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ﺣﺎس وﻣة اﻟدة اﻟ :ﺗﺎؤﻻت ﺣﻬﺎ اﻟب؟!
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أﺣ ﯾﺳ

ﻣﻊ اﻧﻼق ﺎﻟﺎت ﻣة اﻟدة اﻟ ﻲ ﯾم اﻷرض  30ﻣﺎرس اﻟﺎﺿﻲ ﺗات اﻟ ﻣ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﺔ إﻟﻰ ﺎع ة ﻣ أﺟﻞ ﻣﺎة اﻟﺎﺋﻊ وﺗﺔ
اﻟث ..ﺻن  زاروﻧﻲ ﻲ ﻣﻬ ﺑ اﻟﺔ ،وﺣﻰ ﺳﺎﺳ وﺎﺣ ﻲ ﻣاﻛ ﺔ ،وﺎن اﻟال اﻟ أﺟﻊ ﻠﻰ ﺣﻪ ﻞ ﻣ اﻟﻬ ﯾور ﺣل ﻧ
أو ﺛﻼث :أوﻟﻬﺎ؛ ﻞ ﺣﺎس ﻲ اﻟﻬﺔ اﻟﻲ ﺗ ﺧﻠ ﻩ اﻟﺎﻟﺎت واﻟاﻛﺎت اﻟﻠﺔ ﻠﻰ اﻟود؟ وﻞ ا اﻟك اﻟ ﺗﻪ ﺣﺎس   ﺗل ﺣﻲ ﻲ
ﺗﺟﻬﻬﺎ اﻟﺎوم ﺎﺎد ﻣﻬﺞ اﻟﻼ؛ أ ﻞ ا اﻟﻠك ﺄﺗﻲ ﺎﺔ ) (Genuine Changeأم  ﻣد وﺳﻠﺔ اﺑﻬﺎ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻟﻠﻬوب ﻣ اﻻﻧﺎر اﻟﻲ
اﻟاﺧﻠﻲ؟
ﺎﻟﻊ ،ﺎن ﻣ ﺟﺎﻧﻲ اﻹﺷﺎرة واﻟﺿﺢ ﺄن ﻣﺎ ث  ﺣاك ﺷﺎﺑﻲ ﺎﻟرﺟﺔ اﻷوﻟﻰ ،وة ﻣة اﻟدة اﻟ ﻲ ﻣ ﺟﺎدت ﻪ ﺔ ﻻء اﻟﺎب ،اﻟﯾ أدرا
ﺑﻬ اﻟم أن ﺎك ﻣ ﯾ ﻟﻼﻧﺎر اﻟﻲ أن ث ﻲ اﻟاﺧﻞ اﻟﻠﻲ ،واﻟﻞ ﺎﻧﻬﺎر ﺟﻬﺎ اﻟاﺧﻠﺔ ،وﻟ ﺷﺎﺑﺎ اﻟاﻲ  وﺟوا أن اﻟج  ﻲ ﻧﻞ
اﻟة إﻟﻰ ﻣﻠ اﻷاء ،وأن ﺗن ﺎك ﻠﺔ ﻟﺎﺗﻬ ﯾﻬﺎ اﻻﺣﻼل ،ﺑل أن ﺗﻊ دﻣﺎء ﺷﺎ ﻲ ﻣﺎرك ﺟﺎﻧﺔ ﻻ ﺎﺋﻞ ﻣ وراءﺎ .وﻼً؛ ﻟ ة "ﻣة
اﻟدة" ل اﻟﻊ واﺳﺎن اﻟﻞ اﻟﻠﻲ ،ﺎن اﻟ واﻟﺄﯾ واﻟﺎرﺔ واﻟ ﻹﻧﺎح ﻩ اﻟة اﻟﺎﻟﺔ ،وذﻟ ﺈﺷﺎل اﻟو اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﺗﻪ ﻠﺔ اﻻﺣﻼل
وﻣﺎ ﺿﻪ ﻣ اﻟﺎر ،ﺎن اﻟ ﺷﺎﻧﺎﻩ ﻲ اﻷﺳﺎﺑﻊ اﻟﺎﺿﺔ ،ﺣ أﺎدت ﻩ اﻟﻬﱠﺔ اﻟﺔ اﻟﻼﺔ ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻣﺎﻧﺔ اﻟارة ﻲ اﻻﺎم اﻟﺎﺳﻲ
اﻟاﺧﻠﻲ وﺣ ﺑﺎت إﻼﻣﺔ واﺳﺔ.
