ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

رﺳﺎﻟﺔ إﻟﻰ ﺎﺋ اﻟﺎم وﺣﺎس !..

 19ﺳ08:18 - 2018 
ﻣر ارﺷ
إﻟﻰ اﻟﺎدﯾ اﻷﺎل ..
إﻟﻰ اﻟﺎﺋ ﻣ اﻟ اﻟ أﺛ أﻧﻪ اﻣادا ﻟﻠﺎل اﻟﻠﻲ  د..
ﺗﺔ اﻟﻰ أرواح ﺷﻬاء اﻟﺎم وﺣﺎس اﻟﺎء
ﻰ ﺎش ..اﻟﺦ ﺎﺳ ..واﻟﻧﻲ ..واﺑ ﺷ ..و وﻟﻰ ﻞ اﻟﺎء ﻲ اﻟ وﻲ ة اﻟة
أﻟ ﺗﺔ أﯾﻬﺎ اﻟﺎن ﻠﻰ اﻟ.
ﺑاﺔ  ..أﻧﺎ ﻟ ﺎﺗﺎ وﻻ ﺳﺎﺳﺎ وﻻ ﻣﺗﺎ أﺗزق ﻣ ﺧﻼل ﺎﺔ ﻣﺎل أو ﺑﺎن ﻲ ارﺿﻲ ا اﻟﻞ او ذاك
واﻧﺎ اﻟﺎو اﻷﺻﻞ ..وﻟ  ﻟ ﻟ ﺎﺗﺎ ﺄﺳ ﺗﻲ اﻟﺎو واﻛ ﻣ ﺧﻼل ﺗﺟﻬﺎت او ﺗﻠﺎت ﺗﺔ ﺔ
ﺣ ﻲ رأﯾﻲ واﻧ اﻟﻊ  اﻟورة.واﻣح ﺣﻰ و إذا راﯾ ﻣﺎ  ﺣ. 
ﺎﻟ  أﻧﺎ ٌ
ﻣﺿﻲ ﺎ  ﺣﯾ اﻟﺎﺔ اﻟ أدﻟﻰ ﻪ اﻟر ﺎﯾ أﺑ ﺷﺎﻟﻪ  ،و اﻟ ﺳاء ﺎن ﺑ أو ﺔ  ،واﻟ ﺗث ﻪ  رات اﻟﺎوﻣﺔ ﻲ ة واﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ
اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ ﻟب اﻟو اﻟﻬﻧﻲ واﻟ أﺛﺎر ﺟﻻ واﺳﺎ  ،وﺻﻞ ﻟ اﻟ ﺣﺎ واﻟﻬ أﺣﺎﻧﺎ...
و  ﺎ  اﻟون ﻣﻬﺎ وﻟ اﻵن  أن ﺳ وﺷﺎت اﻷﻣ و وﺻﻞ ﻟ اﻟرة ﺎن ﻣﺎ وﺟت أن أﺗث ﺔ وﻣﺿﺔ رﺎ أﺧﻲء أو
أﺻ ..وﺟﻞ ﻣ ﻻ ﺊ.
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ﺎ ﺗث ﻪ اﻷخ ﺎﯾ أﺑ ﺷﺎﻟﺔ  أن ﻧﻪ ﺄﻛ ﻣ وﺻ ، ﻻ ﺑﻞ ﻣد اﻷوﺻﺎف.
وﻟﺎ ﻟ ﺎن ﺣﯾﻪ ﻲ زﻣ  ا اﻟﻣ ﻟﻠﺎ ..
أﻧﻪ ﺄﺗﻲ ﻣ ﺎب اﻟب اﻟﺔ واﻹﻼﻣﺔ اﻟة واﻟﻲ ﺗ اﻟو
ﻛﺎ أﻣﻧﺎ ﷲ ﺗﺎﻟﻰ ﺣ ﺎل و  ﻣ ﺎﺋﻞ..
وأوا ﻟﻬ ﻣﺎ اﺳ ... اﻵﺔ ...وﺧﻬﺎ ب ﺗن ﻪ و ﷲ وو.. 
