺎس.
ﻣاﻧﺔ ة اﻟول اﻻﺳﺎرﺔ أو اﻟﻣﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻣﻠﺎرات ﺑﻞ ﺗﻠﻧﺎت اﻟوﻻرات ﻲ ﺻﺎﺔ أﺳﻠﺔ اﻟﻣﺎر اﻟﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﺗ اﻟﻠﻞ ﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺔ واﻟﻼﻣﺔ.
ﻣﺎذا ﻲ أن دوﻻً ﻣﻞ إﺎﻟﺎ وأﻟﺎﻧﺎ وأﺳﺎﻧﺎ وﻧﺎ ﺗ ﻣ ﺿ راﺗﻬﺎ ووﺳﺎﺋﻠﻬﺎ ﻟﻠ ﻣ اﻧﺎر ا اﻟوس ،ﺑﺎ ﻠﻬﺎ دول ﺔ وﺗﺎﺑ ﻬﺎ اﻟ وﺎ
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ﻲ ﻣﺎل إﻧﺎج اﻷﺳﻠﺔ؟ ﻲ اﻟاﻊ ﻠﺎ أن ﻧﻊ اﻟﺔ ﻟﻠﻠﺔ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺎدرت ﺔ ﻟﻺﻼن  إﺟاءات اﻟﺎﺔ وﻣﻼﺣﺔ وﻣﺎﺻة اﻷﺷﺎص اﻟﯾ ﺗﻊ ﻠﻬ
ﺷﻬﺔ اﻻﺧﻼ ﺂﺧ.
اﻟﻣﺔ اﻟﻠﺔ وﻞ أذرﻬﺎ وﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ ﻣة ﯾﻣﺎً وﻞ ﻟﺔ ﻟﺎﺻة اﻟﻪ ﺑﻬ وﻣﻊ اﻧﺎر اﻟوس ،ﺣﻰ أﻧﻬﺎ ﺗ ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ اﻟﻲ ﺗ ﻧﻬﺎ دوﻟ ًﺔ
ﻣﻣ ًﺔ وﺗ راﺗﻬﺎ اﻻﺎدﺔ واﻟﻟﺟﺔ وﺗﻬﺎ اﻟ.
ﻧ ،إذا ﺎرﻧﺎ د اﻹﺻﺎﺎت ﺎﻟض ﺑ ﻠ وﺳاﺋﻞ ،ﺈن اﻷﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻟﺎﻟﺢ ﻠ ،ﺣ ﻻ ﯾ د اﻟﺎﺑ  اﻟات ،ﺑﺎ ﺗﺎوز د ﻲ
إﺳاﺋﻞ اﻷﻟ .ﻲ ﻠ ﻟ  اﻟوس ﺎة أ إﻧﺎن ،ﺑﻞ إن أﻛ ﻣ رﻊ اﻟﺎﺑ  ﺗ ﺷﺎؤ .واﺣﺔ اﻟﺔ ﻟ ﻣﺎﻣﺔ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ا اﻟوس ،إذ
إن ﻞ دوﻟﺔ ﻣﻠﺔ وﻟﺎﺗﻬﺎ اﻟﺔ ،وﺎ ﺗ اﻟوﻟﺔ  ﺿ اﻟور اﻟ ﯾﻲ أن ﺗم ﻪ اﻷﻣ اﻟة ،ﺎﺎرﺎ ﺣﻣﺔ اﻟﺎﻟ اﻟوﻟﺔ  اﻷﻣ واﻟﻼم
اﻟوﻟ.
اﻷﻣ اﻟة اﻟﻲ أﻠ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻲ  ﺗاﻣ اﻟب ﻠﻬﺎ وﻠﻰ أﻧﻬﺎ اﻟﺎﺔ ،ﺎﺗ ﻲ وﻣﺳﺎﺗﻬﺎ ﻣد ﺷﺎ ﺎن ﻻ ﺳﻞ ﻟﻬﺎ ﻟﻠ رﺎ،
ﺳ أن ﺗﻊ وﺗ اﻷرﺎم ﻟ أﻛ.
إذا ﺎن اﻟﺎﻟ  أﺻﺢ ً ﺔ ﻧﺔ ،ﺈن اﻟوﻟﺔ  ﺳﻼﻣﺔ اﻟﺔ ،ﻻ  أن ﺗن ﺣﺔ ﺑﻬﻩ اﻟﺎرة أو ﺗﻠ ،ﺧﺻﺎً وأن ﻣ ﯾن أﻠﺔ إدارة ﻩ اﻟﺔ،
ﺎرن ﺣﻰ آذاﻧﻬ ﻲ اﻟاﺗﺔ واﻟ وراء اﻟﺎﻟﺢ اﻟﺎﺻﺔ واﻟﺢ.
ﻲ ﺎب اﻟﺎﻣ اﻟﺎﻟﻲ ﻻ  اﻟ ﻠﻰ ﻣاﺟﻬﺔ ﻣﻞ ﻩ اﻟوﺳﺎت واﻷوﺔ ،ﺔ ﻣﺎ أﺧ ﻣﻞ اﻟﻠث وذوﺎن اﻟﻠﺞ واﻟات اﻟﺎﺧﺔ واﻷوزون ،وﻠﻬﺎ
ﺗﺎج إﻟﻰ ﺗﺎﻣ أﻣﻲ ﺣﻲ.
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