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د.ﺟﺎل  اﻟﺎﺻ أﺑ ﻧﻞ
ﺷ ﺻﺎﻣ ،ﻣﺎء، ،
ﻠ ﻻ ﺗﺎع وﻻ ﺗ..ﻠ ﻲ ﺔ اﻟﺎﺎ ،وﺳﺗﻬﺎ ،واﻟﻲ ﺷﻠُ ﻞ ﺎدة ،وﺟﻬﺎﺑة اﻟﺎﺳﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ؛ وﺷﻬﺎ ﺷ اﻟﺎر،
ٌ

 ،م اﻟﺎت ،ﺎن ،وﺳﻲ رأس اﻟﺔ ،وﻲ ﻣﻣﺔ اﻟاع ﻣﻊ اﻟو اﻟﻞ اﻟﻬﻧﻲ ،ﯾاﻊ  اﻣﺔ وﺷف اﻷﻣﺔ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ؛ د ﺎﻟﺎﻟﻲ،

وﺎﻟ ﻣ أﺟﻞ ﺣﺎﺔ اﻟﺳﺎت اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻟﺔ ﻲ ﻠ؛ وﻠﻲ اﻟ ﻣ اﻟﺎر ،واﻟﻠ ، وﻣﺎوﻻت ،اﻟﻊ ،واﻟﻊ واﻟﻊ ،واﻟﺎوﻣﺔ ﺎﻟﺎل واﻟﺧﺎء،
و اﻟ ،ﻟ ،وﻟ  ﺑرة ﻣ ﺗاب
أﻧﻪ ر ﻣﺎ
ُ
ﻟﻪ؛ إﻻ ُ
ﻣﺎﺑﻞ اﻟ ﺎﻟﺳﺎت ،ورﻊ اﻟﺎر اﻟﻲ ﺗض ُ
أﺻﺎﻪ ﻣ  و ،وﺣﺎر ،وﺟع ،وأﻟ ،وﺿّ ،
ﻠ ،وﺎﻟﻬﺎ اﺣﺔ اﻟﺋ أﺑ ﻣﺎزن ﺣﺎ ض ﻠﻪ أن ﺗن أﺑ د ﺎﺻﺔ ﺑﯾﻠﺔ  اﻟس ،واق اﻷﻣال ﻣﺎﺑﻞ ذﻟ؛ ﺎل ﻻ أﺣ ﻩ اﻟﺎل ،وﻻ ﻪ؛
وﻟ إن ﺎن اﻟ  اﻟ ﺎﻟس ﻼ وأﻟ ﻻ؛ وﻟ وﺣﻲ ﻻ ﻧﺎﻲ اﻟﺔ وﺎﻟ ﻣ أﻟﺎ اﻟﯾ ،واﻟ ارة اﻟﻲ ﻧ ﺑﻬﺎ ﻲ ة ﻣ اﻻﺟاءات اﻟﺔ اﻟﻲ
ﺎﻟ ﺎﻟﺔ أﺑﺎء ﺣﺔ ﺢ ﻞ  ،ﻣ ﺧﻼل اﺳار ﺧ اﻟواﺗ ﻣ ﻞ اﻟﻠﺔ ﻠﻲ اﻟ ،وم ﺻف ﻣﺎت اﻟﺎﻟﺔ ﻟﻠ اﻟﯾ ﺗ اﺣﺎﻟﻬ
ﻟﻠﺎ اﻟ ،وﻧﻰ أن ﺗول ﺗﻠ اﻻﺟاءات ،وﺗﻬﻲ ،وﻟ ﻟ ﻠﻲ ﺣﺎب اﻟ ﺑرة ﻣ ﺗاب ﻠ ،أو ﺗﻞ ﺔ ﻠ إﻟﻲ ﺔ ﻣﺎات ﻣﺎﻟﺔ ،أو
إﻧﺎﻧﺔ ،ول ة  اﻟﺔ ،واﻟس ،أو ﻣﺎﺑﻞ اﻟﺎ ﻠﻲ ﺳﻲ ﺣ ﺣﺔ ﺣﺎس اﻟﺎﻛﺔ ﻟﺎع ة!؛  .وﻲ ﻞ ﻬر اﻟ ﻣ اﻷﺧﺎر ﺣل اﻟﻬﺋﺔ ،أو اﺑام
ِ
ون ﻣ ﺟﺎء ﺎﺗﺎﺔ أوﺳﻠا ووﻬﺎ ،وﻠﻲ اﻟ ﻣ أﻧﻬﺎ ﺳﺔ
ﻧﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل وﻣﺎء وﻣﺎر ﺧﺎرج ﺣود اﻟ ﻬا ﻣض ﺟﻠﺔ وﺗﻼً؛ وﻣ ﺎن ُُ ّ 