ﺻق ﷲ اﻟ... وب اﻟ اﻟﻠﻠ
أﺣ ﺳ وذاﺔ ﺻت اﻟب!..؟
ذﻧﻲ ﺣﯾ اﻟر ﺎﯾ ﻻ ﺑﻞ أﺎدﻧﻲ اﻟﻰ ة ﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﺎﻧﺎ ﻣ ﻟﻠب ﺿ إﺳاﺋﻞ  ،وﺎﻧ إذاﺔ ﺻت اﻟب ﻠﺎ اﻟﺎ وﺎن ﻬﺎ اﻟﻊ اﻟﻬ أﺣ
ﺳ واﻟ أﺑﻬﻧﺎ ورﻊ ﻣﺎﺗﺎ ﺎﺎﺗﻪ وﻣﺎﺗﻪ اﻟﺔ واﻟﻲ ﺎﻧ ﺗغ اﺎ  ،و اﻟﻲ ﺎن أﺷﻬﺎ .
)ﺎ أﯾﻬﺎ اﻹﺳاﺋﻠن إﻧوا و ﻣﻊ اﻟش اﻟﺔ اﻟﺎدﻣﺔ إﻟ ﻟﻧ وﺗﻠ أﺷﻼء ..ﻧ ﺎدﻣن إﻟ إﻟﻰ ﺣﺎ وﺎﺎ وﺎ وﺗﻞ أﺑ واﻟﻠ واﻟﻣﻠﺔ ورأس اﻟﺎرة(
)إﻧوا و ﻣﻊ ﺻارﺦ اﻟﺎ واﻟﺎ واﻟﺎﺻ(
)ﺗع ﺎ ﺳ  اﻟﻬﺎﯾﺔ ﺎدﻣﺔ إﻟ(
ﺄﺧﺎﻧﺎ ﺎﯾ اﺑ ﺷﺎﻟﺔ رﺎ ﻻ ﯾ ﺗﻠ اﻟﺔ اﻟﺄﺳﺎوﺔ اﻟﻲ ﻣت ﻠﺎ وﻟﻲ أﺎ دﻣﺎ ..وﻟﻪ ر ﺗ اﻟﺎب اﻟﺎرﺛﻲ ﻣ ﺟﯾ. 
 اﻟﺎﺻ ﺎﺋ  واﻟ اﻟ!..
وﻟ ﺎن اﻻﻣ ﺎ ﺎل ﺎﻟﻬﯾ واﻟ ووﺻ اﻟة واﻟﺎﺎت ﻻﻧﻧﺎ ﻲ زﻣ  اﻟﺎﺻ اﻟ ﺎن ﯾﻟل أرﺎن ﻧ اﻟﺎﻟ ﺎﺎﺗﻪ .
وﻟ ﺎن اﻷﻣ ﺎ ذ إﻟﻪ أﺑ ﺷﺎﻟﺔ ﻟﺎ  إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ وﺟﻪ اﻷرض ...وﻟﺎ و ﻣ زﻣ وﻧ ﻧﻟل وﻧ اﻷرض ﻣ ﺗ أاﻣﻬﺎ ﺎ ذ اﻟ ﻲ
ﺧﺎﺑﻬ!.. 
إﺳاﺋﻞ ﻻ ﻬﺎ اﻟﺎب وﻻ اﻹﺳاض وﻻ اﻟﻟﻻت ) ..ﻣﺎ  إﺳاﺋﻞ  اﻟﺣة(
وﻟ ﺎن أﺑ ﺷﺎﻟﺔ وﻩ ﻣ ا رؤوﺳﺎ ﺎﻟ واﻟض ﻠﻰ اﻟﺔ واﻟﺎب إﻟﻰ ﺗﻬﺋﺔ ﻣﻊ اﻟو ﻣدة
ﻟ ﺎن ﺣﺎ ﻠﻰ اﻟ واﻟ ﻼ  ،ل أاﻟﻪ اﻟﺔ واﻟﺔ ..
ﺑل ذﻟ ﯾا ﻟﻠﺣﻩ اﻟﻲ ﺗ اﻷاء وﻟ ﺎﻟﺎء
وﺎ أﺷد ﻠﻰ وﺣة اﻟ اﻟﻠﻲ ﻠﻰ اﻷﻞ ﻲ ﻣﺿع اﻟﻬﺋﺔ ﺑل اﺗﺎق ﺗﻲ ﻣﻊ اﻟو!..
وأد إﻟﻰ ﺳﻞ ر ﺎﻟﺔ واﻟﺔ اﻟﺔ..
