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ﺗاﻣ وﻬان ﻟﺔ ﺣﺎﺔ اﻟﻬﺎوﺔ!...
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أﻛم ﺎ ﷲ
ﻠﻰ اﻣاد اﻷﺳﺎﺑﻊ اﻟﺎﺿﺔ ﺎﻧ إﯾان ﻲ اﻟوﻟﺔ اﻟﻲ ﯾ ﺗﻬﯾﺎ ﺎﻟب وﺎﻧ اﻟﻻﺎت اﻟة ﻲ اﻟﻲ ﺳب ،ﻟﻟ ﺎﻧ اﻟﺎت اﻹﯾاﻧﺔ أﻛ ﺛﺔ ﺑﻬﺎ
ﺎ اﻟﯾ اﻷﻣﻲ ﺎن أﻞ ﺛﺔ وأﻛ اﺿاﺎً ﻣ أن ﺑأ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﺑ اﻷﺟاء ﻣﻊ ﻬان.
»ﻞ اﻟﺔ  دﺎﺋ أو اﻟار« ا ﺎل دوﻧﺎﻟ ﺗاﻣ و ﯾر ﺈﺎدة ﺗك اﻟﻞ  إﺳﺎ ﺎﺋة اﻟ اﻷﻣﺔ ﻠﻰ ﯾ اﻟس اﻟر اﻹﯾاﻧﻲ ،وﻲ
ﺿﺔ ة ﻟﺎ ﺟ ﻣ اﺳاض أﻣﻲ ﻲ اﻟﻠﺞ ﺧﻼل اﻟﻬ اﻟﺎﺿﻲ.
 ﺎل اﻟﺋ اﻷﻣﻲ إﻧﻪ ﻠ أن  150ﻣﻧﺎً ﺳﻠن ﻟا أو اﻟﺔ وا أﺿ ﺗ ﻣ اﻟ أن ﻧﻪ ﻣ اﻟﻻﺎت اﻟة اﻟوﺔ ﻲ ﻞ ﺣوﻬﺎ ﺄﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗ اﺎﻣﺎً ﺎﻟﻧ ،وﺣب اﻟاق اﻷﺧة ﻣﺎزاﻟ ﻲ اﻟاﻛة إذا ﻣﺎ ﺗﺎ ﺻاﺎﺗﻬﺎ وﻣﺎرﻬﺎ اﻷﺧ وﺎﻟﻊ ﻟ أوﻟﻬﺎ ﺎﺑﻞ اﻟﺎﺎن اﻟوﺔ اﻟﻲ أﺣ ﻣﻧﺎً ﺎﻣﻠﻬﺎ
ﺄﺎﻟﻬﺎ وﺷﺧﻬﺎ.
ﻟ اﻷﻣ  ذﻟ ،ﺎﻟﺋ اﻟ اﺗ ﺎﻟﻬر ﺣ اﻟن ﯾو أﻧﻪ ﺑأ ﻟﺔ ٍ
ﺗاك ﺗﻠ ﻣ اﻟﺎء ﻣﻊ دوﻟﺔ ﺗ ﺟاً وﻲ ﻟ دوﻟﺔ ﺔ ﺗﻰ اﻟﻬﯾات .ﻟ 
ﺳﺎﻛ اﻟ اﻷﺑ ﺣﺎﺎﺗﻪ اﻟﺔ ﻩ اﻟة ،ﺻﺢ أﻧﻪ رﺋ ﻣﻊ ﻲ ﺳﻠﻪ وﻟ اﻟﻼﺣ ﻲ  رﺋﺎﺳﻪ ﻟﻠ اﻷﺑ أﻧﻪ ﺎن ﻣﻬ اًر ﻲ اﻟﺎﺎ اﻟﻲ ﻊ أن
 ﻬﺎ ﻼ ﺎت أو أﻣﺎم ﺧ ﺿ ﺎﻟب واﻟﻠ ﺎ ﻞ ﻲ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ وﺔ اﻟس ،ﻟ ﻣﻼً ﻣﻊ رﺎ اﻟﺎﻟﺔ ﺎن رﺋﺎً ﺎﻼً ﺎﻣﺎز ،د
 اﻟﻲء ﻟﻪ ذ ﻞ ﺗﻠ اﻟﺎﺔ ﻟﻠﻲ اﻟﺋ اﻟر.
ﺎ درس اﻟﺎرﺦ ﻣﻊ إﯾان ﻩ اﻟة ﯾو أﻧﻪ ﺎن ﯾرك ﻣﺎذا ﻞ ورك ﻣﺎ اﻟ ﻲ اﻟﻠﺞ ،وو أﻧﻪ أدرك أن إﯾان ﻟ ﺗﺗ ﻣ ﺗﻬﯾاﺗﻪ وأن اﻟوﻟ اﻹﯾاﻧ
ﺎ ﺎل رﺋ ﻣﻠ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ اﻹﯾاﻧﻲ ﻟ ﺄﺧوﻩ ﻠﻰ ﻣﻞ اﻟ ،و أﺻ ﻣﺎ  أن ﺎل ﻲ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ اﻟ ﯾف و ﻞ ﻩ اﻟة ﺎن ﺷﯾ
اﻟ واﻻﻧﺎل وﺎﻧ إﯾان ﺷﯾة اﻟﻬوء وﺎ ﺎﻧ اﻟﺎرﺔ.