وﺣل اﻟﺎؤﻻت اﻟوﺣﺔ ﺄن ﺣﺔ ﺣﺎس ﻲ ﻣ ﺗ ﺧﻠ ﻩ اﻟﺎﻟﺎت ﻟة اﻟدة ،ﻬﻩ ﻣﺄﻟﺔ ﻬﺎ اﻟ ﻣ اﻟﻲ ﻠﻰ ﺣ اﻟﻬد اﻟ ﯾﻟﻬﺎ اﻟﻞ
اﻟﻠﻲ واﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﻠﺎﻟﺎت ،واﻟﻲ ﺗﻞ ﻞ اﻟ واﻟﺎﺋﻞ وﻣﺎت اﻟﻊ اﻟﻧﻲ ،ون ﺎﻧ ﺣﺔ ﺣﺎس  ﺛﻠﻬﺎ اﻟﺎ وﺗﺎﻞ ﺎداﺗﻬﺎ
ﻲ اﻟﺎرﺔ واﻟر ﺗو اﻷﻛ ﻬ اًر واﺳاذاً ﻠﻰ اﻟﻬ اﻹﻼﻣﻲ ،وا ﻣﺎ ﻲ اﻻﻧﺎع ﻟﻠا ﻣ اﻟﺎرج ﺄﻧﻬﺎ ﻲ اﻟة اﻟﺔ وراء ﻞ ﻣﺎ .
ﻲ اﻟﺔ ،ﺎﻧ  اﻻﺟﻬﺎدات اﻟﻲ ﺎﻣ ﺑﻬﺎ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻲ اﻷﺳع اﻷول واﻟﺎﻧﻲ ﺗﺣﻲ ﺑﻟ ،ﻣﻞ ﺗزﻊ  اﻟﺎات اﻟﺎﻟﺔ ﻷﺳ اﻟﻬاء واﻟﺣﻰ أو
اﻟﻠ اﻟﻠﻲ واﻟﺎرات اﻟﺔِّ ،
وﺗﺳﻪ ﺣﺎﻟﺔ
ﻠﺎت اﻟﻊ ﺎﻟﺎءة اﻟﺎﺋﻠﺔ ،وﻟ ﻞ ذﻟ ﺗ ﱠ ﺗارﻪ وﺗﻪ ﻲ اﻷﺳﺎﺑﻊ اﻟﻼﺣﺔ ﻟﻰ اﻟان اﻟﻲ ﻩ َ
اﻟﺣة واﺟﺎع اﻟﻞ ﻟ ف اﻟدة ،واﻟد ة ﻠﻰ ﻞ ﻣ ﺎول ﺗ ﺻﺔ اﻟن اﻷﻣﺔ ﻟﺎﺎت إﺳاﺋﻠﺔ.
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ﻻ ﺷ أن اﻟﻠب  أن ﺗﻰ ﺎﻟﺎت اﻟة ﺳﻠﺔ ،وأﻻ ﺢ ﻷ ﺟﻬﺔ أن ﺗﺎﻟﻎ ﻲ ﺗﻬﺎ اﻟﻲ ﺧﺎرج اﻟان اﻟﻲ اﻟ ،ﺑﻬف ﺳ ﺎب اﻟراﺋﻊ أﻣﺎم
ادﺎءات إﺳاﺋﻞ ﺄن ﺣﺎس ﻲ ﻣ  ﺧﻠ ﻩ اﻟة ،وأﻧﻬﺎ ﻲ ﻣ ك ﻩ اﻟع اﻟﺎﺑﺔ واﻟد اﻟﺔ ،وذﻟ ﻟﺎﺟﺔ ﻲ ﻧ أﺳﺎ اﻟ اﻷﻣﻲ
اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻟ ﺗﺟﻪ اﻟﺎت اﻟﺔ ،وارﺗﺎب ﺟاﺋ اﻟب  اﻹﻧﺎﻧﺔ ،واﻧﻬﺎك اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ ،ن ﺣﺔ ﺣﺎس )اﻹرﺎﺑﺔ( ﻲ ﻣ ﺗﯾ ﻩ اﻟب وﺗﻬﺎ
ﻠﻰ إﺳاﺋﻞ!!