ﺻق اﻟﻪ اﻟ
ﻣﺎذا ﺣث  ذﻟ ﺎم !..67؟
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ﺎ ﺎن اﻹﺳاﺋﻠ ﺧن وﺎﻛن وﻠن اﻟة ﻣ اﻟﺎﻟ و اﺳﻠا ﺧﺎب أﺣ ﺳ ا وأوا ﻠﺔ ﺎﺔ ﻣ ﺧﻼل إﻼﻧﻬ وﺳﺎﺳﻬ اﻟﯾ ﺟﺎﻟا اﻟﺎﻟ
و ﺧن..
أﻧوﻧﺎ ﻣ  اﻟﺎﺻ وﺟش اﻟب ...ﻧ ﺿﺎء ﻣﺎﻛ ﻧ اﻟﻼم.....
وﻲ ﯾم وﻟﻠﺔ ﺎﻧﺎ ﺔ ﺳﺎﺣﺔ وذا ﺎﻟﺎ واﻟﺎ ﺎرة  ﺗن ﻣﻪ اﻟﺎﺋات اﻟﻬﻧﺔ ودﻣت ﻣﺎت اﻟﺎﺋ ا ت ﻠﻰ اﻷرض ﻞ أن ﺗﻠﻊ ﻣ ﻣﺎﻧﻬﺎ ..
وﺷﺎﻧﺎ اﻟش اﻟﺔ ﺗ وﺗُﺢ ﻲ ﺻاء ﺳﺎء
وﺎﻧ ﺔ وﻧﺔ ﺣان
اﻟم ﺄﺗﻲ اﻷخ ﺎﯾ أﺑ ﺷﺎﻟﺔ ﺎﻪ اﻟﺎﺳﻲ اﻟﺎروﺧﻲ
ﻟﻣ ﺗﻞ أﺑ ﻣ ﺟﯾ
ﻧﺎ  أﺳ اﻟﻼف ﻣ اﻟد اﻹﺳاﺋﻠ ووب ﻣ ﺗﺢ ﻟﻬ اﻟﺻﺔ ﺟاء ﺿﺎت اﻟﺎم اﻟﺎﺣﺔ.
ﺎ ﻧح اﻷﺳﻠﺔ اﻟﺎﻟﺔ...
أوﻻ  ...ﺗث اﻷخ ﺎﯾ ﺣﯾﺎ ﺗﺎ ﺗﺎ ﺎﺷﺎ رات اﻟﺎوﻣﺔ اﻟﻬﺎﺋﻠﺔ واﻟﻲ ﺳﺎﺟﻲء اﻟو وا اﻷﻣ ﺣﺎل ة أوﺟﻪ !..
ﺛﺎﻧﺎ..ﺗث  ﺧ ة وﺧﻩ أﻬﺎ ﺧﺔ ﻷﺳ أﻛ د ﻣ اﻟﻬﺎﯾﺔ ﻻ ﺑﻞ ﺳﺎن ﻣﺎت ﺄﻛﻠﻬﺎ..
وﻞ اﻟ ﺳون ﺎﺋ اﻟﺎم واﻟﻬﺎد و ﻣ اﻟﺎﯾ وﻞ إﺳاﺋﻞ ﺳﻠ ﻟﻟ!...
ﺛﺎﻟﺎ ..رﺎ ن اﻻخ ﺎﯾ ﯾث ا اﻟﻠﻲ اﻟ اﻟاق ﻟﻠ وا ﻟﺎن ﺣﺎل ﻣ أﺑﺎء ﺷﺎ
وﻟ ﻞ ﺑﻬا ﺧﺎب ﻧﻲء اﻟﺎس ﺎ ﺎن ﻲء
أﺣ ﺳ ...إﻼﻣﻲ اﻟﻬﺔ اﻟاء!..
راﺎ ..ﻟض ﺣ اﻟﺔ وا وارد ﻷن ﻻ ﻣﻠﺔ ﻟﻪ ﻲ ﺳء ﻧﺔ و اﺑ ة ﺎﺷ اﻟﻲ ﺗزح ﺗ وﺔ اﻟﺎر واﻟﻬ
ﺧﺎﻣﺎ ..أﻣﺎ ً ..ﻞ ز ﻟا ﻣﻬﺎ ﻠﻰ ﺷﺄﻧﻪ أو ﺎن ﻣوﻻ إﻼﻣﺎ ﻞ  ﻟﻪ أن ﯾث  رات اﻟﺎوﻣﺔ وﺧﻬﺎ وﺔ اﻹﻧﺎض ﻠﻰ اﻟو!...
