ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻟﻊ اﻟﻠﻲ :ﻣ إﺳﺎ اﻟﺎم إﻟﻰ ﺳ اﻟوﻟﺔ

 23ﻧ07:35 - 2021 
رﺟ أﺑ ﺳﺔ
رُ ﻣﻲ أﻞ ﻣ أﺳع ﻠﻰ ﺢ ﺎب اﻟﺷﺢ ﻻﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺔ ،إﻻ أن د اﻟﺷ ﺑﻠﻎ ﺛﻼﺛﺔ و ﻣﺷﺎً ،ﯾﻣﻬ ﺳ اﻹﺳﻼم ﻣ اﻟاﻲ ،وﺧﻠﺔ
ﺣ وﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ،ﺎ ﻲ ﺄن اﻻﻧﺎﺎت ﺳن ﻣةً ﺑرﺟﺔ ﻣﺎ ،ا ر ﺣﺎﻟﺔ اﻹﺣﺎ اﻟﻲ ﺗﺎب اﻟﻠ  أﻛ ﻣ ة أام ﻣ ﻠﻰ إﺳﺎ ﻧﺎم ﻣ

اﻟاﻲ » ﺛرة  17اﯾ «ﺎم  2011واﻟﻲ أدت إﻟﻰ ﻣﻠﻪ ﻞ ﻣﻊ ،ﻟ ﺗ أﺣال اﻟﻼد ،ﺑﻞ ﻟ ﺗﻬ وﺣة داﺧﻠﺔ ﺣﺔ ،ﻼً  ﺗﯾ ﺛواﺗﻬﺎ ،ﺧﻼل ﺗﻠ
اﻟ ﺳات اﻟﻲ ﻣ.

وﻟﻞ ﺗﻞ أﻞ ﻣ ﺛﻼﺛﺔ ﻣﻼﯾ ﻟﻲ ﻣ أﺻﻞ ﺳﺔ ﻣﻼﯾ ﻷﺳﺎﺋﻬ وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻹﺛﺎت ﺣﻬ ﻲ اﻻﻧﺎب  ،اﻟ إن ﺎﻧا ﺳن ﻼً أم ﻻ ،ﻬ ﻣ م
اﻻﻛاث اﻟﻲ ث اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ ﻠﻰ أﻪ ،اﻟﻲ ﻻ ﻠﻞ ﻣﻬﺎ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ ﺎ ،ذﻟ أن اﻟﺎم اﻟﻠﻲ ﻣﻞ ﻞ اﻷﻧﺔ اﻟﺔ ،وﻟ 
إﺳﺎ  اﻷﻧﺔ ﻣ اﻷﻣ ﺷﺎً ،ﯾﻰ ﻧﺎﻣﺎً رﺋﺎﺳﺎً ،وﻟ ﺑﻟﺎﻧﺎً ،ﯾﻊ ﻪ ﺷ اﻟﺋ ﻼﺣﺎت واﺳﺔ.
اﻟ ﻲ اﻷﻣ ﻟ  أن ﻩ أول ﻣة ﺗ ﻬﺎ اﻧﺎﺎت ﻟ اﻟﺋ ﺎﻻاع اﻟﺎم وﺣ ،ﺑﻞ ﻲ أول ﻣة  ﻬﺎ ﺗﯾ اﻟ وﺗﯾ ﺻﻼﺣﺎﺗﻪ،
 اﻟاﻲ ،ﺎن ﯾ أن ﻠ ﻠﻪ ﻟ رﺋ ،وﺎن  ﻧﻪ ﺎﺋاً ﻟﻠرة ،ﺎ ﺎن ﻧﺎم اﻟ ﻠﻪ ﻣﻠﺎً وراﺛﺎً ،ﻣ اًر ﻲ آل اﻟﺳﻲ ،وآﺧ إدر
اﻟﺳﻲ ،ور ا ﺈن د اﻟﺷ ﻟﻠ  اﻟ  اﻟﻰ اﺎم اﻟﺔ ﺎﻟث ،ﺎ اﻟ ﻻ ﯾ اﻻﺎم ﻧﻪ.
