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 اﻟ ﺳﻠ
 ﻻ ﯾرك اﻟﻞ اﻟﻠﻲ ،وﺧﺻﺎً اﻟﻞ اﻟﺎﺋﻠﻲ ،وﻞ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻲ ﺎﺗ ﻠﻰ »ﺎﺔ« ﺗﺎﻣﺔ ﺎﻟ اﻟزر ،أو اﻟ» اﻟﺎﻧﻲ« ،أو ﻣﺎ ﺷﺎﻛﻞ ﻣ ﻣﺎت
اﺳ ﻣ ﻣا  ﺗﻞ ﺎﻷﻣر إﻟﻰ أﻠﻰ درﺟﺎت اﻟرة واﻟﺎﻣة ،ﺑﻞ واﻟﺎﻣة أﺎً.
ﻧﺎﺋﺞ اﻟب اﻷﺧة ،وﻣﺎ ﺗﻟ  ﻩ اﻟﺎﺔ ،وﻣﺎ
ّ

ﻣﺎ ﺳﺎﻩ  ﻧﺎﺋﺞ ّأول اﺟﺎع  ﺎﻟﺎﺔ واﻟﺔ اﻟﺔ ﺑ و ﺣﺔ ﺢ وﺣﺔ ﺣﺎس ،و اﻧﻼب اﻟﻞ اﻟﻠﻲ ﻠﻰ ﺷو ﻞ ﻣﺎ أﻧ ﻲ اﻟﻬﺔ
اﻟﺔ اﻷﺧة ،و اﺎل أزﻣﺔ  ﺗد إﻟﻰ ﻣﺎ  أ ﻣ اﻻﻧﺎم ،وﻟﻰ ﻣﺎ  وراء ا اﻻﻧﺎم ﻣ ﺗﻣ ذاﺗﻲ ﻣ وﺛﺎﺑ وﻣم .ﻣﺎ ﺳﺎﻩ ﯾﺎوز اﻟ

أ ﻣﺣﻠﺔ ﺳﺎﺔ ﻣت ﻠﻰ اﻟﺿﻊ اﻟﻠﻲ ﻠﻰ ﻣ أﻛ ﻣ ﺛﻼﺛﺔ د وﻧ اﻟ.
ﺑرﺟﺎت و إﻟﻰ ﻣﺎ  أ ﻣ اﻟﺄس واﻹﺣﺎ ،وأﻛ ﻣّ 
اﻟﻞ اﻟﺎﻣ ﺎت ﯾا ﻠﻰ ﺗﻊ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ وﻟ إﺳاﺋﻞ ،وﻠﻰ ض ﺷو ﻠﻰ اﻟﺣة اﻟﻠﺔ إﻟﻰ ﺣود اﻻﺑاز واﻟ ،واﻟﺎﻣة  ﻻ ﺗ أﺑاً
ﻠﻰ ﺗم اﻻﻧﺎل أو ﺗ اﻻﻧﺎم ،ﻷن اﻷﻣر  ﺗﺣج إﻟﻰ ﻣﺎ  ﻲ ِاد اﻻﺣاب واﻟاع اﻟف ﺑ ﺷ اﻟ ،و اﻟﻠﺎت ،و ﺢ اﻟﺎم
اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻠﻲ ﻠﻪ ﻲ ﻣﻬ اﻟﺢ ،وأﻣﺎم ﻣﺎ  أﻛ ﻣ اﻻرﺗﻬﺎن واﻟﻬان ،وﻟﻰ ﻣﺎ  ﻣﻣﺎت ﺔ ﻻﻧﺎﻣﺎت اﺟﺎﺔ وﻣﺎﺔ ،وﻟﻰ ﺿﻰ ﺳﺎﺳﺔ ﺗن
ﻧﻬﺎﯾﻬﺎ إﺎدة ﺳة اﻻﺣﻼل ﻠﻰ ﺎﻣﻞ اﻟﺄﻟﺔ  أن ﺎن   زﻣﺎم اﻟﺎدرة ﻠﺎ ﺎﻟ ﺎ ﻲ ﺿء ﻣﺎ ﺗ ﻣ وﺣة  ﻣﺔ ﻟﻠ ،وﻲ ﺿء دة
اﻟﺔ اﻟﺔ ﻣ ﻞ ﺟاﻧﻬﺎ إﻟﻰ واﺟﻬﺔ اﻟﺎﻟ ،وﻲ ﺿء ﺧﺎرة إﺳاﺋﻞ اﻟوﺔ ﻠﻰ اﻟ اﻟﺎﻟﻲ ،ﺑﻞ وﻲ ﺿء ﺧﺎرﺗﻬﺎ اﻟﺎﺷة ﻟﺔ اﻟس ﻧﻬﺎ.
ﻛﻞ ا  ﻣد أﺣ أوﺟﻪ ﻣﺎﻣة اﻟﻞ اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟﺎة ،و ﻟ ﺳ اﻟﺎﻧ اﻟﺟﺢ .
