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د.ﺎ أﺑ ﺳ
اﻟرس اﻟﺣ اﻟ  أن ُﻠ ﻣ ﻟﺎء اﻟﺋ اﻷﻣﻲ دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ ﻣﻊ اﻟﺋ اﻟر اﻟﺎﻟﻲ  ﺟﻧﻎ أون أن اﻟﺎﻟ ﻻ ف إﻻ ﺑﻠﺔ اﻟة ،وأن ﻼﺎت
اﻟول ر ﻣﺎ ﺗﺄﺳ ﻠﻰ اﻟﺎﻟﺢ ﺈﻧﻬﺎ ﺗﺄﺳ ﻠﻰ ﺗازن اﻟة واﻟذ وﺣﺎﯾﻬﺎ .وﻩ ﺎﻟﻊ ﻟ ﺎﻟﺔ اﻟﯾة ﻲ ﻼﺎت اﻟول واﻟب ﺑﻞ ﺗﺎد ﺗن أول
دروس اﻟﻼﺎت اﻟوﻟﺔ اﻟﻲ  أن ﯾﻠﻬﺎ ﺎﻟ اﻟﺎﻣﺔ ﻲ ﻣﺎق ﺗﻬ .ﻟ أن اﻟﺎﻟ ﯾﻣ اﻟة وﻟ أن اﻟ أﺳﺎس ﻼﺎت اﻟول ،وﻟ ﻷن ﺗﺎرﺦ اﻟﺔ
ﻟ ﻲ اﻟﺔ إﻻ ﺗﺎرﺦ ﺣوب اﻟ واﺎﻟﻬ ﺎ ﺑﻬ ﻲ ﺳﻞ اﻟﺎء .ا ل ﻻ  أن ﯾﺧ ﺑﻩ اﻟاروﻧﻲ )ﻧﺔ إﻟﻰ دارون( ﺑﻞ ﺑﻩ اﻟﻲ ﻣ ﺣ إن
اﻟﺎرﺦ ﺎرة   اﻟوب ،ورﺎ أن اﻷدب ﻼﺗﻪ اﻷوﻟﻰ ﺎن ﻣﻠﺎً ﺎﻣﺎز اﻧﺎس ﻟﻬﻩ اﻟﺔ ،ﺑﻞ إن اﻟح اﻟاﺟ ﻣﻼً ﺑﺻﺎت ﺳا  أﺳﺎس
اﻟح ﻣﺎﺑﻞ اﻟﻣﺎ  اﻟﺔ .ﻣة أﺧ ﺗو اﻟة داﺋﺎً ﻣﺎر ﺗﺄﻣﻞ واﻲ ﻷﻧﻬﺎ ﺗﻞ ذروة اﻟاﺔ .إﻧﻬﺎ اﻟاﺔ اﻟﻲ ﻠ أ ﻣارس اﻟﺎﺳﺔ واﻟﻼﺎت اﻟوﻟﺔ
ﺣﻰ  ﻬر ﻧﺎت ﺟﯾة ﻲ اﻟ اﻟﺎﻧﻲ ﻣ اﻟن اﻟ ﻟﻬ اﻟﺎﺳﺔ وﻼﺎت اﻟول ،ﻠ ﻩ اﻟاﺔ ﺟ اﻟﻬ اﻟﻲ ﻟﻠﺎﺳﺔ ،وﻟ ﺗﺛ أو ﺗﻼﺷﻲ
ﺎ  دﯾن اﻟﺎت ﻣﻊ ﺗر اﻟﻠم.

