
 أفق مفتوح 
 ..                    وتهنئة تهدئة ..                          

 ناهض منير الريس                                                 
نحن في  طاياغ ةيمب مجته يوت لئتهدئية التي  تيرق التفيا. وئيهيا . ونرييد أت 

هيييا حتا تكييير  لكييي  نكيييوت تييياهمين لف ئنسيييت فر فرايييتها حليييق الحيييد ا ط يييق 
ونحيين  الح ييا  الفاجييق   أ  أت اييو  ال يين تييم  ل لت ييمأ ميين التوط ييا  .

في  ههير الفواومية لجير  خن يرا  ف نا وئيق بااتنيا وليص ن يا وإت افدنا وحا
تفنينييا النفييرال والتهدئيية ولييو حلييق تفي ييا كفييا توطييخ الوييائروت  ق فييالحق أننييا 

ضيييوا ذهييلا ال يييق  . ولييص بسييجق لئايي ب ال رليي  الفئسيياين  أت وييانقحييين 
 ول ضغوطا ف  ف اوة هله ال غوط . 

ال ييدو ب ئييص تليي  طا ييا . وطييد ااييتودع الح ييا  وال ييمج والفواط يية ميين أتيي  
ق ول نيياج لييص بفييم لاائيي  لكنيي  تئيي  الغابيية ولفييدب امتييد  حلييق ايينة ذامئيية . و 

 . تهوده لالفا    ولا فأل  خاب  الفراد. فالحفد لئ  أت
الوياييية التييي  لحوييي، ل يييدونا ق ايييجب تحويييق لنيييا ق و  وو ا  هيييلا الن ييياح اليييل 

واض  وضوح الافس هو بايا  الف تفيخ ال رلي  الفئسياين  في  طاياغ ةيمب 
ووئييق مواتهيية ال نييي ال ييهيون  لفييا تسييتاي   اليييد الفئسيياينية وئييق الحييق 
فيية شيايي  ئولأت ب  يي   حلييا  هييلا الايي بهييو ميين ناحييية أخييرق ميين دفيياغ ق و 

بيي  ا اييي  الفتأايي  منييل نكايية فئسيياين ا  ال ايي نفسييها أولوييية وئييق موطييي
 .  منل وود بئفو 

لييا ادب لت ئييق واضيي  بييدو ه ق آخيير ذييات هنيياب اييجب موطييي ال اييا  هييلا ومييخ 
حت  لحكوميييية ..الييييللن انتوجييييوا الف ئييييس التاييييري   واالنيييياخجين الفئسيييياينيين 

حسب الللن أوت تهص نتي ة تئ  النتوالا  وهيدم، مايا يخ السيئب والنهيب 
وا بفا اييونها أت بوايي هص أت لنوئجييوا وئييق تئيي  النتي يية ويين طريييق التيي  ذييان



 مييواج محااييرب السييئاة الوليييدب وتكجيييد الايي ب الييل  انتوجهييا خسييائر فيي  ا
 وا  واح ولوفة الوجم لك  ب ج وي و  ويورل ون طو ه .

لود هوتف، اإل ادب الا جية الحيرب التي  انتوجي، هيلا الف ئيس ه وميا ضيا يا 
مدبرب مت ددب ا طيرا    موتهة حفئة حوالمية موااة . وت رض،  كلب 

طئييييب ه ومهييييا ق وا ن فيييية ا تيييييرب وئييييق الفيفنيييية ا مريكييييات واإلاييييرائيئيوت 
ادوا أت ووئييييق الفيسييييرب ق والاييييابو  الوييييامس الييييداخئ  ميييين الوئييييي . وطييييد أ  

وأت بحفئوهص وئق الندع لفا أودووه ف  اينادلق  باككوا الناس ف  اختيا هص
ولص لد ذوا أت هلا الا ب ونيد وااحب ت رلة وأني  طيواج وهيود  الطتراغ .