اﻟب ﻲ اﻟﻠﺞ ﻟ اﺳت ﺳن ﺷﯾة اﻟة ﺈﯾان ﻟ واً ﺳﻬﻼً ﺎ ل اﻟﺎﻲ اﻻﺳاﺋﻠﻲ ﻧﺎﺣم ﺎرﻧﻊ اﻟ ل أﺎً إن ﺻارﻬﺎ ﺳﻞ ﻟﻞ ﻧﺔ ﻲ
إﺳاﺋﻞ ،وا ﻣﺎ ﯾرﻪ اﻹﺳاﺋﻠن ﺣ ل  اﻷﺧﺎر إﻧﻬ ﺗﺧﻠا ﻟم ﺿب إﯾان وا ﻣك ﻪ ﻷن اﻟ ﻟﻬﺎ ﻲء أﺳﺎﺳﺎً ﻣ ﺗﻞ أﺑ ﻣ ﺳات
ﻠﺔ وﻟ ﯾو أن اﻟ اﻷﺑ اﻟ ﺻ ﻠﻰ أﻠﻰ ﺷة م ﺳﻠﺎً إﺳاﺋﻠﺎً ﻟﻠول.
ﻟ اﻧﻟ اﻟب ﻲ إﯾان ﺎن واﺿﺎً ﻣ اﻟﻠﺔ اﻹﯾاﻧﺔ أن اﻟوﻟﺔ ﻟ ﺗﻠ ،وﻲ دوﻟﺔ ﺳﺎﺗﻞ ﻞ ﻣﺎ ﺗﻠ ﻣ ة ﻬﺎ وأﺎً ﻠﻰ ﺻ اﻟة اﻟﻲ وزﻬﺎ ﻲ اﻟﺎرج
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ورأس ﺣﻬﺎ ﺣب ﷲ اﻟ ﺧﻊ ﻟر ﻣاﻧﻲ ﻞ ﺟاً ﻲ ﺳرﺔ وﺗزت ﺧﺗﻪ  دﺧل اﻟات اﻟوﺳﺔ اﻟﻲ ﺎﺗﻞ إﻟﻰ ﺟﺎﺑﻬﺎ واﻛ ﺧﺗﻬﺎ وا ﻣﺎ ﯾرق
اﻟﻻﺎت اﻟة اﻟﻲ ﺗ أن أﻣ اﺳاﺋﻞ ﺟء ﻣ رﺳﺎﻟﻬﺎ وأﻣﻬﺎ واﺳاﺋﻞ ﺳن ﻣﺔ.

اﻟب ﻣﻊ اﯾان ﻟ ﻧﺔ د اﻟﺎب إن اﺷﻞ ﺎك ﻟ ﯾﺊ ﻬﻟﺔ وا ﺎت واﺿﺎً ،واذا ﺎﻧ اﻟ اﻟﻲ ﺗ ﺿﻬﺎ أو ﺗﻬﺎ ﻲ اﻟﻠﺞ ٍ
ﺄﯾ أو ﺗﻠﺎت اﯾاﻧﺔ
ﺎ اﺗﻬﻬﺎ ﺑﺎﻧﺎ واﻟﻻﺎت اﻟة ﺎن اﯾان ﺗن  أرﺳﻠ رﺳﺎﻟﻬﺎ ﺄن اﻟب ﻟ ﺗ  اﻷراﺿﻲ اﻻﯾاﻧﺔ ﺑﻞ ﺳﺎل ﻧﺎﻼت اﻟ وا ﺑورﻩ ﺳد إﻟﻰ ﺗ
اﻻﻣادات  أوروﺎ وﻠﻪ ﺳﻬﺎر اﺎدﺎت أوروﺔ وﺗ ﺣﻣﺎت وﻧذج اﻟات اﻟاء ﻲ ﻧﺎ ﻟ   ﺎل اﻟﻣﺎت ﻬﺎ ﻧﺎ  وﺻﻟﻬﺎ رﺎ إﻟﻰ
ﻣﺎﻊ اﻟ ﻲ اﻟﻠﺞ وﺗﻠ ﻟ ﺣﺔ اة ﺑﻞ إن اﻟﺎر ﻲ اﻟﺔ وﻣاز اﺎ ن ﺑﺔ.
ﻟ ﺎﻧ اﻟﻻﺎت اﻟة ﺳﻞ ﺣﺎً ﻟﺎﻧ اﻟﺎﺋة اﻟﻲ أﺳﻬﺎ اﻟس اﻟر اﻻﯾاﻧﻲ د اﻟﺎب اﻟ و ﻟاﺷ اﻟرﺔ .ﻟ ﺗﻠ اﻟﺎدﺛﺔ ﺎﻧ أﻛ اﺧﺎر ﻟﻠة
اﻷﻣﺔ وﺗﻬﯾاﺗﻬﺎ اﻟﻲ ﺗاﺟ ﻲ اﻟم اﻟﺎﻧﻲ ووﺿ اﻟ اﻷﺑ ﻲ ﻣ ﺷﯾ اﻟج ،ﺎﻟاﺟﻊ ﻣﻠﺔ واﻟم ﻣﻠﺔ أﻛ ﻞ اﻟاﺟﻊ.
