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ﺎ أﺑ ﺳ
أﻠ ﻣﺔ ﻣ اﻟﺎن واﻟﺎن "ﺎﺷﺎغ" ﻠﻰ ﻣاﻊ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ ﻟﻠوﺞ ﻟﺔ اﻷﺳ واﻟﺎﻟﺔ ﺈﻼق ﺳاﺣﻬ ﺗ ان "ا ."
اﻟﻬﺎغ ﺢ ﻟﻠ ﺎﻧﺎة اﻷﺳ ووﺿﻬ داﺧﻞ اﻟن وﺎﻻت اﻟﺔ اﻷﺳة وﺣ اﻟﺄﯾ ﺧﺎﺻﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ ﻣ أﺟﻞ اﻟ ﻹﻼق ﺳاﺣﻬ.
آن ﻟﻠ أن ﯾ ،وﻟ اﻟﺔ أن ﯾﻠﺞ وﻟ اﻟﺎة أن ﺗ ﺳﻬﺎ ﻣة أﺧ.
ﻩ ﻲ ﺣﺎل ﻟﺎن اﻟ .ﻠﻰ اﻟﺎﻟ أن ن أﻛ ﺣﻣﺎً ﻟدع اﻧﻬﺎﻛﺎت إﺳاﺋﻞ  اﻟ اﻟﻠﻲ وﻟ ﻞ ﻣﺎ ﺗم ﻪ ﻣ ﺎن وﺟوت ،وﻠﻪ أن ﻞ
ﻣ أﺟﻞ ﺗ أﺳ اﻟﺔ ﻣ ﺔ اﻟﻼد.
ﻻء اﻷﺳ اﻟﯾ ﯾون ﻞ ﺻف اﻟاب وﺿن ﻷﻊ اﻟﺎرﺳﺎت ون ﺣﺎة ﺎﺳﺔ ﺎ ﺟﻼد ﻊ ﺎﻧﺎﺗﻬ ﺎدﺔ  ﻣﺔ ﻲ اﻟﺎرﺦ.
"ا  "ﺻﺧﺔ ﻣ أﺟﻞ اﻟﺔ ،ﻣ أﺟﻞ اﻟاﻣﺔ ،ﻣ أﺟﻞ أن ﯾ اﻟﺎﻟ ﻹﻧﺎﻧﻪ ،ﻣ أﺟﻞ أن ﯾ اﻟ وﺗﻬ اﻟﺔ.
"ا  "دة ﻣ أﺟﻞ أن ﻧ اﻟ ﻠﻰ ﺔ اﻷﺳ اﻟﻲ  أﻻ ﺗاﺟﻊ ﺄ ﺣﺎل ﻣ اﻷﺣال ﻲ ﺳﻠ أوﻟﺎﺗﺎ ،وﻧﻞ ﻧﻬﺎ ﻲ ﻣﺎﻧﻬﺎ اﻟﺢ اﻟ ﯾﻠ ﺑﻬﺎ
واﻟ ﯾﻠ ﺑﻻت وﺗﺎت ﺣﺎ اﻷﺳة.
ﻣ ﺎ ﺈن اﻟة ﻟ  اﻷﺳ ﻲ دة ﻟ ﻧﺎ ﻣ م اﻟاﻊ واﻟص ﻲ أزﻣﺎت اﻟا وﺎدة اﻟ ﻲ اﻟﻞ اﻟ ﻧ ،ﻣﻞ ﻣﺳ ﻠﻰ اﻟﺔ وﻣﻲ
ﻠﻰ اﻟاﻣﺔ ،وﻠﻰ إﺎدة ﺗﺄﺛ ﺣﺎﺗﺎ ﺎﻟﺎرات اﻟﻲ ﺗﺢ ﻟﻠﻞ أﻣﺎم اﻟﻻن اﻟ ﻧﻪ ﻲ ﺎﻟ اﻟاﻊ.
ﺎﻟﻊ اﻷﻣ ﯾاﻣ ﻣﻊ ﯾم اﻷﺳ اﻟﻠﻲ اﻟ ﺎدف اﻟﺎﻊ  ﻣ اﻟﺎر ،وﺔ اﻷﺳ ﺎ ﺗﻊ ﻪ ﻣ د ﻣاﺻﻞ ﺑ ﺷاﺋﺢ اﻟﻊ ﺗﻞ ﺔ 
ﺎﻟﺔ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ و ض ﺎر ﻣﺔ اﻟدة  ﻣات اﻟدة اﻟﻲ اﻧﻠ ﻲ اﻟ 42 ل ﯾم اﻷرض  ،وﺗ ﺣﻰ اﻟ اﻟ ﻟﻠﺔ.
