ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺿ أو م ﺿ ... ﺳﻠﺔ أو ﻻ ﺳﻠﺔ

 30ﯾﻟ07:16 - 2020 
ﺎﻧﻲ اﻟ
اﻟ .وﺣﻰ اﻵن ﻣ  اﻟاﺿﺢ وﻻ اﻟم ﻣﻰ وﻣﺎ اﻟة اﻟﻲ ﺳم ﻠﻬﺎ
ً
ﺗز  ،اﻟ اﻟد ﻲ ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻟﻠء ﺎﻟوع ﻲ ّ
ا اﻷول ﻣّ 
أن اﻟﺎر اﻟﻞ أن ﺗأ اﻟﺔ  ﺟﺋﻲ ورﻣ ،ﻣ ﺧﻼل ﺿ ﻠﺔ أو ﻞ اﺳﺎﻧﺔ ،ﻠﻰ أﻣﻞ ّأﻻ
ﺑﺎﻣ ﻧﺎ ﻲ ﻞ اﻟﺎرﺿﺔ اﻟاﺧﻠﺔ واﻟﺎرﺟﺔ ﻟﻠ ،ﻣﻊ ّ

ﯾد ذﻟ إﻟﻰ ﺗر أﻣﻲ ،واﻹﺿار ﺎﻟﻼﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻣﻊ ﻞ ﻣ اﻷردن وﻣ وأوروﺎ واﻷﻣ اﻟة ،وﻟﻰ ﺗ ﻣة اﻟﻊ اﻟﻲ  أن وﺻﻠ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ

أن ا ﺳﻞ اﻻﺣﻼل ﻣوًﻻ  اﺣﻼﻟﻪ ،وﻠﻪ
ﺿ ﺷ ﺎو ﺿ اﻷار واﻟﺎت ﻠﻬﺎ ،و ّ
وﺣﻞ اﻟﻠﺔ أو اﻧﻬﺎرﺎ ،ﻲ ﻞ إﻼن اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ّ
اﻟّ ،
أن ّ
أن ﯾﻟﻰ ﺣﻰ ﺟﻊ اﻟﺎﺎت.
ﻣﺎ اﻟ ﯾﻊ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ اﺗﺎذ ا اﻟ  اﻟﻊ ،ﻟرﺟﺔ أو اﻟ ﻞ أﻧاﻪ ،ور اﺳﻼم أﻣال اﻟﺎﺻﺔ ،ﻣﻊ أﻧﻬﺎ أﻣال ﻠﺔ واﻟﻠب ﻣﻬﺎ أن
ﺗﺄﺧﺎ إﻻ إذا ر ﺳﻠﺎت اﻻﺣﻼل ﺗﻠﻬﺎ دة اﻟ اﻷﻣﻲ ،ﻬﻲ ﺗا ﻠﻰ م اﺳاد إﺳاﺋﻞ ﻟﻠﺎزﺔ ﺎرة اﻟﻠﺔ ﻟﺎ ﺗﻣﻪ ﻣ اﺋ ﺟﺔ ﻟﻬﺎ .وﻣﻊ ذﻟ،
ﻣﺎ اﻟ ﯾﻊ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ ﻩ اﻟة اﻟﺎﻣة اﻟﻲ ﺗﻠﻬﺎ ﺗ ﻠﻰ ﺣﺎﺔ اﻟﻬﺎوﺔ؟ ﻬﻲ أﻣﺎم إﻣﺎ "ﺧﺎرة ﻞ ﺷﻲء" أو "رﺢ ﻞ ﺷﻲء".
ﺗﻬﺎ اﻟﻞ ﻠﻰ إﻧﺎز اﻟﺣة ،وﻣﺎرﺳﺔ اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ أﻠ 
ّ 
ﺗا اﻟﻠﺔ ﻠﻰ إﻣﺎﻧﺔ ة ﻟ اﻟّ 
ﺟاء اﻟﺎرﺿﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﻪ ،وذﻟّ 
ﺗﻬﺎ .واﻛ اﻟﻠﺔ ار اﻟﻠﻞ ﻣ اﻻﺗﺎﺎت ،واﻟك اﻟﺎﺳﻲ واﻟﯾﻠﻣﺎﺳﻲ ،واﻟﻬﯾ إذا ﺟ اﻟ ﺎﻟﻬﯾ ﻞ اﻟﻠﺔ واﻟﺎوﻣﺔ اﻟﺔ واﻻﻧﺎﺿﺔ ،ﻟرﺟﺔ اﻟﻠﺢ
ﻣ  اﻟﺎدة ﻠﻰ ﺎﺗﻬ اﻟﻲ ﺎﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻠﺔ إذا ُﻧ ِّ اﻟ.