وئيق حوي  وموطفي  وم يار حليق منا لية  م يفصال راغ منل حوال  مئة انة 
 أودا  بفوطون  طوب وبرا  وودب ووتادا . 

 فود الفئساينيين ف  طااغ ةمب لرتيخ أول وطجي  ذي   ي   حليق حايرا هص ف
حسااييهص الايياطن أت ال جهيية الف تئفيية وئييق الييدفاغ ويين ح ادتهييص واختيييا هص وإ

ضييد تئيي  اإل ادب تف يي  ال ييدوات الييدائص وئييق الفئسيياينيين وآمييالهص وتائ يياتهص 
و يييييرفهص وأت أطرافهيييييا الفئسييييياينيين وال يييييرب لرتكجيييييوت ويييييا  النحييييييا  حليييييق 

فكيات بفهيص في  ضيفيره الاي ب في  طاياغ ةيمب وناهب بالدهيص . أميا تالدهص 
 ت طيوق الفي امرب  ئيس والحكومية الفنتوجيين الف ووتدان  ال فيق ويود  ول 

. أضييي حلييق تليي  أت ن يياح سييف  لهفييا بتييول  الفسيي ولية الفنوطيية بهفييا لييص ت
طيوا  الفواومية في  تحوييق طيد  مين طيوب اليردغ التي  اضيار اإلاييرائيئيوت أت 

طيد ق السيولر ما ذي، في  وسيوالت  بحسجوا لها حسالا ق ل ايفا ل د ايا و 
 ال سيفة ف  ا  واح وا مواج والففتئكا  . الوسائرهوت وئق الناس 

وأخييييرا ل آخيييرا فرلفيييا بكيييوت مييين ال وامييي  الفسييياودب وئيييق هيييلا ال يييفود أت 
طايييياغ ةييييمب فوييييير ومحييييروع م  ييييص الوطيييي، . أ  أت النيييياس م تييييادوت وئييييق 
الايي ي وطئيية مييا فيي  اليييد . وحتييق فيي  الييممن الييل  ذييات ال فيي  داخيي  الويي  



ق ذييات الحييتالج ب فييد حلييق حةالطييا   دبيية ا خ يير لييمودهص نسييجيا لسيييولة نو
ت خ ال فاج ف  لاالة تستنم  ما تف وه طجال وتأك   ييئا مين الئحيص الحي  

 . 
ال يييييجر وال ئيييييد واإلبفيييييات والوتيييييداد لييييياإل ادب والوتفييييياد وئيييييق اإلمكانييييييا  
الاسياة وتحويق  دغ نسج  .. تئ  ه  نواط الووب التي  أمكين حطيرا  التهدئية 

 لف ئها . 
نسيتحق التهنئية وئيق أننيا انتمونيا التهدئية وليص نتسيولها وليص ني من لوميا ونحن 

لسيااة التسوج ول لأنها ت د  حلق     ول لأنهيا تيدلرب لاي ب م ي   ي جنا 
 . 
ال لن ود اتفا. دول  ي مهفا ذيات نووي  ي حل بنيا  وئيق وتيود نوياط طيوب ليدق ف

ط ا طييوق ولكيين هييص أاييحاب النويياكيي  ميين أطييرا  التفييا. . واإلاييرائيئيوت 
التي  تحياوج ااياياد مين ونااير طيوب  ةيص السيكين نفو نا ال غيرب لص توي  

فيي   ة ( لأهفا هييا) الورمايي طابهييا ذيي  حييين  ق ولييص ت  ييم تئيي  النفييو  ويين 
تسد ال دو ومن م نويا  ال يدو ق دوت أت ليتفكن ال يدو أماكن حسااة من 

ليص نكين  يحاتلن نتسيوج من توئيص أهفا ها . ولود ذسجنا م رذية التهدئية  ننيا 
 . ا ذنا نفو ا تا  أهفا  نالرحفة من ودونا ولكن