ﺳﺎدﺳﺎ...إﺳاﺋﻞ ﻣ اﻟ ان ﻟﯾﻬﺎ ﺧ ﻟب ﺎدﻣﺔ وﻲ إﺣ اﻹﺣﺎﻻت وﻟ اﻟﺎﻟ ﻟ ﻠﻪ ﻣﻬﺎ وﺎك دول إﻠﺔ ﺗﺳ ﻟﻠﻬﺋﺔ
اﻻن إﺳاﺋﻞ ﺳﺄﺧ ا اﻟﻼم ذرﺔ ﻟﻞ ﻲ ﺣب ﻣﻣة ﻠﻰ ة  أن ﺗ  ا اﻟﺎب اﻟ
اﻟﻰ دول اﻟﺎﻟ وﺗل ﺷا اﻟ اﻟﺎدم ﻠﺎ ﻣ ة ﺣﻰ ﻟ ﺎن ﻣد ﺧﺎب ﻟﺟﻞ إﻼﻣﻲ
وﻟﻟ أل ...أن ﻣﺎ ﺣث ﻣ ﺧﻼل ﺣﯾ اﻟر ﺎﯾ أﻞ ﻣﺎ ﺎل ﻪ....
)إﻧﻼت أﻣﻲ إﻼﻣﻲ وﻲ ﺎﻣﺎز(
ﻟ ﯾاﻲ ﻻ أﻣ وﻻ ﺳﺔ وﻻ رات اﻟﺎوﻣﺔ
و أ اﻟر ﺎﯾ، ﻠ أو ﻬﻞ وﻲ اﻟﺎﻟ ﻣﺔ
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 ﺗ ﺳﺎ ﻹﺳاﺋﻞ ﻟ ﺣب ﻣﻣة ﻠﻰ ة
وﺄن أﻠﺎ ﻲ ة ﻧﺎﻬ دﻣﺎر وﻼك وﺷﻬاء
إذا ﺎﻧ ﺎﺋ اﻟﺎم وﺣﺎس واﻟﻬﺎد وﻞ اﻟﺎﺿﻠ ﯾاا ﻠﻰ ﻼم ﺎﯾ أﺑ ﺷﺎﻟﺔ ﺳن أﻣﺎم إﺣﺎﻟ. 
اﻷول ...رﺎ أن ﺎﯾ  ﻟ ا اﻟﻼم ﻟﻺﺳﻬﻼك اﻹﻼﻣﻲ وﻠﺎت وﻠ ﻣ ﺣﺎس وﻻ ﻟﺎ ﺗ أ ﺎﻟل ﻣﺗ وأﻛ أﻛ ﻣ ﻣة وﺎل ).ﻠﻰ ﻣوﻟﻲ (
ورا ﻣﺎ ﺳث وﺳن ا وا  ..وﻠﻬﺎ ﻣﺎ ﺎل..اﻟﻬﺋﺔ ﻣﻊ اﻟو أﻞ ﻟة ﻣ اﻟﺎﻟﺔ ﻣﻊ ﺢ وﺎس .
وأل رﺎ ﺳن أﻣﺎم ﺳﺎر ﺟﯾ و ﺗ وﺿﻊ ﺑد اﻟﻬﺋﺔ ﻣﺿﻊ اﻟﻊ وﻟﻬﺔ اﻹﺳاﺋﻠ ﻟﻟ ول اﻟ ﻲ ة ﺎﻟﺎت ﻣﺎﺑﻞ ﺗﺔ ﺟﯾة ﯾ ﺿﺎن
ﺳﻼم داﺋ ﺑ ﺣﺎس واﻹﺳاﺋﻠ وﺻ وﺎﺔ ﻠﻰ اﻟﺎزوق اﻟﺎدم  ) ..دوﻟﺔ ة (
ﺛﺎﻧﺎ ..أو ﺗر ﻣد ﻠﻰ ﺣﺎس أن ﯾا أﻧﻬ ﻠﻰ ر اﻟوﻟﺔ ووﻧﺎ ﺑ ﻠﻰ اﻟو وﺳن ﺟد ﻟﻞ اﻟ
اﻣﺎ إن ﺎن ﺎ ﻠ ﻲ ﻣﺎﻟﻲ أﻧﻪ ﺗر ﻲ ﻻ داﻲ ﻟﻪ ﻠﻬ أن ا ﻟﻪ ﺣا ﻟ  ﺎﺗﻪ.
ﻟ وﻧ . ﺎﻷﺎم اﻟﺎدﻣﺔ ﺳ ﻟﺎ اﻟﺎﺋ اﻟة
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