ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﻲ ذاﻩ اﻷوﻟﻰ ..واﻟة "أﺣ ﺟار" ﺗو ﺗﺎﺻﻞ ﯾم اﺳﻬﺎدﻩ

 03اﯾ17:06 - 2019 
"ﷲ ﯾﺿﻰ ﻠﻪ ..ﷲ ﯾﺿﻰ ﻠﻪ" ..ﺑﻬﻩ اﻟﻠﺎت اﺳت أم ﺻﻬ ﺟار ،واﻟة اﻟﻬ أﺣ ﺟار ،اﻟ أذاق اﻻﺣﻼل اﻟﻼت واﻟاﺎت.
ﺎﻟ أم ﺻﻬ" :اﻟ ﷲ رب اﻟﺎﻟ ،اﻟ أﻟﻬﺎ اﻟة واﻟ ،أﺷ أﻧﻪ وواﻟﻩ ﻣﺟدان ﻣﻲ ،ﺳﺎن ﷲ اق اﻟﻬ ﻠ  اق اﻟ ت ﻣﺗﺔ ﺎدﺔ ،ﺣ
أﺷ."
وﺣل ﯾم اﺳﻬﺎدﻩ ،ﺎﻟ أم ﺻﻬ" :ﺧج أﺣ ﻣ اﻟ ،ﻟ أﻛ أدر أﻧﻪ ﺎن ﻣﺎرداً ﻣ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ج ﻣ اﻟ ﻠﻰ أﺳﺎس أﻧﻪ ﺳد ﻣة أﺧ ،ﻠ
ﻟﻪ) :ﻻ ﺗﺄﺧ ﻲ ﻣارك ﺎن ة ﻠ ﺷﻞ( ،وﻟ ﺗ ﻧ ﺳﺎﺔ إﻻ ووﺟت ﺟ اﻻﺣﻼل ﺎﺻ ﻣﻟﺎ".
وأﺿﺎ" :ﻟ اﺷﺎﻩ ﯾم اﺳﻬﺎدﻩ ،ﺣ أﺷ ﺣﺎﻟﺎً أﻧﻪ ﻣﺎ ،واﻟ ﷲ رﺎ ﺻﻧﺎ ﻠﻰ اﻪ وﻠﻰ اق واﻟﻩ".
وﺎ ﯾﻠ رﺎ ﻣﺎ ﻠ أن اﺑﻬﺎ أﺣ ﺎن ﻣﺎرداً ﻣ ﻞ ات اﻻﺣﻼل وأﻧﻪ ﻧ ﻠﺔ ،ﺎﻟ أم ﺻﻬ" :ﻛﺎن ﺣﻠﺎً ﺎﻟ ﻟﻲ ،ﺣ دت ﻟﻪ ،ﻠ أﻛ أﻠ
ﻣﻩ ،ﻞ ﺗ اﺎﻟﻪ أم اﺳﻬ."
وأﺿﺎ" :ﯾم اﺳﻬﺎد أﺣ ،ﺗﻠ اﻟﯾ ﻣ اﻻﺗﺎﻻت  ،ﻣﺗﺎﺣﺔ اﻟﻠ ،وﻠ) :أﻧﺎ ﻣ ﺣﺎﺳﺔ إﻧ أﺣ اﺳﻬ ،وﻟ ﺣﺎﺳﺔ إﻧ ﻠﻲ ﻣﺗﺎح( ،م اﺳﻬﺎدﻩ،
ﺻﻠ اﻟ ،وﺎن اﻟ ﻣﺎﺻ اﻟل ،وﻟ أﺗﻊ أﻧﻬ ﺎدﻣن ﻣ أﺟﻞ أﺣ."
وﺗﺎ أم ﺻﻬ" :ﯾم أن ﺣﺎﺻ ﺟ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣﻟﻲ ،ﻟ  ﺑﺎﻟﻲ ﻧﻬﺎﺋﺎً أﻧﻪ ﻣ أﺟﻞ أﺣ ،وﺗﺎءﻟ ﻣﺎذا ﯾ ﺟ اﻻﺣﻼل ﻣ ﻣﻟﻲ ،وال ة
اﻟﻠﻞ وﻧ ﻣﺎﺻون ﻲ ﺔ واﺣة ﻣ اﻟل ،إﻟﻰ أن ر اﻻﺣﻼل م اﻟل".
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
وﻲ اﻟﺎق ذاﺗﻪ ،أﻛت واﻟة اﻟﻬ أﺣ ،أﻧﻬﺎ ﻣﺎ ﻠ ﺄﻧﻪ ﻧ اﻟﻠﺔ واﺳﻬ ،ﺗﺎﺟﺄت ﺎ ﺗﺎﺟﺄ أ أﺣ ،وﻟ إﻟﻰ أن اﻟان أﺑﻠﺎ أن أﺣ وراء ﺗ
اﻟﻠﺔ ،دت ﻠﻬ ﺎﻟﻲ ،ﺣ إن ﺣﺎﺗﻪ ﺔ.
وﺣل ﺷﺔ أﺣ ،أﻛت واﻟﺗﻪ أﻧﻪ ذو ﺷﺔ ﺔ ،ﺣ ﺗج ﻣ اﻟﺎﻣﺔ ﺑ إدارة اﻟﺎت ،وﻟﻪ ﻟ  وﺔ ﻲ ﻣﺎل ﺗﻪ ،ﺎﺿ ﻷن ﻞ
ﺎﻣﻼً ﻲ ﺳﻣﺎر ،وﻟ  ﻣوﺟﺎً.
ﺎر إﻟﻰ أن اﻟﺎب أﺣ ﻧ ﺟار ،اﺳﻬ ﯾم  6ﺷﺎ /اﯾ ﻟﺎم  ،2018ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ﻣﻊ ات اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻲ ﺔ اﻟﺎﻣن  ،وذﻟ  ﻣﺎردة داﻣ
ﻧ ﺷﻬ ،ﺣ اﺗﻬﻪ إﺳاﺋﻞ ﺑ ﻠﺔ إﻼق ﻧﺎر ﻲ اﻟﺎﺳﻊ ﻣﻊ ﺎﻧن اﻟﺎﻧﻲ /ﯾﺎﯾ ،2018 ب ﻣﯾﺔ ﻧﺎﺑﻠ ،أﺳت  ﻣﻞ ﻣ.
و ﺣﺎﺻت ات اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ  ،ﯾم اﺳﻬﺎدﻩ ،ﻣﻰ ﺔ اﻟﺎﻣن ﺄاد ة.

وﺣ رواﺔ ﺟ اﻻﺣﻼل ،ﺈﻧﻪ ﺗم ات ﺧﺎﺻﺔ ﻣزة ﺎﻟوﺣﺎت واﻟﻣﺎﻧوز ،وﺣﺎﺻ اﻟل اﻟﻬر ،اﻟ ﺎن ﯾاﺟ ﻪ أﺣ ،واﺷ ﻣﻬ ،إﻟﻰ أن أُﻠ 
اﺳﻬﺎدﻩ.
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