اﻟال اﻟ ح ﻧﻪ وﻩ اﻟ :ﻟﺎذا ﺗص ﺎدة ﺣﺔ ﺣﺎس ،وﺧﺎﺻﺔ إﺳﺎﻞ ﺔ وﻲ اﻟار ،ﻠﻰ اﻟﻬر ﻞ ﻻ ﻲ ﻩ اﻟﺎﻟﺎت وﻼق
اﻟﺎت ذات اﻟة اﻟرﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،واﻟﻲ ﺗﻞ ﺗﻬﯾات ﻣﺔ ،ﺗﻠﻬﺎ ﺎﻟﻊ أﺟﻬة اﻹﻼم اﻹﺳاﺋﻠﻲ دوﻟﺎً ﻟﻪ ﻣﻬ اﻟﻼ واﻟاﻛﺎت اﻟﻠﺔ ،وﺎد
اﻟرات ﻻرﺗﺎع ﻧﺔ اﻹﺻﺎﺎت  -اﻟﻠﻰ واﻟﺣﻰ  -ﺑ اﻟﻧ ﱠ
اﻟل ،ﺣ إن ﻣﻬ ﻣان اﻟاﺟﻬﺎت " ة – ﺎﺻﺔ ودﺎﺎت" ﻲ اﻟﺎﻧ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻣﺎﺑﻞ
ﺷﺎب ﻻ ﻠن إﻻ ﺎت أﯾﯾﻬ ﺎ ﺗﻪ ﻣ إرادة اﻟ ﻟﻼﺣﻼل ،واﻹﺻار ﻠﻰ إﺎل رﺳﺎﻟﻬ ﺄﺎدﺎ اﻟﺎﺳﺔ واﻹﻧﺎﻧﺔ ﻟﻠﺎﻟ.
وﻲ ﺳﺎق ﻧﺎش ﻣﺄﻟﺔ اﻟﻬر ﻟﺎدات ﺣﺔ ﺣﺎس ،ﺈن ﺎك وﺟﻬﻲ ﻧ :اﻷوﻟﻰ؛ إن ا اﻟر واﻟﺎرﺔ اﻟﺎﻠﺔ إﻧﺎ ﻲ ﻣﻠم ﺎم ﻹﺛﺎت أن اﻟﺎدة إﻟﻰ
ﺟﺎﻧ اﻟ ﻲ اﻟان ،وا ﻣﺎ ﯾد ﻟﻊ ﻣﺎت اﻟﻊ وارﺗﺎع ﻣب اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،وا ﻣﺎ ﺷﺎﺗﻪ ﻣاﻧﺎً  ﺣر ﻻء اﻹﺧة إﻟﻰ ﻣﺎ اﻟﺎﻟﺎت،
اﻧﺎﻣﺎً ﻣﻊ ﻣﻟﺎ اﻟﺔ" :إذا أردت أن ﺗن إﻣﺎﻣﻲ  أﻣﺎﻣﻲ".
ﺎك ﺎﻟﻊ وﺟﻬﺔ ﻧ ﺛﺎﻧﺔ ﻣﺎدﺎ :إن ﺎب اﻟﺎدات  اﻟان ﺳد إﻟﻰ إﺿﺎف ﺣﺔ ا اﻟاك ،وﺢ اﻟﺎل ﻟﺟﻪ اﻻﻧﺎدات ﻟﻠ اﻟﺎدات ﺄﻧﻬﺎ ﺗﯾ
اﻟان ﻣ اﻟف اﻟﺔ أو  اﻟﺳﺎﺋﻞ واﻟﺎر ،دون اﻹﺣﺎس  اﻟﺎت وﻣﺎﯾﺔ أﺧﺎرﺎ.