نا وييي  وئيييق وتيييودب فيييو. أ ضييي  .. وإتا ذيييات  يالييي  طيييد حتا ذيييات ويييدوب 
 اتييي  .. فئفييياتا لت يييد. وئيييي    ب نييي  ح يييو ه .. وموتييي  ب نييي  ضيييفات حي

وذئفيييا تيييلذرنا هيييلا و ات نيييا أنفسييينا فييي  تيييا يا ايييراونا م ييي  منيييل تا نيييا مييين 
بييص ذفين لنييا فيي   اويية م تفيية ميين ق ا  ض لو ييد اةت ياب أ ضيينا أايواغ 

ا ددنا و اا وانهاج وئينا لأائحت  ووتاده الف همب منل الجدابة ق  وابا التا يا 
ميين أننييا توهفنييا تا  حييين أت وئينييا أت نسييترد مييا لنييا ويين طريييق مفاوضييا  

ال نية  ويركا ن ئيس حيوج طاولتهيانرفخ وويرتنا طجئها لأةا ييد السيالع مويدما و 



ل نايييا  ول نييينا  ق بييي  ونتوطيييخ أت تهيييا  وئيييق ال يييدو حالييية مفاتئييية مييين 
لنيا   تف يئوا بيا تفاوية .. هيله ل ياوتكص  لت و  والرحفية واإلنسيانية ويويوجا

  د  حليكص  
ل .. ل .. حت هلا الفدخ  حلق الففاوضا  مدخ  ا لوا  الت  لن ت يد في  

 السكاكين .  حلوجر الفحاف  الدولية طريوها نهابة 
 ولكن .. حلق أ  مدق طد تاوج هله التهدئة   

ك  ما بفهف  الفر  هو أننا من الماوية الفئساينية اينحاف  وئيهيا ونئتيمع بهيا 
 . وأننا لسنا مت  ئين لئ ودب حلق ال تااب . 

ف ييراونا مييخ اإلاييرائيئيين طوييي  . ليييس لا ادتنييا ول لييا ادتهص   فئوييد حاييروا 
وة تئف هص . وتنوا تنابة ل بفكن السكو  وئيها ول نسيانها أنفسهص ف  منا

. ووضيي ونا وإبيياهص فيي  تنيياطض بسييتحي  حئيي  حل حتا آميين واحييد منييا بييدووق 
اآلخر ) أ  أت ن من نحن لأت فئساين الت  أخرتونا منهيا بالدهيص ق أو أت 

 وهلا مستحي   ل منوا هص لأنها بالدنا الت  اةت جوها . ( 
موتئفيية ويين تفيييخ الو ييابا وحفئيي،  ييية فئسيياين و يي جها ميين هنييا ذانيي، ط

 م نق ت ادع ا طدا  . ف  حقيوتها وف  الت ا ب الناتفة ونها 
ون ر  أت اإلارائيئيين اضاروا حلق التهدئة اضارا ا ووط وا وئيق  يروطها 
كا هين . ون ر  أب يا أنهيص في  الئح ية التي  وط يوا فيهيا ذيانوا بفكيروت في  

مابيييا التهدئييية وتن يييب لنيييا ذفيييائن تدليييدب وئيييق طريييييق كيفيييية تحرمنيييا مييين م
  الفستوج  .