ﺣﺔ اﻷﻣ أن اﻟب اﻟﺔ ،وﻣﻬﺎ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺣة  ،أن ﺣ ﻬﺎ ﻣﺎ ﺎن ﯾو ﻣﻼً ،أ إﺳﺎ ﺣﺎم ﻣﯾ ،ﺎة ،إﻻ أن اﻷﻣ ﺑا وﺄﻧﻪ
ﺻﺎر أﺳأ ،ﻠﻰ اﻷﻞ ﻲ اﻟ اﻟ ،أ ﺧﻼل اﻟات اﻟ اﻟﺎﺿﺔ ،ﺑﻞ إن ﺷﺎرﺎ اﻟﺎ و» اﻟ ﯾ إﺳﺎ اﻟﺎم« ،ﺑا ﺎ ﻟ ﺻﺎر أن إﺳﺎ اﻟﺎم
ﺟ ﻣﻪ إﺳﺎ اﻟوﻟﺔ ﻧﻬﺎ ،ذﻟ أن ﻣﺳﺎت اﻟوﻟﺔ ،ﺎ ﻬﺎ اﻟ ﺗﺿ إﻣﺎ ﻟﻼﻧﺎم أو اﻟﺂﻛﻞ وﺣﻰ إﻟﻰ اﻻﺎل ،وﺣث ا ﻲ ﻟﺎ وﺳرﺔ واﻟ.
ّ

ﻣ ﺑ اﻟول اﻟ  ،اﻟاق ،اﻟﻲ اﻧﻟﻊ ﻬﺎ »اﻟﻊ اﻟﻲ« ،اﺳ اﻟﺎل ،ﻠﻰ ﺗ ﻣﺎ زال  ﻣن ،ﻟﻬﺔ ﺗﻞ ﻣ اﻟﺋ اﻟ ﻣﺎ زال ﯾﻊ

ﻼﺣﺎت اﻟ اﻟد واﻟ ،ﻣ ﻧﺎم ﺣ اﻟد اﻟ ،اﻟﻰ ﺣ اﻟﺋ اﻟ ﻞ ﺣ ﻼً ،ﻲ ﺗﻧ ، ﺎ اﺳت اﻟوﻟﺔ ﻲ ﻣ ،وﻣﺎ زال اﻟ
ﻬﺎ رﺋﺎﺳﺎً ﻣﺎً ،ﻣ  اﻟاﺿﺢ أن ﺷ اﻟﺋ ﺳ  اﻟﺎة او اﻻﻧﻼب أم ﻻ .ﺎ ﺎن اﻟﺎل ﻲ ﻞ ﻣ ﻟﺎ وﺳرﺔ واﻟ ﻣﺄﺳﺎوﺎً ،ر أن ﻟﺎ واﻟ
أﺳ اﻟﺋ اﻟ ،ﺑﻞ إن ﻼً ﻣ ﻣ اﻟاﻲ وﻠﻲ  ﷲ ﺻﺎﻟﺢ ﻟﺎ ﻣﻬﺎ ،ﺎ ﺗ اﻟوﻟﺔ ﻲ اﻟول اﻟﻼث ﺗﺎً ،ﻲ ﺳرﺔ اﺳ اﻟﻼد،
وارﺗﻬ ﻟول ﺧﺎرﺟﺔ _ روﺳﺎ وﯾان_ ،ﺎ ﻧح ﻧ ﺷﻬﺎ ،وﺗ ﺗﻣ اﺎدﺎ ،وﺗ ﺟﻬﺎ ،واﻟ ﻣﺎ زال ﻬ اﻟب اﻟاﺧﻠﺔ اﻟاﺧﻠﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﻼﻻت
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اﻟﺎرﺟﺔ ،ﻣﻊ ﺗﻲ اﻷﻣاض واﻟ ،واﻻﻧﺎم ،ﺑ أﻛ ﻣ ﺣ وﺳﻠﺔ ،أﻣﺎ ﻟﺎ  ﺧت وﺣﺗﻬﺎ اﻟاﺧﻠﺔ وت ﺛواﺗﻬﺎ اﻟﺔ  ،إﻧﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟ ﺗﻰ ﻹﺎدة
ﺗﺣ اﻟﻼد ﻠﻰ أرض اﻟاﻊ ،ﺣ رﺎ ﺗﺢ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ وﻣﺎ ﺳﻬﺎ ﻣ اﻧﺎﺎت ﺑﻟﺎﻧﺔ ﻲ ﺗ ا اﻟﻬف.