ا  اﻟاﺟﻬﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ اﻟﻲ ﻻ ﺗﺎ وﻻ ﺗر ﻠﻬﺎ ،ﺣ ﻻ ﻣ - ﺧﺔ
ورﺎ ﺗ اﻟﻠﺔ أن ﺗﺳﻞ رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺄﻧﻬﺎ ﻠ ﻞ ﻣﺎ ﻲ وﺳﻬﺎ ً

اﻟع واﻟ واﻟﺿﻰ  -ﻣ ل اﻟﺎ ﻣﻊ اﻟاﻊ اﻟﺎﻟﻲ أو اﻟﯾ إذا ﻧ ﺿ ﺟﺋﻲ ر ﻣ ارﺗﻪ ،ﻠﻰ أﺳﺎس أن ﻟ ﺎﻹﻣﺎن أﺑع ﻣﺎ ﺎن ،وﻟ ﻣ دون ﻣﺢ
اﻟﺎء اﻟﻠﻲ ﻟﻠاﻣة اﻷﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
ﻼ ،ﺎﻟار إﻟﻰ ﻣﻬﺎﻩ ،وﺳﻠ ﻣﺎﺗﺢ اﻟﻠﺔ ﻟﻼﺣﻼل ،وﺗﻠﻪ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟ ﻣﺎﺷة ،و" اﻟ ﺳ ،ﺈذا ﻟ ﺗب ﻟ ﺗ."
ورﺎ ﺳﻲ اﻟﻠﺔً ،
وا ﻣ ﻧﻪ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ،وﻻ ﯾو أن اﻻﺳاد ﺟﺎرًﺎ ﻲ ا اﻻﺗﺎﻩ ،ﻣﻊ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻊ ﺧض اﻟاﺟﻬﺔ  اﻧﻻﻬﺎ ،إذ "ﻻ ﯾﻊ اﻟﻠ و اﻟﺎرة".
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
اﻟ اﻟﻠﻲ ﺎﻣ ،وا ﻣد ﺣﻰ ﺗﻰ اﻟﺎرات ﻣﺣﺔ .ﻬﺎك ﻣ ل إن رﺎن اﻟﻠﺔ ﻣ إﻟﻰ ﻣﻠﻣﺎت وﺗﯾات ﺄن اﻟ ﻟ ث ﻠﻰ اﻷﻞ ﻞ
اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ اﻷﻣﺔ ،ون ﺣث ن ﺎ ،ﺈذا ﺧ ﺗاﻣ ﺳ ﻧﺎ اﻟ ﻞ اﺳﻼم ﺎﯾن ﻲ اﻟ ﻣ ﺎﻧن اﻟﺎﻧﻲ  ،2021أ اﻟﺎن ﻣد
ﻠﻰ  اﻟ ﺣﻰ ﺑاﺔ ﺗ اﻟﺎﻧﻲ  .2020وذا ﺎز ﺎﯾن ﺳ اﻟ ،و ﻣ ﻣﺎرﺿﺔ اﻟ ،وذا ﺎز ﺗاﻣ ﻬا ﻲ ﺧاب اﻟة.