هنيييياب مييييخ تليييي  حيييي  واحييييد لنهيييي  ال ييييراغ ميييين أااايييي  وتليييي  هييييو طجييييوج  
. وإتا ذييات اإلاييرائيئيوت طييد اإلاييرائيئيين أت لنييدم وا فيي  ذيييات ورليي  واحييد 

طا وا  وطا ف  التاجيخ مخ ل يض ال يرب ق فئيسيتودموه إلطنياغ حخوتنيا في  
ية الف او ب لوجوج وودب اليهود ال رب ذ  حلق الجئد الل  أخرتتي  الدوج ال رل



الحرذة ال هيونية من  . حت تلي  ب ي  حيال أف ي  مين أطفياغ اإلايرائيئيين 
أمييواج ح يية ذجيييرب ميين  أس الكييوع ميين  وانهجييأت لفيي  الوطيي، الحاضيير فيي  

بيدووق ت وي يهص وين ايكانها اليهيود ليا مس الجالد ال رلية الت  خرل منهيا 
الفاالايية بهييله وطييد ويياد  حاييرائي  تكيير  دوواهييا  يئهص ويين تئيي  الييجالد . حيي

الت وي ا  ق وت ود م تفرا دوليا ف  لندت هله ا باع لهله الغابة ق مين أتي  
خااية لفناااة ا تفاغ أا ا  الجتيروج تهيئة ا تهات لهلا النهب الفنكر ق ) 

ا اليهييييييود وتكييييييدس الجتييييييرودول  تحيييييي، ألييييييد  الجنييييييوب ا مريكييييييية وأاييييييحابه
تليي  حلييق وفئييية النهييب ا كجيير وجيير طييرت ميين الممييات  ق لي ييا ا مييريكيين 
ن واليهييييييود  يييييرذا  الجتيييييروج وأاييييييحابها ا ميييييريكيين الفت يييييهيني واايييييتيال 

 ال هالنة وئق نف  الفناوة ذئها ( .
مالح ة   هكلا ااتارد الكاتب دوت أت با ر ق ودوت أت بوا  للل  في  

ن موضييوغ التهدئيية وفئسيياين حلييق موضييوغ اليينف  بدابيية الفويياج .. وانتويي  ميي
والجتييرودول  والاييرذا  .. وتليي  برهييات تئوييائ  ووفييو  وئييق ا تايياط ا مييو  
ل  يييها بيييا ض فييي  هيييله الفناوييية ق وا تاييياط ط يييية فئسييياين لو يييية الييينف  

 ال رل  الفنهوب ..  
 

 لا اب أولاما                      
وطحيية التيي  أدلييق بهييا الفر يي  الرئاايي  ااييتف نا حلييق الت ييريحا  ال دائييية ال

فيي  ايياحا  اييو. النواايية السيااييية الييل  ب ييرض ا مريكيي  لييا اب أولامييا 
لئسيييد اليهييود  الفر ييحوت ا مريكيييوت ميين خالليي  أ واحهييص وضييفائرهص لئجيييخ 

الفيييياج وا وفيييياج وأتهييييمب اإلوييييالع و يييياكا  الفترلييييخ وئييييق  أس ا مريكيييي  
ئييول  اليهييود  فيي  الولبييا  الفتحييدب . ميين خييالج ال  بالدهييص  الف ئومييا  فيي 

وذييات الفواييص طييد فييت  طجيي  أت ت وييد ) اإللايياب ( ذجييرق الفن فييا  اليهودبيية 



منييييل م تفرهييييا السيييينو  فيييي  وا يييينان ووتييييدنا الفر ييييحين ال البيييية لتسييييالووت 
اتتفاوا  الدوابة النتوابية ا وليق وئيق الفماليدب في  اإلدل  لالت يريحا  

. وفييي  حيييين تسيييتول  هيييلا لفن فيييا  اليهودبييية اتتراميييق وئيييق أحلبييية التييي  
وحويوطهص وحكيامهص تا يق في  وتيوه ال يرب الاتولا  ذئ  أمياع هي ل  فانهيا 

نفسيييها . فئفيييا وويييد  اإللاييياب م تفرهيييا طجييي  حيييوال   يييهر ايييفتهص الاايييرية و 
حليق ح ييض تدليد وا  النوب السيااية ا مريكية الف روضة لئجيخ  انحد 