ﺗ وﺣة ﻟﺎ رﺎ ن اﻟ اﻷ ﻲ ﺣﺎل ﺟت اﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ واﻟﻣ ﺑﻬﺎ اﻷاف اﻟﺎﻛﺔ ﻣاﻧﺎً ،ﻟ ﺗم رﻣز اﻟة وﻣاﻛﺎ ﻟﻠ اﻷ ،ﻲ أن
واﺣاً  اﻟ ﺳز ،ﺎ اﻵﺧون ﺳون ،وﻟﻞ ا ﺳن ﺳﺎً ﺎﺎً ﻟﺎء اﻧﺎم اﻟﻼد ﻠﻰ اﻷرض ،وم وﺣﺗﻬﺎ ،إﻻ إذا ﺎن ﻣ ﺳﺢ  اﻟﺋ ﻟﻪ
اﻟة اﻟﺔ واﻟ اﻟﺎرﺟﻲ ﻟض ﺣﻪ وﺎﻟﺎﻟﻲ وﺣة اﻟﻼد.
واﻟﻊ ﺈن ز أﺣ اﻟﺷ ﻣ ﺑ ﻞ ا اﻟد  ،أن ن ﻣاً ﻣ اﻟﻟﺔ اﻷوﻟﻰ ،وﻟ ﺟت ﺟﻟﺔ ﺛﺎﻧﺔ ،ﺈن ﺷﻞ اﻟﺎﻟﺎت اﻟﻲ ﺳ ﺣﻬﺎ ﺑ اﺛ،
 ﺗﻠﻞ ﻣ ﺧﺎرات ﺎء واﻊ م اﻟﺣة ،ﻟﺎﻟﺢ اﺻﺎف ﺣﺎد ﺑ  ، ﻼن ﻻﺣﺎً ،و ﯾﺎن  اًر ﻣ اﻟﺞ  ﯾﺳﺎن ﻟﺎم ﺗاول داﻲ.
اﻟﻬ أن اﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ اﻟﻠﺔ ﺳ ﻲ ﻞ م إار دﺳر اﻧﺎﺑﻲ ،ﺑﻞ إن اﻟ اﻟﺎص ﺈﺟاء اﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ ﻲ  24ﺎﻧن اﻷول اﻟﺎدم ،واﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ
ﺎ ﻬ ،ر أﻧﻪ ﺟﺎء ﺞ ﻟﻠﺔ ﺳﺎﺳﺔ رﻬﺎ اﻷﻣ اﻟة ،إﻻ ان إ ارﻩ ﺗ  رﺋ اﻟﻟﺎن ﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ دون ﺿﻪ ﻟﻠ ﻠﻰ اﻟﻠ اﻟﺎﺑﻲ ،وﻣﺎ ﯾ
ﻣ ان اﻟﺔ ﺄن اﻻﻧﺎﺎت ﺳ  ا ﻣ اﻟاﻊ اﻟ اﻟ ﺗ ﻪ اﻟﻼد  ،أن ﺛﺎﺔ اﻟﺎﺋ ﻣﺎ زاﻟ ﺗ اﻟﻼد وﺗ ﺧﺎرات اﻟﺎﺧ.