اﻟﺔ واﻟ ، وﻟﻬﺎ ﺟﺎءت ﺄﻞ أﻟ ﻣة ﻣﺎ ﺎع ﻟﻪ اﻵن ،وﻣﺎ ض ﻠﻲ  اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻲ وﻟ ﻟﻟ؛ ﺎ أﻧﻬ ﺎﻟا ﺎﺋ ﺎء ،وﺗ ،وﺳ،

أﻧﻪ ﻟ
وﺷ  وا ﻠﻬﺎ ،وﺧﺎﺻ ًﺔ اﻟﺋ اﻟﻠﻲ ﻣد ﺎس!؛ وﻟل ﻠﺔ ﺣ ﻲ اﻟﺋ أﺑ ﻣﺎزن ،وﻠﻲ اﻟ ﻣﺎ أﺻﺎﺑﺎ ﻧ ﻣُ 
ﺿ ٍ ﻲ ة!؛ ﻧل ُ
ﯾ أ أ ز ﻲ ﺎﺋ ﻣ ﺎن أن ﻞ ﻣﺎ ﻠﻪ اﺑ ﻣﺎزن ،وأن  اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﺗﻣ ،ول ﻟﻪ" :ب ﺑ ،"وﻟ ر ﻣﺎﺑﻠﻪ ﻧﺎﺋ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ
اﻟﺎز ﺗﺎﻣﺎً ﻟوﻟﺔ اﻻﺣﻼل اﻻﺳاﺋﻠﻲ
ﻣﺎ ﺑ!؛ ﺑﻞ وﻣﻊ أ ﻣل ﻠﻲ ﻣ ﻣﺎﺑﻠﻪ ،وﻣﻊ أ ﺗاﺻﻞ ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻣ ﺎم ،ﻣﺎ ﻟ ﺗ اﻷﺧة ﻣﻬﺎ ُ
اﻟﺎﺻ ،وﺗاﺟﻊ  ار ﻧﻞ اﻟﺎرة اﻷﻣﺔ ﻟﯾﺔ اﻟس اﻟﻠﺔ؛ ﻬﻞ ﻣ ﻞ ا ﺳﺎف ﻣ أ رﺋ أو ﻣﻠ ،أو أﻣ ﻲ ،أو ﺳﻊ ﻷ ﺗﻬﯾِ 
ﻣُ ﻬ؟
ﺎﻟﻊ ﻻ.
وﺳ اﻟﺎرﺦ أن اﻟﺋ اﻟﻠﻲ  ﻣ ﻞ ذﻟ ،وأﻛ ﻣ ذﻟ ﺣﺎ ّﺷ ّاﻟ اﻷﻣﻲ اﻟﻬﻧﻲ اﻟف ﻲ دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل د ﻣﺎن ،وأﻣﺎم ﻞ وﺳﺎﺋﻞ
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اﻹﻼم واﻟﺎﺋﺎت ،وواﺻﺎً إﺎﻩُ ﺎ  ﻣ اﻟﺻ ﻟﻪ وﺄﻧﻪ "اﺑ اﻟﻠ ،"وﻼً  ذﻟ ﻣﺎن ﻷﻧﻪ أﻛ ﺗﺎً ﻣ ﻼة اﻟﺎﺻ اﻟ أﻧﻬ ،وﻣﻠﻪ
ﻣﻠﺔ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻲ ﻣﻠ اﻷﻣ اﻟﺔ ﻧﻲ ﻠﻲ ،ﻣﺎ أﻟﻲ اﻟﺋ أﺑ ﻣﺎزن ﺧﺎﻪ ﻞ ة ﺷﻬر ﻲ ﻣﻠ اﻷﻣ ،ﺗك اﻟﺎن وﻟ ﯾﻠﻲ أ اﻧﺎﺎً أو
أﺔ ﻟﻬﺎ وﺗك اﻟﺎﺔ وﻣﻲ ،ﻲ إﺎﻧﺔ دﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻣة ﻟﻠﻻﺎت اﻟة..
وﻣ اﻟاﺿﺢ أن اﻟﺋ أﺑ ﻣﺎزن أﻛ وأ ،وأ ﺷﺔ ﺳﺎﺳﺔ ُﻣﺔ ﻠﻲ ﻣ اﻟﺎﻟ ،وﻟﻪ ﺗﺄﺛ ﺎﻟﻲ ،وﺎل ﺑﺿح ﻟ أﻧﻬﻲ ﺣﺎﺗﻲ ﺎﻧﺔ؛ وﻟ ﺗ أ
ﺻﺔ ن ،أو أ اﺗﺎﺔ ﻣﺎ ﻟ ﺗﻬﺎ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ وﺗ ﺎدة اﻟﺋ ﻣد ﺎس؛ وﻠﻲ اﻟ ﻣ اﻟﻻت اﻟﺔ ﻟث اﻷﻣ اﻟة ﻟﻠق
اﻷوﺳ ﻧﻻ ﻣﻼد ﯾف ،وﺗﺧﻞ اﻷﻣ اﻟة ،ودوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ،ودول ﺔ ،و إﻠﺔ ،وﻣﺎوﻟﺔ اﻻﺣﻼل إﺑام ﺻﺔ ﻣﻊ ﺣﺔ ﺣﺎس ،واﻟ ،وﺗﺎوز
اﻟﺎﻟﺔ!؛ إﻟﻲ اﻟﻬﺋﺔ واﻟﻬﻧﺔ ،وﻣ ﺛ اﺗﺎق ﺑﻬ ،إﻻ أن ﻞ ﺗﻠ اﻟﺎوﻻت ﺗ  ﺻة ﺻﻠﺔ ﺿﺎرﺔ ﺟورﺎ ﻲ ﺎع اﻷرض ،وﻻ  ﺎ ،أو اﻟ