إﻧﻬﺎ ﻣﺎدﻟﺔ ﺻﺔ أن ﺗ اﻟﺎدات اﻟوﺔ  اﻟان .وﻟﻟ ،ﺗ اﻟﻊ  -وﻣ اﻟﻞ اﻟﻠﻲ  -ص ﻠﻰ اﻟﻬر وﻟ  ﺎدات ﺣﺔ ﺣﺎس ،ﺎﻟﻞ
 ﻧﻪ ﻣﻧﺎً أﺳﺎﺳﺎً ﻲ ا اﻟﻞ اﻟﺎﻟﻲ ،ورﻩ ﯾ إﺛﺎﺗﺎت ذﻟ ،ﻣ ﺣ اﻟاﻛﺔ واﻟﺄﯾ واﻹﺟﺎع اﻟﻲ ،ﺎﻟث ﻻ ﯾﻲ إﻟﻰ أ ﺣب ﺳﺎﺳﻲ ﻪ،
و ﻞ ﺳﻠﻲ ﯾ إﻟﻰ ﺣ اﻟدة ،اﻟ  ﻣﺎ اﻟﺎح اﻟﻠﻲ ﺧﻼل ﻣﺗﻪ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
وﻲ ﺳﺎق اﺳﻼء اﻟ واﻟ  إﺟﺎﺎت ﻟﺎ ل ﻲ ﺧﺎ اﻟ ﻣ اﻟ اﻷﺟﺎﻧ ،ﺣﺎ ﻠﻰ  اﻟﺎت اﻟﺎﺳﺔ واﻹﻼﻣﺔ اﻟﺎؤﻻت
اﻟﺎﻟﺔ :ﻟﺎذا ﺗ إﺳاﺋﻞ إﺷﺎﺔ أن ﺣﺔ ﺣﺎس ﻲ ﻣ  ﺧﻠ ﻣة اﻟدة؟ وﻟﺎذا  اﻟب ﻲ ﺗﺟﻬﺎت ﺣﺔ ﺣﺎس اﻟﻠﺔ ،ﺎﺎر أن ﻧﻬﺞ اﻟﻼ
ﻟ ﺿ أدﺑﺎﺗﻬﺎ اﻟﺎﻟﺔ ،وﺎﺟﺞ –  وارﺗﺎب  -إذا ﻣﺎ ﺎن ا اﻟﺟﻪ اﻟﻠﻲ ﻧﺎﻊ  ﺎﺔ أم أﻧﻪ ﻣد ﻣﺎوﻟﺔ ﻟﻠﻬب ﻣ ﺿ اﻟاﻊ؟
 اﻟﺎﺷ أﺣ أﺑ ارﺗﺔ؛ اﻟﺎ اﻹﻼﻣﻲ ﻟة اﻟدة ،أﻟﺢ إﻟﻰ ﺷﻲء ﻣﺎ ﺣﺎﻩ ﺎﻟل :إن ﺛﺔ اﺎرات ﻻ ﺑ ﻣ ﻣاﺎﺗﻬﺎ ﻹﻧﺎح ﺗﺔ ﻣة اﻟدة واﺳاﺋﻬﺎﻠﻰ ﺳﻬﺎ ،وﻣ أ ﻩ اﻻﺎرات أن ﯾاﺟﻊ اﻟﻬر اﻟﺎﺋﻠﻲ ،وﺢ اﻟﺎدة اﻟﺳن اﻟ ﻟﺎدات ﺷﺔ  ﺎﺋﻠﺔ أن ﺗ  ﻧﻬﺎ ،وأن ﺗز اﻟﺎدرات
اﻟﺔ؛ ﻻ ﻧل ذﻟ إﻧﺎ اًر ﻟﻬد اﻟﺎﺋﻞ ودورﺎ ﻲ إﻧﺎح اﻟﺔ ،ﺑﻞ ﻷن ﺗ اﻟﺎﻊ اﻟﻲ ﻟﻠاك ﺳم دوﻟﺔ اﻻﺣﻼل ﻣ دﺎﺔ ﺗﻞ رًة أﺳﺎﺳً ﺔ ﻣ

رﺎﺋ ﺧﺎﺑﻬﺎ اﻹﻼﻣﻲ ﺿ ﻣة اﻟدة ،وﻲ ﻧﺔ ا اﻟﺎ إﻟﻰ ﺎو ﻣدة ﻬﺎ اﻻﺣﻼل ﺄﻧﻬﺎ إرﺎﺑﺔ ،وﻲ ذﺎ دﻻﻻت ﺳﻠً ﺔ ﻲ اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ.