وﻣ اﻟ ،ﺣ ﺳﺄﺗﻲ أﻞ  ﻣﺎ ﯾ
أﻣﺎ إذا ﺟﺎء اﻟ ﺟً ﺋﺎ ورﻣًﺎ وﺷﻞ ﺿ ﻠﺔ اﺳﺎﻧﺔ أو اﺛ أو ﺛﻼث ،ل اﻟﻠﺔ إن ﺗﻬﺎ وﺗﻬﯾاﺗﻬﺎ أﺛتّ ،
اﻟ ،وﻣﺎ  وارد ﻲ رؤﺔ ﺗاﻣ ،و أن ﺗ ﻧﻬﺎ ﺄن اﻟﻠﺔ اﻻﺳﺎﻧﺔ أو اﻟﻞ اﻟﻣﺔ ﺎﻧ ﻣﻞ ﺗﺎوض ﻲ اﻟﺎﺑ ﺣل أن ﻠﻬﺎ "ﺗﺎدل اﻷراﺿﻲ"،
ﺎ ﻠﻪ ﺎﻧﺎر اﺳﺎف اﻟﺎوﺿﺎت.
وأﻧﻪ ﻟ ﯾﺗ ﻠﻬﺎ ﺗ ﻣﻠس   اﻟاﻊ اﻟﺎﻟﻲ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻧد إﻟﻰ ﻣﺎ ّ
ﻣﺎ  ﻲ ا اﻟﺎر أن ﺎدة اﻟﻠﺔ أﻠ ﺄن ﺿ ﺷ ﻣ اﻷرض ﺎو ﺿ %30 ﻣ اﻟﺔ ،وﻟ ﺻت إﻟﻰ رأس اﻟة ،وﻣ اﻟ أن ﺗل إذا ﺟ
ﺗ ﻧﺎ
اﻟ اﻟﺋﻲ ﻣ دون أن ﺗ ﻣاﻬﺎ ،ﻷن ﻣ  اﻟ  ﺿ أ ﺟء ﻲ اﻟء اﻷﺧ ﻟ اﻟﺔ
ﺎﺟﻼ أم ً
ً
آﺟﻼ ،وﻟ ا اﻟﺎر) إن ّ

ﺟا.
أو إذا ﺟﺎء اﻟ
اردا ً
ﻣودا( ﯾﻰ و ً
ً

إذا اﻧﻠﺎ إﻟﻰ ﻣ اﻟﺎﺋﻞ اﻷﺧ اﻟﻲ د إﻟﻰ اﻟاﺟﻬﺔ اﻟﺎﻣﻠﺔ ،وﻟﺎء اﺗﺎق أوﺳﻠ ﻞ اﻟاﻣﺎﺗﻪ ،ﺎ ﻲ ذﻟ ﺳ اﻻاف ﺈﺳاﺋﻞ ،ﻟرﺟﺔ ا اﻟﺎ ﺎﺳ
ردا ﯾﺎﺳﻪ.
ﺎﺋ اﻟﺎم اﻟ إﻼن ﺣب ﻲ ً
وﺗﻞ اﻟﺋ وﺎدة اﻟﺔ واﻟﻠﺔ وﺣﺎ ﻣوﻟﺔ ﻣﺎ ﺟ ،وم ﺎﻣﻬﺎ ﺎ
ﻧﺔ ﺿ اﻟﺎرﺿﺔ أﻧﻬﺎ ﺗﻬد ﺎﻟد إذا ﺟ اﻟ ،وﺗﺎﻞ ﺧرة اﻟاﻊ اﻟﺎﻟﻲ،
ّ
ادﺎ ﻠﻰ ﺎع ة،
أﺳﺎ ﺑأس ﻣﻊ ﺣﺔ ﺢ ،وﺗ اﻧً 
 ،ﻣ دون أن ﺗم ﺎ ﻠﻬﺎ وﺗم اﻟذج واﻟﯾﻞ .ﺔ ﺣﺎس اﻟﻲ ﺎزت ﻲ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎﺔ ،وﺗ ر ً
اﻟﻲ اﺧﺎرت ﺣﻰ إﺷﺎر آﺧ ﻣﺎدﻟﺔ "اﻟﻬﺋﺔ ﻣﺎﺑﻞ ﺗ اﻟﺎر"؛  ﻣل ﻣﻬﺎ أن ﺗ ﺗﻬﺎ ﺑك ﻣﺎﻬﺎ وﺧﻬﺎ اﻟاﺧﻠﻲ ،أو اﻟﺎﻣﻞ أﻧﻬﺎ ﻣوﻟﺔ 

ة و"ﺢ" ﻣوﻟﺔ  اﻟﺔ ،ﺑﻞ ﻠﻬﺎ أن ﺗﻠ ﻣ اﻟب اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ اﻟﻠ ﻣة وﻟ ﺗ ،واﻟف ﻠﻰ ا اﻷﺳﺎس.