وﻞ ا ﻟ ﻟﻼﺣﺎل ﺑﻞ ﻟ اﻷﻟ اﻟ  اﻟوح و ﻲ اﻟﺎﺎ ،وﻧ ﻧ ﺗﻠ اﻟﺎ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻼع اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣ أرﺿﻪ ورﻣﻪ
ﻲ اﻟﻬل ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ ﻟﻪ ﻣ اﻟﺎة وزاﻟﻪ ﻣ اﻟﺟد.
ــﻻء اﻟــﺔ واﻟــﺎت وــ ــن ــﻻً ﻣــ دون أ ﺳﻼح إﻻ إــﺎﻧﻬ اﻟــﺔ ﻬــ ــ أﺣــﺎد اﻟﺟــﺎل واﻟــة اﻟﯾــ ﺗــ اﻼﻬــ ﻣــ أرﺿﻬــ وﺗﻬــ ﻣــ ﻣﻧﻬــ و اــ
وﻣﺎرﻬ ﻟﻟا إﻟﻰ ﻻﺟ ﻣدﯾ ،ﻟ اﻷﺣﺎد دون إﻟﻰ اﻟود ،ن ﻠﻰ ﺎت دة ﯾرن أﻧﻬﺎ ﺳ.
ــﺎﻟدة إﻟــﻰ اﻟﻬــد اﻟــﻲ ﯾﻟﻬــﺎ اﻟــﺎن واﻟﺎــﺎت ﻹﺳــﺎد ــﺔ اﻟــدة ــﺈن ﻣــﻞ ــﻩ اﻟﻬــد ﺗﻠــ اﻟﺎـﺎً ﺷـﺎً ـ اً ﺧﺎﺻــﺔ ﻣــ ﻧــﺎء اﻟاﺻــﻞ اﻻﺟــﺎﻲ واﻟــﺎت
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اﻟﻠﺔ ﻣ أﺟﻞ اﻟﺄﻛ ﻠﻰ ﻣﺔ ﺔ اﻷﺳ ﻲ اﻟﺎل اﻟﻠﻲ ،وﻧ اﻻﺎم ﺑﻬﻩ اﻟﺔ اﻟﺎدﻟﺔ واﻟ ﺎ ﺎﻧﻪ اﻷﺳ ﺧﻠ اﻟران وﺢ ﻣﺎرﺳﺎت
إدارة اﻟن ﻬ.
ﻣ اﻟ أن ا ﺟء ﻣ واﺟ وﻲ  ﻊ ﻠﻰ ﺎﺗﺎ ﻧ اﻟﻠﺎء اﻟﯾ ﻧﻊ ﺑﺎﺻﻞ ﺣﺎﺗﺎ اﻟﺎدﺔ وﻧك ر ﻞ اﻟد اﻟﻲ  ﺗﺿﻬﺎ اﻟاﺟ واﻟود،
ﻟﺎ ﻧك وﻧف ﺑ اﻟﺔ ﺎ ﺎك اﻵﻻف اﻟﯾ روا اﺔ أن ﯾﺎزﻟا  ﺣﻬ وﺎوا ﺑﻬﺎ وﺎﻣوا ﺎﺗﻬ وﻲ  اﻟﻲ ﺎﺗا ﻧﻬﺎ ﺧﻠ
اﻟران وﻲ اﻟﻧﺎز ﻣ اﺟﻞ أن ﻧﻊ ﻧ ﻞ ذﻟ.
ﺗﺔ ﻻ ﺗﺎﻬﺎ أ ﺗﺔ إﻻ ﺗﺔ اﻟﻬاء ﺄرواﺣﻬ ،واﻷﺳ ﻟا إﻻ ﺷﻬاء ﻣﻊ و اﻟ.
وا ﯾﻠ ﺟﻬداً ﻲ ﻣﺎل اﻹﻼم اﻻﺟﺎﻲ ﺎﻟﻠﺎت اﻟﺎرﺟﺔ ﺧﺎﺻﺔ اﻟﻠﺎت اﻷﻛ اﻧﺎ اًر ﻲ اﻟﺎﻟ اﻹﻧﻠﺔ واﻟﻧﺔ واﻷﺳﺎﻧﺔ.
 اﻟ ﺔ اﻷﺳ ﺑﻬﻩ اﻟﻠﺎت ،ﻠﻰ اﻟﺎﻟ أن ف أن ﺎك أﺳ ﻠ ن  اﻟاﻊ ﺧﻠ اﻟران ،وأﻧﻬ ﯾﺿن ﻟﻠل واﻟﯾ واﻟﻞ
واﻟﺎس ﻬ اﻟﺔ ﺣﻰ داﺧﻞ اﻟن ﻲ اﻧﻬﺎك واﺿﺢ وﺻﺢ ﻟﻠﺎﻧن اﻟوﻟﻲ وﻟاﻣﺔ اﻹﻧﺎن.