واﻻﺣﻼل ﻻ  ﺗﻠﺔ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟ ﻣﺎﺷةً ،ﻟﻟ ﺈﻧﻪ ﺎرس اﻟﻟ  ادﺎء أن ﻩ اﻟات ﻣﺔ ﻣ ﻞ ﺣﺔ ﺣﺎس ،و ﻣﺎ ﻲ ﻣﺎ ﻲ اﻟﺎﺑﻞ أن

ﻧﺎﻛ دﺎﺔ اﻻﺣﻼل ،وأﻻ ﻧﻬ اﻟاك ﺎﻟرة اﻟﻲ ﺗﺎﻩ ﻲ ﺗ رواﯾﻪ.

 د .ﺻﺎﻟﺢ اﻟﺎﻣﻲ؛ اﻟﺎﺣ واﻟﺎﺗ اﻟ ﺎﻟﺄن اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،أﺷﺎر إﻟﻰ أن إﺳاﺋﻞ ﺗﻰ إﻟﻰ ﺷﺔ ﺣاك ﻣات اﻟدة اﻟ ،ﻣ ﺧﻼل اﻟ ﺄن ﺣﺔ ﺣﺎسوراءﻩ ،ﻣﻊ اﻟﻠ أن ﺎك إﺟﺎع داﺧﻞ اﻟﺳﺔ اﻷﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ واﻟ اﻹﻼﻣﺔ ﻲ ﺗﻞ أﺑ ﻠﻰ أن ﺗد اﻟاﻊ اﻻﺎد وﺗر اﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺎﻧﺔ ﻲ اﻟﺎع
 اﻟاﻊ اﻟﺋ ﺧﻠ ا اﻟاك .وا ﻣﺎ  ﻪ رﺋ ﺔ أرﺎن اﻟ اﻻﺣﻼل ﺟﺎد إﯾﻧت ..إن ﻣﺎ ﯾﻟﻞ ﻠﻰ ر اﻟﺎﻛﺔ اﻹﻼﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻲ
ﺷﺔ ﺣاك ﻣة اﻟدة ﺣﺔ  ،أن ا اﻟاك  ﺢ ﺣﺎﻟﺔ اﻧام اﻟ إزاء اﻟﺎﺳﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ داﺧﻞ ﺣﻣﺔ ﻧﺎ ذاﺗﻬﺎ  ..اﻧﻼق اﻟاك ،وﱠﺦ وز
اﻻﺳﺎرات واﻟاﺻﻼت "اﺋﻞ ﺎﺗ "زﻣﻠﻪ وز اﻟب ﻟﻣﺎن؛ ﻷﻧﻪ أﺣ ﻣوع ﺗﺷ ﻣﺎء وﻣﺎر ﺎﺋ ﺎﻟﺔ ة ،ﺣ ﺣﺎﺟﺞ ﺎﺗ أن ﺟﻊ اﻟزراء
ﺎﺳﺎء ﻟﻣﺎن أﯾوا اﻟﺔ ،ﻻﺎً اﻷﻧﺎر إﻟﻰ أن ث ﺗل ﺟر ﻠﻰ اﻟاﻊ اﻻﺎد ﻲ اﻟﺎع ﻠ ن ﺎك وء ﻠﻰ اﻟود.