أﻠ اﻟ أن اﻟﺋ اﻷﻣﻲ وﻞ ﺗﻬﯾاﺗﻪ ﻟ ﺗ  إﺷﺎل اﻟب ﺑﻞ دﻊ اﻷﻣر ﻧ اﻟﻬﺎوﺔ ﻹرﺎم إﯾان ﻠﻰ إﺎدة اﻟﺎوض ﻣ ﻣ اﻟ وض ﺷو
ﺟﯾة وﺗﻠﻬﺎ ﺎﺗﺎق ﺟﯾ ﯾﻠﻲ اﻣﺎزات اﻻﺗﺎق اﻟﺎﺑ.
ﻟ ﺻاع اﻹرادات وﻧﺎﺋﻪ  ﺣﺎدﺛﺔ اﻟﺎﺋة أﺿ اﻟ اﻷﻣﻲ أﻛ وت إﯾان أﻛ ة.
 ﺣﺎدﺛﺔ إﺳﺎ اﻟﺎﺋة أرﺳﻠ اﻟﻻﺎت اﻟة رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻬان أﻧﻬﺎ ﺗﻞ اﻟﺎوﺿﺎت ﻠﻰ اﻟب ،ﻟ اﻟﺳﺎﻟﺔ اﻹﯾاﻧﺔ اﻟﻲ ﺗﻠﻬﺎ واﺷ ﻟ ﺗ أﻞ إﺣاﺟﺎً ﻟﻠ
اﻷﺑ ﻣ اﻟﺎدﺛﺔ ﺣ ر ﻬان اﻟﺎوﺿﺎت ﻲ أﺟاء اﻟﻬﯾ ﺑﻞ ﺻت أﻛ ﺑﻬﺎ اﺗﺎذ ﺧات أﻛ ﺟﺎدة  اﻧﺎب أﻣﺎ ﻣ اﻻﺗﺎق وض ﺎت
ﺟﯾة وﻲ اﻟﻲ أﺛت ﻞ  ﻠﻰ اﻻﺎد اﻻﯾاﻧﻲ إﻟﻰ اﻟ اﻟ ﺟﻞ إﯾان ﻻ ﺗﻰ اﻟب ورﺎ ﺗﺎ ،ﻷن وﺿﻊ اﻟﺎت أﻛ ﺳءاً ﻣ اﻟب أو  ﺗﺢ
اﻟب ﻠﻰ ﻣﺎوﺿﺎت ﺗن ﻬﺎ  أﺣﺛ  اًر ﻣ اﻻﺳاض وﻲ اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ ﻠﻰ روﺳﺎ ورﺎ اﻟﺎﻟﺔ وﻣ ﺳات ﺗف أن ا اﻟم  ﺄﺗﻲ و ﺗض
ﻟﻬم.
اﻟﺎرﻧﺔ اﻷﺷ إﻼﻣﺎً ﻲ ﻣﻊ اﻟب ﻊ اﻟﻬﯾ اﻷول ﻟﻠﺋ اﻷﻣﻲ اﻟ ﺻر ﻣ وراء اﻟﺎر ﺎﻧ اﻷرﺟﻞ اﻟﺔ ﺗ وﺗ ﻣﺎ ﻟﯾﻬﺎ ﻣ أﻛﺎس اﻟﺎل ﻟاء
اﻟاﺔ اﻷﻣﺔ واﻟ اﻷﻣﻲ ﺎﻟق واﺿﺢ ﺑ دوﻟﺔ ﻣﻞ إﯾان ﺗ ﺣﺎرﺎ ﻟ اﻟﺎﻟ أﻧﻬﺎ ﺎﻧ ﺗﺞ ﺗ اﻟﺎر ﺳﻼﺣﺎً ﻧوﺎً ﻟﺎﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﯾاﻧﺔ ودول
ﺔ ﻟ ﺗﺎﺻ وﺗﻠ ﻣﺎ ﻲ ﻣ اﻟﺎل ﻟ ﺗﺞ رﺻﺎﺻﺔ واﺿﺔ ﺎﻟﺎﺳﺔ ﻲ ﻟﺔ ﻣاز اﻟ وﻣﺎﺗﻬﺎ وﺣ ﯾد اﻟب ﻣ ﺗﻬ ﻣ اﻟﻲ أن  ﺑﻬ
اﻟﺋ اﻷﻣﻲ وﻩ أﺎً ﺗﻠ ﻲ ﺣﺔ اﻟﺎرﺦ .ﻬﻞ ﯾﻠ اﻟب أم أن ا درس ﻲ ﻠﻰ اﻟﻞ اﻟﻲ ..؟
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