ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺗ ﻣﺎً ﻻذﺎً ﻠﻰ "ﺣﺎس"  إﻼن ﻣﻬﺎ ﻣ ﺟﻠﺔ اﻟ
ﺢ ّ

 27أﻛ22:34 - 2018 
ة  اﻟﻲ ،وﻟ اﻟﻠ اﻟ اﻟ ﻞ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ ﺎﺔ أﻣﺎﻛ
"ﺣ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻟﺎع ّ
ﺎل اﻟﺎ ﺎﺳ ﺣﺔ ﺢ ،د .ﺎ أﺑ ﺳّ :،
إن ُ
ﺗاﺟﻩ".
وأﺿﺎف أﺑ ﺳ ،ﻲ ﺗﺢ وﺻﻞ "ﺻت ﺢ" ﻧﺔ ﻪ ،رداً ﻠﻰ ﺗﺎت ﺻﺔ ﻟﺔ ﺣﺎس أﻛت ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻠﻰ ر ﻛﻞ ﻣﺎ ﺳر  اﻟﻠ اﻟ ﻣ
ﺷﺎ ﺳ ﺗﺗ اﻟﺎﺣﺔ ﻞ ﻩ اﻟﺎﻧﺎت".
ات،أﻧﻪ "ﻲ اﻟ اﻟ ﯾﻞ ﺷﺎ ﺑﻠﻠﺔ ﺟاﺣﻪ  اﻟوان اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟﻬﻲ ﻠﻰ ﺎﺎ اﻟﺎﺳﻞ ،ﺈن ﺣﺎس ﻻ ﺗﻞ ً
 ار ّ
أن ﺣﺎس ﺗ ﻞ اﻟﻬد اﻟوﻟﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ،وﺗ ﺎﺋﺎً أﻣﺎم اﺳﺎدة اﻟﺣة اﻟﺔ ،و ّأﻧﻬﺎ ﺗاﺻﻞ ﺗدﺎ  اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟﺎع ،دون أدﻧﻰ
وّ 
ّ
أن ﺗﺎر ﺑ اﻟﺣة اﻟﺔ أو اﻟف ﻲ وﺟﻪ اﻟ ورادﺗﻪ.
اﺎر ﻟﻠﻠﺔ وﺔ ،داﺎً ﺣﺎس إﻟﻰ ّ

وﺗﺎﻊ أﺑ ﺳ" :اﻹرادة اﻟﻲ ﺗت ﺎﻟﻣﺎء وﺗ ﺎﻟﺎﻻت وﻣ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﺳﺎت ﻣﺔ اﻟ  ،ﻣرة ﻲ ﺟاﺎ ﺿﺔ ،و ﻣﺗﻬﺔ ﻹرادة
ﺧﺎرج اﻹرادة اﻟﺔ".
أن ﯾﻠ ﻠﻰ ﻣﺎﻟﺢ اﻟ
أن اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗف وﻬﺎ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ،ﻹﺎل ﺻﺔ اﻟن وﻧﺎز اﻟق اﻟﺔ ،ﻻ ﺗوق ﻟ ﯾّ 
وأﺷﺎر إﻟﻰ ّ

أن ُﯾاﻊ  ﻣﺎﻟﺢ ﺷﻪ وﻠ ﻟدﻩ ،ﻲ و ﯾض ﻪ ﻟﻠﻬم ﺎﻟﺎﺋات واﻟارج واﻟﺔ ،ﯾﻬ ﻲ ﺣﻼت اﻟ ﻠﻰ اﻟﺎدة
اﻟﻠﻲ ،وﻻً ﻣّ 
واﻟﺳﺎت اﻟﺔ.

أن اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣﻠب ﻣﻪ ﻣا ﺷﺎﺔ
أن ﻣا ﺣﺔ ﺢ ﺛﺎﺑﺔ وﻣﺔ ﺎﻟﺣة اﻟﺔ ،ﻠﻰ  اﺳﺎدة اﻻﺳﻼل اﻟﻲ ،ﻣﺿﺎً ّ
وأﻛ أﺑ ﺳ ،ﻠﻰ ّ
ﺎدر ﻠﻰ إﺎل ﻞ اﻟاﻣات.
ﻟﺿﻊ ﺣ ﻟﻪّ ،
ﻷن اﻟٌ 

أن اﻟﻠ اﻟ  ﻣ أوﺟ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﻣ ﺣﺎس ﺣ اﻟﺎ اﻟ ﻠﻰ ﻣﺳﺎﺗﻬﺎ و اﻻﻧﺎﺎت ،وﻲ ذات اﻟﻠﺔ اﻟﻲ اﺳﻣ
وﻲ ﺧﺎم ﺣﯾﻪ ،ﻟ إﻟﻰ ّ
ﺣﺎس اﻟﻼح ،وأز اﻷرواح ﻣ أﺟﻞ اﻟة ﻠﻬﺎ.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ16:42:47 25-09-2021 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ا  اﻹﺣﺎس
ﻷﻧﻬﺎ ﺳُ
ت  رﻬﺎ ﻟﻞ ﻣﺎ ﺳﺞ  ﺟﻠﺔ اﻟﻠ اﻟ اﻟر ﺎ اًُ ،ﻣًة إﻟﻰ م ﺷﻬﺎ ّ
ً
ُﯾّ 
أن ﺣﺔ ﺣﺎسّ ،
ﺎﻟوف اﻟﺔ واﻟﺎت واﻟاﻣات اﻟ اﻟﻲ ﯾاﺟﻬﺎ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺑﺎﻟﺔ.
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