اﻟﻠﺎء اﻷﻣﻲ اﻟر اﻟﺎﻟﻲ اﻟ  ﻲ ﺳﺎرة  ﻟﺎء ﺗ ورادة .ﻧﻎ ﺎﻧﻎ اﻟﻲ و ال اﻟد اﻷﺧة ﻣﺎرﺿﺔ ﻟﺎﺳﺔ واﺷ ،وﺻرت ﻣﻬﺎ اﻟ ﻣ
اﻟﺎت واﻟا اﻟﻲ ﺗﻊ ﻲ ﺎب اﻟﻬﯾ ﻻ ﺗ ﻧﻬﺎ ﻣة ﻟﻠﻠس ﻣﻊ اﻟﺟﻞ اﻷﻛ رﻧﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ ،ﺑﻞ ﺗﻠ ﻣﻪ ﻧاً ﻟ .ﻠﺎ اﻟ أوﻻً ﺄن ﺳﺎﺳﺎت رﺎ
اﻟﺎﻟﺔ ﺎ ﯾﻠ ق اﻹﻧﺎن واﻟﺎت اﻟﺎﺋﺔ واﻟﻊ واﻟﻠ واﻟﺎﺗرﺔ ﻟ ﻣﺎر إﺎب ﺎ ،وﻻ  ﻟﻬﺎ أن ﺗن ﻟ ،ﺑﻞ ﻲ  أن ﺗن ﻣﺿع ﻧ
وداﻧﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻣﺎرﺳﺎت اﻟ اﻟر ﺿ ﻣﺎرﺿﻪ اﻟﺎﺳ وﺎب ﻣﺎﺣﺔ اﻟﺔ واﻟﺎرﺔ واﻟﺎء ﻠﻰ ﺻﻬﺎ ﻲ اﻟﻊ وﻼق ﻣﺳﺎت اﻟوﻟﺔ وأﺟﻬﺗﻬﺎ ﻠﻰ
ﺣﺔ ﻠﻠﺔ .وا ﻣﺿع آﺧ .واﻟﺎﻊ اﻟﻲ ﻲ  ارة ﻧﻪ ﻻﺑ أﻧﻪ ﯾ ﷲ أن ﯾﺳﻞ ﻟﻪ دﺎﺗ اًر ﻣﻠﺎً ﻣﻞ اﻟﺎﺗر اﻟر اﻟﺎﻟﻲ ،ﻠﻰ اﻷﻞ ﻊ أن ض
اﻣﺔ دوﻟﻪ وﺷﻪ ﻠﻰ  اﻟﺎﻟ وض ﻧﻪ ﺷﺎً ﻠﻰ واﺷ اﻟﺔ .ﻲ واﻊ اﻷﻣ ﺈن اﻟﺎة ﻠون ﺎﻟﺎ اﻟﻲ إﻻ ﻣﺎ ﻧر ﻣﻬ ،ﻟﻬ ﺎة ﻻ ﺗ
ﻣﺎﻟﺢ ﺷﻬ وﻻ ن إﻟﻰ دﻊ دوﻟﻬ ﻣﺎً إﻟﻰ اﻷﻣﺎم ،وﻻ ن إﻟﻰ ﺗ ﻣرات ﺑﻠاﻧﻬ .وﻻً ﻣ ﻞ ذﻟ ﯾاﺻﻠن اﻟﻊ وﻣﺎدرة اﻟﺎت اﻟﺔ واﻟﺎﻣﺔ
واﻟ ﻠﻰ إرادة اﻟب .ﺣﻰ اﻟ اﻟﺎدل ﺎﺋ .ﺎﻟﻊ اﻟذج اﻟر اﻟﺎﻟﻲ ﻟ ﻧذﺟﺎً  ﻪ ،ﺧﺎﺻﺔ ﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﺎت واﻹدارة اﻟﺎﺳﺔ ،ﻟﻪ ﺻﺔ
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ﻟﻠ ﺑرس اﻟﺎرﺦ واﻟﺎﺳﺔ اﻷ أن اﻟﺎﻟ ﻻ ف إﻻ ﺑﻠﺔ اﻟة ،وان اﻟﺎء ﻻ ﻣﺎن ﻟﻬ إﻻ ﻲ ﺳﻼت اﻟن وأﻧﻬ اﻟﺎء.

 أﺧ إﯾان ورﺎ اﻟﺎﻟﺔ ذج ﻟﻬ ذﻟ .اﺳﺎ إﯾان ر ﻞ ﻣﺎ وﺻﻬﺎ ﺑﻬﺎ اﻟب ﻣ ﺻﺎت أن ﺗض ﻧﻬﺎ ﺎﻟة ﻠﻰ اﻟﻬ اﻹﻠﻲ واﻟوﻟﻲ ﻟ ﻣ
ﺧﻼل ة اﻷﯾﯾﻟﺟﺎ وﻻ ﻣ ﺧﻼل ﺗﻬﺎ ﻟﻬﺎ ذج ﻟﻠﺎت وﻻ اﻟاﺔ ،ﻰ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ ﺎﺻ اﻟة اﻟﺎﺔ رﺎ اﻟدة ﻲ ﺣﺎﻟﻬﺎ ﺣﻰ اﻵن ﺎﺳﺎء
ﺗﺄﺛ اﻟ اﻟﻲ ﻪ اﻹﯾاﻧﺔ ﻠﻰ اﻟﻠ اﻟﺔ و ﺎﺻ اﻹﺳﻼم اﻟﺎﺳﻲ اﻟ  إﻟﻰ ﻧذج ة وﺗ إﺳﻼﻣ .ﻟ ﻬان ﻧ ﻲ ﺗ