ﻣﺧ ﺎﻟﯾ  إﻼن اﻟب إذا ﺟ اﻟ  ﻣﻊ ﺗﻪ ،ر ﻣﺎ  أن ﯾﺗ ﻠﻰ ذﻟ ﻣ ﺗاﺎت وﺧﺎﺋ ،وﻣﺎ ﺟﺎر ﻠﻰ
ًا
وﻟ ،ﻞ رﻊ ﺳ اﻟﺎب
اﻷرض ﻣ   اﺳار اﻟﻬﺋﺔ ﻣﺎﺑﻞ ﻣﻲء اﻟواﺗ ﻣ    إﺳاﺋﻞ وﺗ اﻟﺎر و ﺻﺔ ﺗﺎدل ﺟﯾة؟
ﺷﺎﻣﻼ ﻻ ﯾ ﺎع ة ،وﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷﻣ إذا ﺗﺎو" ﺢ" ﻣﻬﺎ أو ﻟ ﺗﺎوب وﺗم اﻟذج ،ﻠﻰ ﺟﯾﻬﺎ ،ﻞ
وﺎ
ﻧﺎﻣﺎ
ً
ً
ﻛﺎ ﻣﻠب ﻣ" ﺣﺎس" أن ﺗح ﺑً 
اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎع ﺗﺎرﺔ ،ﺗ اﻟﻣﺎت واﻷﻣ وﺗاﻊ  اﻟق واﻟﺎت ،وﺗﻰ ﻟﺣ ﻣﺳﺎت اﻟﻠﺔ ،وﺗﺎدر أو ﺗﺎ ﻠﻰ ﺎم ﺗﺎر وﻲ داﻲ ﺿﺎ
ﻹﺎء اﻷوﻟﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم واﺳﺎدة اﻟﺣة ،ﻠﻰ أﺳ وﺔ وداﺔ ﺗاﺔ ،وﺷاﻛﺔ ﺣﺔ ،ﻣ دون اﻟﻬﯾ واﻟﻠﺢ أو اﻟﻞ ﻹﺎد ﺎدة أو أ ﺑﯾﻠﺔ أو
ﺟا إﺎد ﺑﯾﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻬﻲ وﻟت  ﻧﺎل ووف ﻟ ﺗ ﻣﺟدة .ا ﻣﻊ اﻟﻠ أن اﻟﻠب
ﻣازﺔ ﻟﻠﺔ ،ﻷن اﻟﻠب إﺎدة ﺑﺎء ﻣﺳﺎت اﻟﺔ اﻟﻲ ﻣ اﻟً 
ﻣ اﻷاء اﺳار ﺗﺎ إﻟﻰ ﺣ اﻟﺎﺟﺔ إﻟﻬﺎ ﻟﻊ اﻻﺗﺎق اﻟﻬﺎﺋﻲ ﺎﺳ اﻟ اﻟﻠﻲ ،ورﺎ ﻣﺗﻬﺎ إذا ﻟ ﺗ ﺎك ﺣﺎﺟﺔ ﻻﺗﺎق ﻧﻬﺎﺋﻲ ﻲ ﻞ اﺳار م
ﻣ ﺗﺔ اﻟﺔ.
وﺟد ﺷ ﻠﻲ
ّ
ﻧﺎﻣﺎ ﺗﻞ اﻟﺔ ﻪ ﻟﻠﺔ اﻟﺔ .ﻲ اﻟﺎﺑﻞ ،ﺗح "ﺣﺎس" ،وﻣ
اﻟﻼﺣ واﻟﻟ أن اﻻﻧﺎم ﯾﺞ أﺳأ ﺛﺎرﻩ اﻟﺔ  ،أن "ﺢ" ،وﻣ ﯾور ﻲ ﻠﻬﺎ ،ﺗح ﺑً 
ﻧﺎﻣﺎ ﺗﻞ ﻪ اﻟﺔ ﻟﺎع ة ،ﻲ ﺣ أن اﻟﻠب إﺳاﺗﺔ ﻣدة اﻷاف واﻷﺎد واﻷﺷﺎل ،ﺗ ﻟﻞ اﻟﺎت اﻟﻲ ﺗاﺟﻪ اﻟ اﻟﻠﻲ
ﯾور ﻲ ﻠﻬﺎ ،ﺑً 
أﯾﺎ ﺗاﺟ وﺗاﻲ اﻟوف اﻟﺎﺻﺔ ﻞ ﺗﻊ.