 د .أﺳ ﺟدة؛  اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻧﻧﺔ واﻟاﺻﻞ اﻟوﻟﻲ ﻟة اﻟدة اﻟ ،أﺟﺎب ﺎﺋﻼً :ﻲ ﺗﯾ ،أن ﺣﺔ ﺣﺎس  وﺟت أن ة اﻟاﻛﺎت اﻟﻠﺔ واﻟﺔﺧﺎ اًر واﺎً ..أوﻻً؛ ﻷﻧﻪ أﻞ ﻠﺔ وﻠﻪ إﺟﺎع وﻲ ..ﺎﻟدع اﻻﺳاﺗﻲ ﺎﻟﺔ ﻟﻬﺎ  ﺣﻞ ،واﻟة  أﻬﺗﻬﺎ وﺿﻬﺎ ﻞ  ﻣق ﻞ اﻧﻼق ﺎﻟﺎت
اﻟة ﺑم ﺗﺎً ،وﺎﻧ رﺳﺎﻟﺔ ﻟﻞ ﻣ ﻪ اﻷﻣ ﺄﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ ﻟﺎر اﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﺎﻧﻧﺔ  ﺿ وﺧف.
اﻟﺔ اﻷﺧ؛ ان اﻟة ﺎدت ﻣﻟﺔ ﻟﺔ اﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ؛ اﻟ اﻟ واﻟ واﻷﺷ ﺗﺎً ﺎﻟﻞ اﻟ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﻞ اﻟﺎﺋﻞ و اﻟﻊ اﻟﻧﻲ
واﻟﻲ واﻻﺗﺎدات اﻟﺎﺑﺔ واﻟﺔ.
ﻧ؛ ﺣﺎس ﺗ ﻲ ا اﻻﺗﺎﻩ وﺗﺎﻩ وﺗ ﻠﺔ وﺗﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻠﻰ  أﻧﻬﺎ ﺑﻬا ﺳ ق اﻟﺎق  ﻧﻬﺎ ،وﺷﺎر اﻟﻞ ﻲ اﻟﺎدة اﻟﻠﺎﺗﺔ ..ﺎﻟﺎﺋﺞ اﻟﻲ
ﺗ ﯾﻰ ﺑﻬﺎ اﻟﻊ وﻲ  ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﻠﻪ ،ﱠ
ﻟ ﺣﺔ ﺣﺎس ﺈﻣﺎﻧﺎﺗﻬﺎ – ﺣﺔ  -ﻲ اﻷو ﺣﺎً ﻠﻰ اﺳﺎر ﻩ اﻷﺣاث ..وﻣﻊ اﻷﺎم وﺗم
اﻟة ،ﺈن ﺣﺔ ﺣﺎس ﺳن ﻲ اﻟﻼ اﻷ ﻲ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻻ ﺷ أن ا اﻟﺎر ﺧ  ﺣﺔ ﺣﺎس اﺎء ة ﻲ ﻣﺿع اﻟﻠﺢ ،إذا ﻣﺎ ﺗ ﱠ اﻟﻞ اﻟﻲ ﻲ ﺗﻣﻪ ..ﺛﺎﻧﺎً؛ اﻷرض واﻟة واﻟ ﻟﻬ ،واﻟة ﺎﺻﻠﻬﺎ 
اﻷر اﺣﺔ ﻠﻰ ﺗﺟﻬﻬﺎ.