ﻛﻞ ذﻟ  أن ﯾ ﺎﻟ ﻣﻊ اﻟﺎﻟﺎت اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎرج وأﺎً اﻟﺎﻟﺎت اﻟﺔ  ﺗﺎﻣﻞ اﻟﻬد ﺗﺎﻩ إﺑاز اﻟﺔ ﺎ ﯾﻠ ﺑﻬﺎ.
"ا   "أن ﺗﺟ ﺑﻠﺎت ﻣﻠﺔ و اﻟ ﺑﻬﺎ ﺑﻠﺎت ﻣﻠﺔ .ﻩ ﺻﺔ ﻹﺎدة ﺗﻠ اﻟء ﻠﻰ ﻣﺎﻧﺎة أﺳاﻧﺎ اﻷﺎل.
اﻷﺳ اﻟﯾ وا ﻣﺎدﻟﺔ اﻷﺳ وﻣا ﻟﺎ ﺎﻧ ﺗﺎﺗﻬ دروﺳﺎً ﺎﻟﺔ اﻷﺔ ﻲ ﺳﻞ ﺔ اﻟﻞ.
اﻷﺳ اﻟﻠﻲ ﻠ اﻟﺎدﻟﺔ و ﻣ اﻷﺷﺎء .ﻟ ﻞ أن ﺗن ﻼﻪ ﻣﻊ ﺳﺎﻧﻪ ﻼﺔ ﺎدﺔ ﺣ ﺎت اﻟﺎن ﺳﺎً واﻟ  ﻣ  ﺳﺎﻧﻪ.
ذات اﻟﺎدﻟﺔ اﻟﻲ ﺻﺎﻬﺎ اﻟﺎون اﻟﻠن  اﻟﺎ اﻟودﺔ ﻲ ﻣات اﻟدة ﺣ ﺎت اﻟﺎن اﻟل  اﻟﻠ ﺎﻟة ،وﺻﺎر اﻟ اﻟﺟﺞ ﺎﻟﻼح 
اﻷل اﻟ ﻻ ﻠ أ ة ،ﻷن ﻞ ﻣﺎ أوﺗﻲ ﻣ ﺳﻼح وﺎد ﺎت ﻼ ﻧﻊ أﻣﺎم إرادة اﻟﺎن اﻟﺳ ﺧﻠ ﺣﻬ اﻟاﺳﺦ.
ﻩ ﻣﺎدﻟﺔ ﻣﻬﺔ ﺎن ﻷﺳاﻧﺎ اﻟاﺳﻞ ﺷف ﺗﺎ وﺿﻬﺎ ﻠﻰ ﺳﺎﻧﻬ ،وﺎﺗا  أﺣ ا اًر ﻠﺎء ر ﺟران اﻷﺳ.
اﻟﺔ اﻟﺎدﻣﺔ ﻣ ﻣة اﻟدة ﻣﺔ ﻟﻠﻬاء واﻷﺳ ﻣ أﺟﻞ اﻟﺄﻛ ﻠﻰ اﻟ ﻬ اﻟﻬاء واﻷﺳ اﻟ ﻣا ﺣﺎﺗﻬ ﻲ ﺳﻞ ﺣﺔ ﺷﻬ.
ﺟﺔ اﻟﺎء ﻟﻸﺳ وﻟﻠﻬاء ﻟﻠل ﻹﺳاﺋﻞ إﻧﻬ ﻠﺎء ﺑﺎ ون اﻟﻬاء أﺣﺎء ﻟ ﺗا ﻲ إزاﻟﻬ ﻣ أرض اﻟﺔ.
ﺳﺎءﻧﻲ وأﻧﺎ أﻣ ﻲ اﻟ اﻟﻬل ﺻﺎح أﻣ ،ﺳﺎرة إذاﺔ ﺗ أﺔ ﻟﻸﺳ ﻲ ﺗ ﺣﻲ ﻟاﺋﺔ "ﻣ ﺳ ﺎ ﻠ ﺟﺎزة" راﺋﺔ اﻟرة اﻟﻠﺔ وراﺋﺔ ﻧح
إﺑا ﻣ ﺛﻼﺛﺎت اﻟن اﻟﺎﺿﻲ.
ﻟ ﺷت ﺄن أﺣاً  ﻠﻰ إرﺛﻲ وﺗﺎرﻲ ﻣ ﺧﻼل ﺗﻞ ﻩ اﻷﺔ اﻷﺷﻬ ﻟﻠﺔ اﻷﺳة إﻟﻰ أﺔ ﻠﺎت ﺣﺔ ﺎﺔ ﻣﻠﺔ .ارﺣا ﺗاﺛﺎ واﺣﻣا اﻣﺎ
وﺗﺎ ﺑﻬﺎ ،واﺣﻣا إرث أﺳاﻧﺎ اﻷﺎل.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ17:25:14 23-07-2018 :
2