اﻟﻠﺔ إﻧﺎز وﻲ أم ء ﻠﻰ اﻟ
ﻣد أن ﺗﻬد اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ اﻻﺣﻼل ﻞ اﻟﻠﺔ ﻟﻠﻪ اﻟوﻟﺔ ﻣﺎﺷة  اﻟ واﺣﻼﻟﻪ ،ﻞ ا اًﺎ ﻣﻬﺎ ﺄن اﻟﻠﺔ ﺗم اﻻﺣﻼل .وا اﻟﻬﯾ ﺣﻪ
اﻟﺋ اﻟﻠﻲ ﻣ  ﺳات ﺎر ﻲ ﺔ ﺳت ،وﻣﺎ د ﺑﻠ ﻣﺎﺗﺢ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎم  ،2011وﻣﺎ زال رﻩ إﻟﻰ ﺣ اﺗﺎذ ار اﻟﻠﻞ ﻲ أﺎر اﻟﺎﺿﻲ،
اﻟ ﺷﻞ ﺑاﺔ ﻣﺣﺔ ﻠﻰ اﺣﺎﻻت ة .ﻬﺎك ﺗﺎ ﺑ ح ﺗﻠ اﻟﺎﺗﺢ و اﻟل إن اﻟﻠﺔ إﻧﺎز وﻲ  م اﻟ ﻪ.
ﺎﺋﺎ ر
ﻻ  ﻠﻰ ﻩ اﻷرﺿﺔ ﺑﺎء إﺳاﺗﺔ ﺎﻠﺔ ﻣﺎﺳﺔ وﻣﺔ ،ﺑﻞ إﺳاﺗﺔ ردة ﻞ ﺗﺄﻛﻞ ﻧﻬﺎ ﺑﻬﺎ ،وﺗﻞ اﺣﺎل اﻧﻬﺎر اﻟﻠﺔ وﻟ ﺣﻠﻬﺎ
ً
اﺣﺎﻻ ً
أن ﻻ أﺣ ﻣ اﻷاف اﻟﺎﻠﺔ ﯾ ﺣﻠﻬﺎ ،ﺑﻞ ﺗﻬﺎر ﻧﺔ ﻟﺔ ٍ
ﺗ وﺎد ﻣﺎدل ﺑ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﺎذﺑﻬﺎ آراء ة ،وﻟ ارﺎ ﺑ ﺷ واﺣ ،و اﻻﺣﻼل اﻟ
ﻠﺎ؛ واﻵﺧ ﯾ أن اﻟﻠﺔ ﻻ  أن
ﯾﺎذﻪ ﺎن :اﻷول ﯾ أن اﻟﻠﺔ ﺗﺎور ،وأﻧﻬﺎ ﺳد ﻟﺗﻬﺎ اﻷوﻟﻰ ﻣﺎ ﺗ إﺳاﺋﻞ ﻣﺎﺿﺔ ﻲ ﺗ ﻣﺎﺗﻬﺎ ﺟً ﺋﺎ أو ً
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ﺿﺎ ﺑﻬا اﻟ و ﺑﻬﻩ اﻟﺔ اﻻﺳ ازﺔ ،وﻞ ﻻﺎد ﻟﺎ ﺎﻣ ﻪ اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ اﻟاﺔ ﻣ ﺿ زاﺣ ﻣ دون إﻼﻧﺎت ة إﻻ
ﺗﻠﻊ ً
ﻣﺎ ﺗﺞ اﻟوف.