 نافس ألهص أ خص ضفيرا . وهااوا ف  وفئية مناط ة تت
ماكين ا اوأ ق لاوتاا ه بسير وئق نهيج بيو  ونحن ذنا وئق ذ  حاج نرق 

ا ايوأ فيي  تييا يا الرااييا  ا مييريكيين . ولكننيا وتييدنا أولامييا بوييوج ميي خرا حت 
حاييرائي  تفئيي  الحييق فيي  ضييرب حلييرات وإنيي  لييرق فيي  تليي  دفاوييا ويين أميين 

 حارائي  . 
لرئااييي  الفحفيييوع وماللسيييات  ودوييياواه الف تبييية لويييد ذنيييا نن ييير حليييق السييياا. ا

لئ رب والفسيئفين بوايي هيلا ذئي   وتينيا لتا ي  تفييخ الراايا  ا مريكييوت 
مييين وطييي، ماكييير بيييدأه هيييا   تروميييات ونيييدما طيييي  لييي  وئيييق أوتييياب م رذتييي  
النتوابية أت  دب انحيا ه  مخ الحرذة ال هيونية طد ب ر موطف  مخ ال رب 

ا   الرخي ين   وألن ه  ا ايوا  ال رليية في  فواج الرخيص ا وج ف  
 انتوالا  الرئااة ا مريكية   

ولكن هلا اليروتين الويل  لتماليد لوميا ل يد ليوع وئيق نحيو ب  ئنيا ن يح  مين 
السياايين ا مريكيين الللن بسألوننا أحيانا   لفاتا ل تحجيوت أمريكيا   لفياتا 

 مريكية   ل تتجنوت طريوتنا ف  الحياب ودبفوراطيتنا ا 
ألييص ب ييا  تئيييا لفييا اييي  الكفابيية أت السياايية ا مريكييية أكجيير اييو. لئنواايية 

 ف  ال الص    
   



 دم ة                            
 بوب ال اا                               

اا  وأُضفُُّ       وَيْسُوُ   و ٌد   تابٌ    وَأُ فُّ ُ   َأَبْوَئُ ن   َبْوُب  ال  ِّ
 أوَ َب  ا بَّاَع  ذيَف َتَوئََّجْ،     وذيف َةما الوئَب الُفَ لََّب َهفُُّ    ففا

 ولِّا مسِّ ألغ ُ، الُغروَب اوْيَ ًة   ففا حيئت  والُ فُر َبْغُرُب لوُم ُ 
ْ ٌن مِّن الفو ِّ َوْ ُفُ   ْئُدُه   ول أَحٌد حِّ  وما أَحٌد اوٌ  ون الفو ِّ تِّ

 لل     َحَفْدناُه   َطْجَ   اليوعِّ  بِّْتنا   َنُلمُُّ  وطد َتْكَئُ  ا باُع حتق نرق ا
 لسفة                              
 حياب   طناها                         

َوْفُرَب حتَّ الفرَ  َبْ ُ ُص َوْهُفُ    حتا ةاَب ون َوْيَنْي ِّ ف  الكوتِّ َحْ ُفُ   ََ  َج
 َوق  وأتَّ لُ  ف  ا  ضِّ َبْيتًا َلُئفُُّ  لَِّحْسبِّ اْمرٍِّئ أْت ل َلجيَ، وئق الاَّ 

 حياٌب ُ  ِّْطناها َذفا ُلْرَ ُ. ال َّرق    احاَب  افاٍ   ف   الاتا ِّ  َبُ فُُّ   
ْئُفُ    وخْيُر اْمرٍِّئ َمْن َبْغئُِّب الدهَر َاْجُرُه   وَمْن َلَتَ ئَّق ف  الُفئِّفَّا ِّ حِّ

 تدلٍد ول َلْنهاُ  ف  ال َّ بِّ َوْمُمُ    وَيْسَتْوجُ  اليوَع ال دلَد لَِّفْوطٍِّي   
 
 

 

 
  