أﻣﺎ اﻟﺟﻪ اﻟﺎﻧﻲ ،وﻟ ﻣد اﻟﺟﻪ اﻵﺧ ﻬ أن ﯾ» اﻟد« اﻟﻲ اﻟﺎﻣﻞ ﺿ ﻞ اﻟﺎدﻟﺔ اﻟﺔ واﻟﺎﺋﻠﺔ اﻟﻠﺔ وﺎ  ﯾد ﺎﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ،وﻬﺎ أﻣﺎم
ﺗﺟﻬﺎت ﺟﯾة ،ﺎ ﻧ أﻧﻬﺎ اﻧﺿ واﻧﺛت إﻟﻰ  رﺟﺔ واﻟﻲ ﺗﻞ ﻲ دة اﻟﺻﺎﺔ واﻹﻟﺎق ،وﻲ دة اﻟة اﻹﻠﺔ  -ورﺎ اﻟوﻟﺔ أﺎً  -ﻠﻰ اﻟار
اﻟﻲ اﻟﻞ.
ا اﻟﺎﻧ  ﺟﺎﻧ ﻣﺟﺢ إذا ﻟ  ذﻟ» اﻟد« وﺧﺻﺎً اﻟﺎﺑﻲ ﻣﻪ ﻠﻰ وﺟﻪ اﻟص واﻟﯾ ،ﻣﺎً وﻣروﺳﺎً ،وﻼﻧﺎً وواﺎ ﻷﺧﺎر اﻟﺣﻠﺔ وﺷو
اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،وذا ﻟ  ﻣﻠﺎً وﻣﻠﺎً ﻬ ﺣﻲ ﻟو اﻟﺎدﻟﺔ اﻹﻠﺔ واﻟوﻟﺔ ،وﻟ ﻣﺎ ﯾﺟ ﻲ اﻟﻊ اﻟﻠﻲ ﻧﻪ ﻣ ﻧﺎ ﺔ وﺿﺔ ﻣﺎﺑﻞ
اﻟﺎﻣ اﻟ ﻟﺎ ﺗﻪ ورادﺗﻪ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،واﺳاداﺗﻪ اﻟﺎﻟﺔ ﻟﻠ واﻟد واﻟﺔ.
ﺎ ،إذا أردﻧﺎ أن ﻧن ﺻﺎد ﻣﻊ أﻧﺎ ﺈن ﺗﻠ اﻟرﺟﺔ ﻣ اﻟﻼﻧﺔ ورﺟﺎﺣﺔ اﻟ ،وﻣ اﻟ واﻟﻞ اﻟ اﻟروس ﻟ ﻣة ﻲ اﻟاﻊ ،وﻻ ﯾﻊ أن ﺗ
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ﻬﻟﺔ ﻲ ﻞ ﺗاﺗﻬﺎ اﻟﺎﺻﺔ ،ﺧﺻﺎ أن »ﺳة« ذﺔ اﻟﺎﺋﻞ ﻣﺎ زاﻟ ة ،واﻟﺔ اﻟﺔ واﻟﺎﺻﺔ ﺗق  -أو ﻣﺎ زاﻟ - ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺔ اﻷ ،ﺎ أن
ﻩ اﻟﺎﺋﻞ ﻟﯾﻬﺎ اﻟة اﻟﺎﺔ ﻟﺎوﻣﺔ اﻟ ،ﺑﻞ ووأدﻩ ﻞ أن » «وﻞ أن ﯾ ﻣ ﺗﺳﺦ أاﻣﻪ.
اﻟﺟﻪ ،أو أﺣ اﻟﺟﻩ اﻷﺧ ﻟﺎﻣة اﻟﻞ اﻟﻠﻲ  اﻟﺎﺎت اﻟﺔ ﻟ ﻣ ون أن »اﻻﻧﺎر«  ﺗ ﻼً ﻠﻰ اﻷرض وﻣ اﻟاوﺔ اﻟﺎدﺔ اﻟﺎﺷة،
و اﻷﻣ اﻟ ﺟﻠﻬ ﯾرون أن اﻟ اﻟﻬﺎﺋﻞ اﻟ أﺣﺛﻪ ﺔ اﻟﺦ ﺟاح ،وﺔ اﻟس ﻠﻰ ﻣار ﺷﻬر ﻣاﺻﻠﺔ  ،اﺳﺎرﻩ ﻲ اﻟﺎدﻟﺔ اﻟاﺧﻠﺔ ﻠﻰ ار
ﻧ اﻹﻣﺎﻧﺔ ﻣ اﺳﺎرﻩ ﻠﻰ ﻣ اﻹﻠ واﻟﺎﻟ.
ا اﻟ اﻟﻟﻲ اﻟﻠ  أن ﯾد إﻟﻰ ارث وﺔ .ﺎﻻﻧﺎر أوﻻ وأﺧ اً  اﻧﺎر ﻣ ﺎﺋﻞ وﻟﻪ ﻟ اﻧﺎ ار ﻣﺎدﺎً ﺄ ﺣﺎل وﻻ  اﻟﺎء ﻠﻪ ﻣ
اﻵن اﻻ اذا ﺗل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ وﺔ ﻣﺎﺳﺔ.