ﺧﺻﺎ أﻧﻬﺎ ﺟﺎءت ﻣ دون أن ﺗﻠ ﻣﻣﺎت ﺣﺔ ،وﻻ اﻟام ﺎﻟل ﻠﻰ
إن إﺎﻣﺔ ﺳﻠﺔ ﺗ اﻻﺣﻼل ﺑﺔ وﻞ ﺑﺔ ﺿﻼﻟﺔ ،وﻟ ﻻ ﻲ ذﻟ أﻧﻬﺎ ﺷ ﻠﻬﺎ،
ً
ﻼ  أﻧﻬﺎ ﻣة ﺎﻟاﻣﺎت ﻣﺔ ﺳﺎﺳﺔ واﺎدﺔ وأﻣﺔ وﺎﻧﻧﺔ ،ﺎن ﻣ اﻟﻲ ﻣﻊ اﺗﺎﻩ إﺳاﺋﻞ ﻟﻠ أﻛ وأﻛ أن ﺗﺂﻛﻞ وﺗل ﻣ
دوﻟﺔ ﻲ اﻟﻞ اﻟﻬﺎﺋﻲ،
ً
ﻠﺎ.
ﺳﻠﺔ ﺣ ذاﺗﻲ واﺳﻊ ﻠ ﺎﻟل إﻟﻰ دوﻟﺔ إﻟﻰ ﺣ ذاﺗﻲ ﺿ ﻻ ﻠ أ أ ﺣﻲ ،واﻟﻠب ﻣﻬﺎ اﻵن أن ﺗل إﻟﻰ ﺳﻠﺔ "ﻠﺔ" ً
ﺎﻣﺎ ،ﻣ ﺑﻰ واﺎد اﻻﺎد ﻠﻬﺎ ﻧﻬﺎ اﻟك اﻟﺋﻲ ﻟﻪ ،وﻟ  ﻣوﻟﺔ  ﺻف رواﺗ
و أن أﺻ اﻟﻠﺔ ﺎﺋﺔ و ﻣﺎ أﺎﻣﻪ ،ﺧﻼل أﻛ ﻣً 25 
ﺗﻞ ﻣﻠﻬﺎ
اﻟ ،ﻻ ﯾﻊ اﻟل ﻠ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟ ﻣ دون رؤﺔ اﻟا اﻟﺗﺔ ﻠﻰ ذﺎﺑﻬﺎ ،ﻲ ﻞ م وﺟد ﺑﯾﻞ ﺣﻲ ﻬﺎ ،ﻷن اﻟﺔ ﻻ  أن ّ
رﺗﻬﺎ اﻟﺎﻟﺔ ،ﻬﻲ ﻞ ﻼ ﺟ ،وﻣازﻧﻬﺎ ﺑ ﺻ ﺗﻞ ﻠﻪ ﻣ ﻣازﻧﺔ اﻟﻠﺔ.

إن اﻟﯾﻞ  اﻟﻠﺔ إذا ُﺣﻠ أو اﻧﻬﺎرت ﻟ ﺎﻟورة ﺗ اﻟﺎوﻣﺔ ﻟﻼﺣﻼل ﺎ ﯾر اﻟ ،ﺑﻞ  أن ن اﻟﯾﻞ:
ﻣﻼ ﺣﺎﺟﺔ اﻟﺎس إﻟﻬﺎ ،أو
أوًﻻ :ﻠﺎن أﻣﻲ ،وﺿﻰ ﺗﻬﺎ ﺗدﺔ ﻲ اﻟﻠﺎت وﻣﺎدر اﻟار  ،أن ﯾﻬﺎ اﻻﺣﻼل ﻟ اﻟﻠﺔ ،وﺗﻬﺎ ،وﺎد ﺳﻠﺔ ﺟﯾة
ً
ﺎ اﻟﻬﻧﻲ ﻣدﺧﺎ ار أﻧﻬﺎ اﺑأت ﺈﻣﺎرة ة ،وﺳﻬﺎ إﻣﺎرة ﻧﺎﺑﻠ واﻟﻠﻞ ورام ﷲ وﺎ،
ﺔ ﺳﻠﺎت ﻣﻠﺔ ة ﺗً ا ﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﻊ اﻟﻲ  ﻣّ 
 ﺗ ﻞ ﻣﺔ ﻣ اﻟﺎﺋﻼت أو ﺗﺎﺗﻞ ﺎ ﺑﻬﺎ ﻠﻰ ﺣ اﻹﻣﺎرة ،ﺎ ﯾﻠﻲ وﺟد ﺷ ﻠﻲ واﺣ ،وﺣق وﻣﺎﻟﺢ وأاف واﺣة ،وﻣﻞ واﺣ.