وﺷﺢ
 -اﻷﺳﺎذ إﺎد اﻟرﻲ؛ ﺎﺣ وﻣﻠﻞ ﺳﺎﺳﻲ  ،ﺄن ا اﻟﺟﻪ ﻲ اﻟﻠك اﻟﺎوم ﻟﺔ ﺣﺎس ﺎﺗﺎﻩ اﻟﻼ إﻧﺎ  ﻧﺎج ﻟ اﻟاﻊ ،وﺗ اﻟﺎﻟﺔ ِّ

اﻟﺎرات ،إﻻ أن اﻟﺎﺔ ﻪ آﺧة ﻲ اﻟ ،وأ ا اﻟﻠك اﻟﻼﻲ ﯾر ول إﻟﻰ ﻧع ﺟﯾ ﻣ اﻟﻲ واﻩ ﺳﻠﺔ ﻧﺎﻟﺔ إﺿﺎﺔ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﺳﺎﺋﻞ اﻷﺧ
وﻟ ﺑﻼً ﻬﺎ ،ﺎ أن ا اﻟﻠك اﻟﯾ ﻣﺗ أﺎً ﺑر آﺧ) ﻧﺎً( ﻲ ﻣﻣﺔ اﻟﻲ اﻟﺎد ﺈدﺧﺎل ﻣات اﻟﺔ اﻹﻠﺔ واﻟﻠﺎت واﻟﺎت اﻟوﻟﺔ
ﺿ ﺣﺎﺎت اﻟﺢ واﻟﺎرة ﻲ ﺗﯾ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ وﺣﺎب اﻟﺂﻻت ،وﺻﻻً إﻟﻰ ار وﺳﻠك ﺳﺎﺳﻲ أﻛ ﺟو وواﺔ.
 د .ﻼل ﺎﺳ؛ اﻟﺎﺗ واﻟﺎﺣ اﻹﺳﻼﻣﻲ ،أوﺿﺢ إﻟﻰ ﱠأن إﺳاﺋﻞ ﺗ ﺧﻠ أوراق ﻣة اﻟدة اﻟ ق ﻣﻠﺔ ،أﺑزﺎ ﻣﺎ ﯾﻠ ﺑج اﺳ ﺣﺔ ﺣﺎس ﺎ
ث ﻣ ﺣد وﺎﻟﺎت ﺳﻠﺔ ﺗ ﺗﻠ اﻟة ،اﻟﻲ ﺗﻞ ﺷق ﺎع ة ﻣ ﺳﺔ أﺳﺎﺑﻊ ﺗﺎً؛ ﻧﻬﺎ ﻣﺿﺔ – ﻠﺎً  -ﻠﻰ اﺋ اﻹرﺎب اﻷﻣﺔ
واﻷوروﺔ ،وذﻟ ﻣ أﺟﻞ اﻟﻞ ﻣ ﺣق اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟﻠﺔ ،وﺗ اﻟاﺋ اﻟﺔ اﻟﻲ ﯾﺗﻬﺎ ﺟ اﻻﺣﻼل اً ﺗﺎﻩ اﻟﺎ اﻟﻠ .ﺎﻟﺔ
أن اﻟ اﻟﻠﻲ ﻞ ﻣﻧﺎﺗﻪ ﻣﻊ ﻠﻰ ﻣة اﻟدة اﻟ ﺎر اﺳاﺗﻲ ﻻﻧاع اﻟق
اﻟﻲ ﻻ ﺎر ﻬﺎ أﺣ ﺗﺎﻊ ﻣﺎ ﻩ اﻟﻬﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻲ ﱠ
اﻟﻟﺔ ار اﻷﻣ اﻟة  ،194و ﱠ
أن ﺣﺔ ﺣﺎس ﻲ ﺟء ﻣ اﻟ اﻟﻠﻲ ،وﻟ ﻞ اﻟ ،وﻟﻻ ا اﻹﺟﺎع ﻟﺎ ﺎﻧ ﻩ اﻻﺳ ارﺔ اﻟﻲ ﺗ إرادة
اﻟﺣة ﺧﻠ اﻟاﺑ اﻟﺔ.
ﺧﺎﻣﺎً ..إن إﺳاﺋﻞ ﺳﻞ ﺗﻊ ﺎﻛﻬﺎ اﻹﻼﻣﺔ ﻟﺟﻪ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﻟﺔ ﺣﺎس ﺄﻧﻬﺎ ﻣ  وراء ﻩ اﻟة ،وأن ﻩ اﻷﺎل اﻟﻲ ﺗم ﺑﻬﺎ ﺗﻞ ﺗﻬﯾاً وﺟدﺎً
ﻟﻬﺎ!! ﺎﻟ واﻟﻼع واﻟﺎوﺗك واﻟﺎﺋة اﻟرﺔ ﻠﻬﺎ ﻟﺔ اﻷﺳﻠﺔ اﻟﺎﻛﺔ واﻟارﺦ اﻟﺎﺑة ﻟﻠود!!