ِ
ﻪ ﻣﻬﺎ
ﻬﺎ ،و اﻟ اﻟﻠﻲ واﻟﺋ أﺑ ﻣﺎزن   ،ﻣاﻪ ﻠ ﺗ أ ﺻﺔ أو اﺗﺎﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ؛ ﻷن اﻟل ﺑﻊ أ اﺗﺎﺔ ﺑﺎﺔ ﻟ ﻞ

اﻟ)"اﻟﺎﺑُ (ﺎﻧﻲ ﺟال  ،و ،وﻣاودات
ﺎن ﺗﻪ
ُ
وﻣﺎﻧﻪ ،وﻧﺎ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ؛ ﺎ أن ﺎن اﻻﺣﻼل اﻻﺳاﺋﻠﻲ ،وﻣﻠﻪ" اﻟﺦ اﻷﻣﻲ ُ
ﺑﻬ ،وﻬر ﺧﻼف ﺟ واﺳﻊ ،وﻣ ،داﺧﻞ دواﺋ ﺻﻊ اﻟار ﻲ ﺎن اﻻﺣﻼل ،وﻟ ﯾﺟ ﺑﻬ اﺗﺎﺎً ﺣل ﻣﺄﻟﺔ واﺣة ،وﻲ و ﺣﺎﻟﺔ اﻻﺳاف ﻟﻠﺎن
اﻟﺎﺻ اﻟﻬد ﻲ "اﻟﺎت " ،ﺣل ﻼف ﺎع ة ،وو اﻟﺎﻟﻧﺎت اﻟﺎﺋة "اﻟﺎرﺔ" ،وو اﻻﺳاف ﻟ اﻻﺣﻼل؛ وأﻣﺎﻣﻬ ﺛﻼﺛﺔ ﺧﺎرات ﻼﺎ وأﺣﻬﺎ
ﱡﻣ ﺧﺎً ﻣ اﻻﻧﺎر اﻟ واﻟاﺳﻊ ﻲ ﺎع ة ،وأﺳ ﺧﺎر اﺣﻼل ﺎع ة ،ﻷن اﻟ ﺎ ،!وﺛﺎﻧﻬﺎ ﺣب ﻣودة ،واﻟﺎر اﻟﺎﻟ اﻷب ﻟﻠ وﻟﻠاﻊ
 اﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ  اﺗﺎق ﺗن ﺣﺎس ﺷ أﺳﺎﺳﻲ ﻪ.
وﻟ أﺿ ﻣﻼﻣﺢ اﻟﺔ ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ واﺿﺔ ﻣ ﺧﻼل اﻟﻻﺎت اﻟة ،واﻻﺣﻼل ،واﻟﻼ اﻷﺧ؛ وﺣﺎﻟﺎ اﻟم ﻪ ﺗﺎﻣﺎً ﻣﺎ ﺎﻟﻪ اﻟﻠف اﻷﻟﺎﻧﻲ