ﺛﺎﻧﺎ :إﺎدة اﻟ ﻲ وﺎﺋ اﻟﻠﺔ واﻟاﻣﺎﺗﻬﺎ وﻣازﻧﻬﺎ ﻟﺢ ﺳﻠﺔ ﺧﻣﺔ إدارﺔ ﻣﺎورة ﻟﻠﺎوﻣﺔ ذات ﺟﻬﺎز ﺷﻲ ﻻ أﻛ ،وﺗ اﻟﻧﺎﻣﺞ اﻟﻲ ،وﺗﻞ ﻣﻬﻬﺎ
ً
اﻟﺎﺳﺔ ﻟﻠﺔ ،وﻣﻬﻬﺎ اﻷﺳﺎﺳﺔ ﺗ ﺻد اﻟا ووﺟدﻩ ﻠﻰ أرض وﻪ ،وﻻ ﺗﻰ ﺄﺣ إ ازات أوﺳﻠ .و أن ن ذﻟ ﻲ ﺳﺎق اﻟﻲ ﻟ اﻟوﻟﺔ
أﻣﺎ ﻣ ﺧﻼل إﻧﺎز اﻻﺳﻼل اﻟﻲ ،ا ﻣﻊ اﻷﺧ ﺎﻟﺎن وﺟد اﻟﻠﺔ ﻲ ﺎع ة اﻟﻲ ﺳﻰ ﺎﺋﺔ إذا ُﺣﻠ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺔ أو اﻧﻬﺎرت ،و
اﻟف ﺑﻬﺎ ً
أن ﺗن ﺗﺣ ﺿ اﻹﺳاﺗﺔ اﻟاﺣة اﻟﺣة.
و أن ﺗن ﺳﻠﺔ ة ﺟًءا ﻣ" اﻹﻣﺎرات"؛ أو دوﻠﺔ  ﺗﺳﻬﺎ ﻲ ة ﻟ اﻟﻠ اﻟﻬ ﻣ اﻟﺔ ،ورﺎ ﻣ أراﺿﻲ  48واﻟﺎرج؛ أو ﺟًءا ﻣ
اﻟﻠﺔ اﻟاﺣة اﻟﻣﺔ اﻹدارﺔ اﻟﻲ ﺗدﺎ ﻣﺔ اﻟ  إﺎدة ﺑﺎء وﺗﺣ ﻣﺳﺎﺗﻬﺎ ﻟ ﻣﻠ أﻟان اﻟ ،ﻠﻰ أﺳ وﺔ وداﺔ ﺗاﺔ وﺷاﻛﺔ
ﺣﺔ.
ﻻ ﻣﻬب ﻣ اﻟﺎرﺦ واﻟاﺎ وﻣاز اﻟ اﻟﺎﺿة اﻵن ،ﻣﻊ اﻟﻞ ﻠﻰ ﺗ ﺟ ﻞ وﺎﺋ اﻟﻠﺔ ،ﺿ ﺗ وﺗ إﺳاﺗ ﻼن ﻣ اﻵن ﻟﺎ
 أن ن  ﺎم ،وﺎﻣ ،وﺧﺔ ،وﻲ اﻟﻞ اﻟ.
ﺎ ،وﻣﻪ ﻲ اﻟﯾ اﻟﺳ واﻟ ،وﻧﻬﺎء اﻻﺣﻼل ،وﺗ اﻻﺳﺎن؛ إذا وّﻧﺎ اﻟﻠﻣﺎت اﻟورﺔ
ﺛﺎ ﺎً 
 ﻻ  ﻣﻊ اﻟ اﻵن ،وﻟ  ﺗﻊ إﺳاﺋﻞ ً
ﻟﻟ.
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