ﻧﻬﺎ ة ﻣﻬﺎﺔ اﻟﺎﻧ .ﺗ اﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺑﯾ اﻹرﺎب ود اﻟ اﻟﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ ود اﻟﺎت اﻟﻠﺔ واﻟﻠﺎﻧﺔ ﻲ ﺻاﻬﺎ ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،وﺗ ض د ﻠﻬﺎ
وﻣﺎﻬﺎ ﻣ أﻛ ﻣ دوﻟﺔ وﺟﻬﺔ ،ﻟﻬﺎ ر ذﻟ أﺟت ﺧﻣﻬﺎ ﻠﻰ اﻟﻠس ﻣﻬﺎ واﻟث إﻟﻬﺎ وﺳﺎع وﺟﻬﺔ ﻧﺎ وﺗرﺎً ﺗﻠﻬﺎ ﺎ ﻲ .ﺑﺎﺔ واﺻﻠ إﯾان
ﺗ ﺗﻬﺎ اﻟﺔ وﺗ راﺗﻬﺎ  اﻟﺎدﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﻣﺎل اﻟﻠﺢ واﻟرات اﻟوﺔ .اﻟﺎﻟ ﺻخ ،اﺣﺞ ،و ﻣﺎً ،د ،وﻧ  ﺗﻬﯾاﺗﻪ ﻟ ﻬان
واﺻﻠ ﻠﻬﺎ ر ﻞ اﻟﺿﺎء وﻟ ﺗﻠ إﻻ ﻟض اﻟﺔ اﻟﻲ ﺳن ﻟﻬﺎ ﻣﺎ ﺎ واﻟﺎﺋﻠﺔ إﻧﻬﺎ ﺎب ﺳ أو أدﻧﻰ ﻣ اﻣﻼك اﻟﻼح اﻟو .وﻲ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ
اﻟﺎﻟ أن ﯾﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻬان اﻟوﺔ.

ﺗو اﻟﺎﻟﺔ اﻟرﺔ اﻛ ﺣة ﺣﻰ .رﺎ اﻟﺎﻟﺔ ﻟ ﺗﺎرض واﺷ ﺑﻞ دﺗﻬﺎ واﺳﻠ ﻲ  إﺷﺎرات اﻟﻬﯾ  اﻟاﻧ اﻟﻠﺔ .ﻣﻞ ﺗر ﺻارﺦ ﺎدرة ﻠﻰ
اﻟﺻل إﻟﻰ اﻷراﺿﻲ اﻷﻣﺔ .ﻟ ﺗ واﺷ زﺎً ﯾث ﻬﺎ ﺎﺳﻬاء أﻛ ﻣ اﻟ اﻟر ،ﻟ ﻣﺎ ﻣ اﻟ اﻟر ﻟ  اﻻﺳﻬاء ﺑﻞ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺎﻧ ﺗ
ﺗﺎﺗﻪ ﺿ واﺷ وﻲ اﻟ ﻣ اﻟات ﺣﻠﺎﺋﻬﺎ ﺧﺎﺻﺔ إﺳاﺋﻞ .أﺎً ﻣﺎذا اﺳﺎ واﺷ أن ﺗﻞ؟ ﺻﺧ ودت وﻧﺎدت وﺎدرت واﺳت وﺷ وﺎ
وﺎ ،وﻟ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟﺎف ﺈن اﻷﺎء ن أن اﻷزﻣﺎت ﻣﻊ اﻷﺎء ﻻ ﺗﻞ إﻻ ﺎﻟار واﻟاﺿﻲ ،ﻷن ﺑﯾﻞ ذﻟ  اﻟوب اﻟﻣة .وأ ﺣوب ﺗﻠ ﺣﻰ ن
رة اﻟ وﺻل اﻟن اﻷﻣﺔ ،وﻻ ن ﻟﻪ رادع ﻣ ﻬﺎ ﺎﻟارﺦ ،ﻷﻧﻪ ﯾرك أﻧﻪ دون أﻧﺎب ﻻ  ﻟﻪ أن ﻲ ﻧﻪ .واﻟول ﺣ ﺗن ﻼ أﻧﺎب ﺗﺢ
ﺣﻼً ﻟ ﻟ ﺣﻼً ودﺎً ﻷن ﺣة اﻟﻼﺎت ﺑ اﻟول ﺣ ﺗﺎرع اﻟﺎﻟﺢ وﺗﺎﺗﻞ اﻟ ﺈن اﻟﻞ اﻟدﻊ ﻻ ﯾ اﻟ ﺑﻞ ﻊ ﻠﻰ اﻻﺳاء ﻠﻪ .أﻟ ا
 اﻟﺎل اﻟﻲ! أﻣ ﻣن ،واﻟن اﻛ أن اﻟب ﻻ ﯾﻠن دروس اﻟﺎرﺦ ﺟاً ،أو أن اﻟﻟﻰ  وﺟﻞ  اﺑﻼ ﺎ ﻻ ﺷﺎء ﻣﻪ.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ19:42:54 25-06-2018 :
2