و اﻟل ﻣ اً ،ا اﻵن ﺔ إﻼق أﺑاب اﻟﺷﺢ ﻟ رﺋ اﻟوﻟﺔ ،ﺄن اﻟﺎ اﻟ ﺳن ﺑ اﻟاﻲ اﻻﺑ ،وﺧﻠﺔ ﺣ ،وﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ ،وﺣ إن ﺻﺎﻟﺢ
 اﻟﺷﺢ اﻟﻧﻲ اﻟز ،ﺈن ﺣ اﻟم ﺎﻟ أﺎً  ،ﻣﺷﺢ اﻟة اﻟﺔ اﻟﻲ ﺎﻧ اﻧﺎً ﻻﻧﺎم اﻟﻼد ﻣﻊ ﺎﯾ اﻟاج ،أﺣﺎ ﻲ اﻟق اﻟﻠﻲ واﻵﺧ
ﻲ اﻟب ،ﺎ  ز اﻟاﻲ اﻻﺑ دة ﻟﻠﺎﺿﻲ ،و ﻣﺷﺢ  ،اﺳﺎداً إﻟﻰ ﻠﻪ واﻟﻰ ﺧﻼﺎ وﺎﺎ ﻧﺎم واﻟﻩ اﻟﻲ ﻣﺎ زاﻟ ﺑ ﺛﺎﺎ اﻟﻊ اﻟﻠﻲ ،اﻟ  ﯾد
ﻠﻰ اﻟﺿﻰ اﻟﻲ اﺟﺎﺣ اﻟﻼد ﺧﻼل  ﺳات ﻣ ﺎﻟ ﻟﻪ.
ور أن ز ﺣ وﺣﻰ ﻠﺔ ﺻﺎﻟﺢ  اﻟﺋ اﻟﻠﻲ ،ﻟ ﻲ أن ﺎك ﻧﺎﻣﺎً ﻟﺎً ﺟﯾاً  إرﺳﺎؤﻩ  ،ﺎء إﺳﺎ اﻟﺎم اﻟﺎﺑ ﺑﻟ اﻟﻞ اﻟراﻣﺎﺗﻲ
اﻟ ﺟ ﻠﻪ ،إﻻ أن ز ﺳ اﻹﺳﻼم ﺳﻲ ﺄن اﻧﻻع ﻣﺎ ﺳﻲ ﺎﻟﻊ اﻟﻲ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﻟﺎ ﺎن ﺧﺄ ،ﺑﻞ ﻼً ﺎﺋﺎً ،ﻷن اﻟاﻲ اﻻﺑ ﻧﻪ ،ﺎن  ﻣ ﯾﯾ
اﻟوﻟﺔ ﻠﺎً ،ﻲ ﻞ ﺷ أﺑﻪ ﻧﻪ ﺎﺋاً ﻟرة ﺎﻟﺔ ،وﻟ ﺎﺋاً ﻟﻠﺎ  ،وا ﺎن ﺷﻼً ﻣﻠﺎً ﺎر »ﺛر «ﻟﺎة اﻟر اﻟﻲ اﺑﻬﺎ اﻟﺎم »اﻟﻬر«
اﻟﻲ ﻲ آﺧ ﻣﺎﺗﻪ اﻻﺳادﺔ ،وﻧﺢ ﻲ ﺳرﺔ ،ر اﻟﺎة اﻟﺎﺟﺔ ﻟ ﺎن ﯾ إادﻩ ر ﻻﺑﻪ ﻲ ﻣ اﻟﺋ ،وﻞ ﻲ ﻣ ﻞ رﻬﺎ اﻟﻲ ،ﻟ
ﯾﻰ أن ﺳ اﻟوﻟﺔ ﻲ ﺄن اﻟوﻟﺔ اﻟﯾﺔ ﻟ ﺗ ﻲ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ ،وا ﺣ  اﻟ ﺗ ﻣﻪ »دوﻟﻪ« وﻲ ﺎرة  أﺟﻬة أﻣ ودرات ﻣﻧﺔ ،ﺣﻣ ًﺔ
وﺎء وﻟﺎﻧﺎً وﺧﻼﻪ!
ً
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