ٍ
ﻣﻞ ﻣﻊ اﻟ ،ﺣ  اﻟ ،ﻣﻞ ﻞ ﺎﺋﻞ ،ق ﻣﻪ
اﻟﺎرﻲ واﻟ ﺑ ﺷﻠ ﺑﺎﻣ ،وﻣ ﻣﻻﺗﻪ اﻟﻬة " :ﻟ ﻷﺣ أﺑاً اﻟ ﻲ إﺑام ﺳﻼ ٍم

وﻣﻟﻪ ،ﻠﻪ ﺣ أن ﯾﻰ ﺣاﺳﻪ ﻣﺔ ،ﻟرك ﻞ إذﻻل ض ﻠﻬﺎ"؛ وا اﻟاﻊ ﯾ ﺗﺎﻣﺎً ﻠﻲ واﺎ ﻲ ﻠ ،وﺎع ة ﺧﺎﺻﺔ ،ﻼ  أن ﺗل
ﺳﺎ ﻲ إﺑام اﺗﺎﺔ ﻣﻟﺔ وﻣﻬﺔ ،واﻟ ﻲ اﻟ واﻟﺳﺎت ،ر ة ذﻟ اﻟﺎر ﻠﻲ ُﺟﻞ ﺳﺎن اﻟﺎع وﻟ
ﺔ اﻟﺎر ﻟﺎع ة واﻟ اﻟﻊ ﻟﻠﺎس ً
اﻟﻧﺎ ،وﻻ  ﻷ ﻞ  ﺎن أم ﺻ إﺑام اﺗﺎق أو ﻧﺔ وﻞ اﻟ وﺗﺋﻪ  ﻪ اﻟ ،وﻻ  ﻟﻼﺣﻼل
اﻟ ﻻ  ،وﻻ ﯾﺎع ﻞ أﻣال ُ

أن ﺗﺢ ﻲ ﻣﺎﺎ اﻟﻬﺎدف اﻻﺳاد وﺗ وﺣة ﻣﺎﺎت اﻟ ،أو ﺗﻬ وﺎل اﻟﺎﺎ اﻟﺔ ﺎﻟس ،واﻟﻼﺟ وﺎ؛ وون ﺣﻞ ﺷﺎﻣﻞ وﺎدل ﻟﻠﺔ

اﻟﻠﺔ ﻟ ﯾ اﻻﺣﻼل ﺎﻷﻣ وﻻ ﺎﻷﻣﺎن ،وﺳ ﻠﻲ ﺣ اﻟ واﻟاب ،ﺔ ﻠ ﻲ ﺔ ﻧﺔ ورﺎﻧﺔ ،وﺳﺎﺳﺔ وﺔ وﺟد ،وﻟ ﺣود ،
ﻧن أو ﻻ ﻧن ،واﻻﺣﻼل وﻞ اﻟاﻣات ﻟ ﺗ وﻲ ﻣﺿﺔ ﺗ أام ﺷﺎ واﻟ م وﻻ ﯾال م اﻟﻬاء واﻟﺣﻰ واﻷﺳ ﻣ ن ﻣ اﻟﻣﺎن ،ﻠ
اﻟﺎت ﻟ ﺗ  اًر؛ وﺗت اﻟة وﻻ ﺗﺄﻛﻞ ﺑﯾﻬﺎ؛ واﻟاع ﻞ ﻣﻊ اﻟﻞ اﻟﺎﺻ وﺎن اﻟﺎﺻ اﻟ.
ﻷﻧﻪ ﺑون ﺎم دوﻟﺔ ﻠﺔ ﻣﻠﺔ ذات ﺳﺎدة وﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﺎة ،وﺎﺻﻬﺎ اﻟس اﻟ ﻟ ن ﺎك ﻻ ﺳﻼم وﻻ أﻣ وﻻ أﻣﺎن وﻻ
ﻠﻲ ﺎر اﻟ أن ﯾا ﺟﺎﻧﺎً؛ ُ

اﺳار ﻲ اﻟﺎﻟ؛ وﻧ ﻠﺎ أن ﻧﺣ  اًر وﻧﻬﻲ اﻻﻧﺎم اﻟ ،وﺗ اﻟﺎﻟﺔ ﻷﻧﻬﺎ أب  ﻟ اﻟ ،واﻟ ،وﻠﺎ ﺟﺎً أن ﻧﻠ اﻟﻠﺔ
اﻟﺔ ﻣ أﺟﻞ ﻠ.
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