أ أن ﻣﺎﻣة اﻟﻞ اﻟﻠﻲ اﻟﯾة ﺗ ﺎﻟ  ﻣ اﻷﺣاث واﻟرات ،وﻲ ﺗﺎ ﯾل ﻠﻰ ر  ﻲ إدراك  اﻟﯾﻬﺎت ،و  ﻣﻟ أن
ن ا اﻟﻞ ﻻ ﯾال  ﻲ وور ور ﺣل اﻟﯾﻬﺎت ،واﻟﻟ ﺣﺎً أﻻ ﺗ اﻷﻣر  ا اﻟ  ﻻ ﯾ إدراك ﻬﺎ.
اﻟ اﻟﻠﻲ ﺎن   دﺎﺎً  ﻣﯾﻪ وﻪ وﺗﺣ ﻲ اﻟان ،وأ ﻊ ﻣ ﺣﻟﻪ ﺗﺄﯾاً ﺎﻟﺎً وﻠﺎ ،ورة ﻟ ﺗ ﻣﻬدة ﻣ زﻣ ، وﺎن ذﻟ
وﺗ ﻼ ﻞ اﻟارﺦ وﻞ اﻟب.
ﻻ ز ﻟﻠﺎﻣﻠ ﻲ اﻟﻞ اﻟﺎﺳﻲ أن ﻧا ﻠﻰ ﻩ اﻟرﺟﺔ ﻣ ﺿ اﻟاﻛة ،وﻣ اﻟرة ﻠﻰ اﻟﺎﺳﻲ وﻬﻩ اﻟﺔ.
وﻲ ﺣ رأت ﺎﺎت واﺳﺔ ﻣ اﻟ اﻟﻠﻲ أن دﺧل اﻟارﺦ ﻠﻰ ﺧ اﻟﺎﺑﻬﺔ  أﺎد اﻟﻬﺔ وز ﻣ دورﺎ وﻣﺎﻧﻬﺎ ،ﺣرت اوﺳﺎ اﺧ ﻣ اﺣﺎﻻت أن
ن ا اﻟﺧل ﻣﺎورة ﺳﺎﺳﺔ ﺳ ﻲ اﻟﺎدﻟﺔ اﻟاﺧﻠﺔ ،ﺎ ﺣرت ﻣ أن اﻟﺧل ﻠﻰ اﻟ رﺎ ﯾد إﻟﻰ ﻧﺎﺋﺞ ﺔ وﻣﻣة.
اﻵن و اﻧﻬ اﻷﻣر  اﻟاﻊ اﻟ اﻧﻬ إﻟﻪ ،ﺈن ا اﻟاﻊ ﺎﻟات  ﻣﺎ ﻠﺎ ﻧﺞ أن »ﺗ «اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ اﻟﺎدﻟﺔ اﻟاﺧﻠﺔ ﺳﺗ ﻠﻰ أﺻﺎﻪ ،وأن ﺎك
ﻣﺎ ﻲ ﻣ اﻟق ﺑ ﺗﺄﯾ اﻟﺎ وﺣﺎﺳﻬﺎ ﻟﻠﺎوﻣﺔ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﺳاﺋﻞ وﻬﺎ وﺻﻠﻬﺎ و اﺳام ذﻟ ﻟﻠﺎﻟﺢ اﻟﺎﺻﺔ ﺗ واﺑﻞ ﻣ اﻟﻠﻞ اﻟﺎﺳﻲ
واﻟﻟ اﻟﺎﺳﻲ.
ﻻ أﺣ ﯾ أن ﺗﻞ ﺎﺋﻞ اﻟﺎوﻣﺔ إﻟﻰ ﻩ اﻟﺔ اﻟﻧﺔ واﻟﺎرﺛﺔ ﻷن ﺎء اﻻﻧﺎم ،وم اﻻﺳﺎﺔ ﻟﻠﻠﺔ اﻟﺔ وﻟﺣة اﻟ اﻟﻠﻲ ﻟ ﻲ أﺑاً اﻻ ﺷﺎً
واﺣاً ،و اﻻرﺗﻬﺎن ﻹﺳاﺋﻞ وﻟﻺﻠ ﻲ ﺔ ﺟ أو ن ﺳﺎﺳﻲ ﺗ اﻟة.
أﻣﺎ ﻲ أﺣ اﻷﺣال ﺈن ا اﻟﻞ اﻟﺎﻣ ﻟ ﯾ ﻣ أن ﻞ ﺷﺎً ﺳ ﺟﻠ اﻟ ﻣ اﻟوب واﻟﻣﺎر ﻟﻠﺎع ﻲ وف أﻞ  ﻣ اﻟﺎﻣ ﻣﻊ ﻩ
اﻟﺎﺋﻞ ﻣﺎ  ﻠﻪ اﻟم.
ﺎﺧﺎر :ﺗ» اﻻﻧﺎر« ﻲ اﻟﺎدﻟﺔ اﻟاﺧﻠﺔ  وﺻﺔ ﻣﻧﺔ ﻟﻼرﺗﻬﺎن أو اﺳار اﻟوب دون أ ﺎﺋﻞ ﺣﻲ ،ﷲ ﻣ وراء اﻟ.
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