إن إﺳاﺋﻞ ﺗﻰ ﻟﺢ ﺎء ﻷﺎﻟﻬﺎ اﻹﺟاﻣﺔ ،واﻧﻬﺎﻛﺎﺗﻬﺎ اﻟرة ﻟﻠﺎﻧن اﻟوﻟﻲ اﻹﻧﺎﻧﻲ ﺎﺳﻬاف ﻧﺎﺷﻲ ﻣة اﻟدة اﻟﻼﺔ ،ﻣ ﺧﻼل ﺗار ذ ﺣﺔ
ﺣﺎس ،واﻟﻲ ﺳ ﻟﻬﺎ أن ﺎﻣ ﻬﺎ واﺗﻬﺎﻣﻬﺎ ﺎﻟف واﻹرﺎب ،ﻣﺎ ﻲ أن ﻣﺎ ﺗم ﻪ ﻣ أﺎل اﻟﻞ واﻟﺎزر ﺿ اﻟﻧ إﻧﺎ ﺄﺗﻲ ﻲ ﺳﺎق ﻣﺎرﺔ
)اﻹرﺎب( اﻟﻠﻲ!!
إن ﺷ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﺿﻬﺎ ﺎﻣات اﻟﺎﺔ اﻟﻠﺔ واﻟوﻟﺔ ﻣ ﺳﺎﺣﺎت اﻟﻞ ﻟات اﻟدة اﻟﻠﺔ ﻻ  ﺗﻬﺎ ﺎل اﻻدﺎءات واﻷﻛﺎذﯾ اﻹﺳاﺋﻠﺔ،
وﻲ ﺎﺔ ﺎﺎ اﻟرة ﻟﺣ رواﯾﻬ ،و اﺣﺎر ﻣﺎﻛﻬ اﻟﺎﺋﺔ ﻲ اﻟب  .ﻧﺎﺛﺎل ﺛال؛ اﻟﺎﺣ  اﻷزﻣﺎت اﻟوﻟﺔ ) ،(ICGإن ﻣة اﻟدة
اﻟ ﺗ ﺗﻻً ﻲ اﻟﻲ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ ،و ﻧ  ار ﺗاﻣ" ،ﺈزاﺣﺔ اﻟس  اﻟﺎوﻟﺔ" .وو أن اﻟﻠ ﻟ  ﺎك ﻣﺎل ﻟﻠ ﻲ أﻧﻬ ﻻ
ن ﺗ أاﻬ اﻟﺔ ﻣ ﺧﻼل وﺳﺎﺔ اﻟﻻﺎت اﻟة أو اﻟﻊ اﻟوﻟﻲ .وا ،ﺈن ﻩ اﻟة ﺗﻞ ﻣﺎوﻟﺔ ﻣ ﺟﺎﻧ اﻟﻠ ﻟﻺﻣﺎك ﺑﻣﺎم
أﻣر ﺄﻧﻬ وﺗ ﻣ ،ﺎ ﺣﺎوﻟا ﻞ ذﻟ ﺧﻼل اﻻﻧﺎﺿ اﻷوﻟﻰ واﻟﺎﻧﺔ.
ﺷ أﻧﻬﻪ اﻻﺣﻼل ﺈﺟاءاﺗﻪ اﻟﺔ وﺣﺎرﻩ اﻟﻼإﻧﺎﻧﻲ ،وأرﺿﻪ أﻣﺎم ﻪ وﻲ ﻠﻰ ﻣﻣﻰ
ﺎﺧﺎر :إن ﻣﺗﺎ ﺳﻠﺔ ،ورﺳﺎﻟﻬﺎ اﻟﺎﺳﺔ واﻹﻼﻣﺔ واﺿﺔ؛
ٌ

ﺣ ﻣﻪ ،وﻟ  ﺎك ﻣﺎ ﻩ؛ ﺈﻣﺎ اﻟدة وﺗ اﻟ ،وﻣﺎ اﻟت واﻟﻬﺎدة ﻲ ﺛﺎب اﻟة واﻟاﻣﺔ.
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