ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

 ﺣ ﻧ ﺻر إﺳاﺋﻞ ﻣ اﻟﺎء!

 08ﯾﻧ10:01 - 2020 
ﺗ أﺑ ﺷﻣ
ورﻬﺎ ﻧ ﺻر ﺎﻟﺔ اﻟﺿح واﻟﺔ ﻟﻬﺎ اﻟاﻲ ﻣ اﻟﺎء اﻟﺎرﺟﻲ ،وﻟ ﻧ ﺻر اﻟﺔ
اﺣﺎج إﺳاﺋﻞ
ﻧت وﺎﻟ ُﺔ روز ﻟﻸﻧﺎء ﯾم 2020-7-6
َ
َ
اﻟﺔ ﺑاﺳﺔ اﻟﺎت اﻟﺔ اﻟﺔ ﺎﻷﺎر اﻟﺎﺔ ﻷاض اﻟﺎﺔ اﻟﺎرﺔ!

 ﺗ) إﺳاﺋﻞ( وأراﺿﻲ
وﺎﻧ إﺳاﺋﻞ  وﱠ اﺗﺎﺔ ﻣﻊ أﻣﺎ ﺎم  ،1997ﺎﺳ  ﻧس أﻣ ﺎ ،ﻞ ،وﺎن ،ﺟ ﻩ اﻻﺗﺎﺔَ ُ ،

اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ إﻻ إذا ﺎﻧ اﻟرة   أﻛ ﻣ ﻣ ،و أﻻ ﺗن اﻟر ﺎﻟَ ﺔ اﻟﺔ واﻟﺿح ،ﺎدﺎء أن ﻟﺎن ،وﺣب ﷲ ،وﺳرﺔ ،وة ﺳﻣن ﻩ
اﻟر اﻟﺔ ،اﻟاﺿﺔ ﻟﺔ اﻟاﻊ اﻟﺔ ،واﻟﻧﺔ اﻟﻬﺔ ﻟﻺﺿار ﺄﻣ إﺳاﺋﻞ ،وﺳن ﻲ ﺗﺟﻪ اﻟارﺦ ﻧ ﻩ اﻷاف اﻟاﺿﺔ!
أﻣﺎ اﻟ اﻟﺎﻧﻲ  أﺷﺎرت إﻟﻪ ﺣﺔ »اﻟﻼم اﻵن« ،و أن إﺳاﺋﻞ ﺗﻰ ﺗ ﺣﺔ اﻟﺎء اﻻﺳﺎﻧﻲ ،وﺗﻰ ﻣ ﻧ اﺎب اﻷراﺿﻲ اﻟﺔ ﻟﻠوﻟﺔ
اﻟﻠﺔ ،ﺣﻰ أن ﻣوﻟﺔ اﻟﺔ ،ﺣ أوان ،ﺎﻟ ﻟﺔ ﯾت أﺣوﻧت ﯾم» :2020-7-7 ،إن اﻟع ﻟﻠ إﺳاﺋﻞ م ﺗ ﺧﺔ إﺳاﺋﻞ ﺔ
اﻟر ﺎﻟﺔ اﻟﺔ واﻟﺿح ،وﻠﻬﺎ أن ﺗن اﻟر أ ﻣ ﻣ ،ﻠﺎ ﻧﻠ ﺑ ﺑﺎء ﺑ ،أوُ ،ﺧ دﺟﺎج ،ا ﻞ ﻣ اﻟ ﻠﺎ ﺗ اﻟﺎء اﻻﺳﺎﻧﻲ«!!
ﻣﻊ اﻟﻠ أن اﻟﺎﻧن اﻷﻣﻲُ ،ﻲ اﻟ ﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎﺑات اﻷﻣﺔ ﺎﻟﺎح أو ﻣﻊ ﻧ اﻟر ﻲ ﻞ إﯾث إذا ﺗﺎرﺿ ﻣﻊ اﻟﺎﻟﺢ اﻷﻣﺔ اﻷﻣﺔ ،أو
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻣﻊ اﻟﻠ ﺄن اﻟﺎﻟ ﱠ
ﻠﻪ ﻣح ﻟﻠر ،ﻷاض ﺗﺎرﺔ.
اﺣ ﱠﺞ ﻣول ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟﺎء ﻲ ﺟ إﺳاﺋﻞ ،أﻣن ﺣار ﻠﻰ أﻣﺎ ﺎل:
»اﻷﻣن ،وﻣوﻟ ﺷﺔ ،ﺑﻧ ،ﻟ وﻧﺎ ،ﻣﺎ واا ﻠﻰ ﻧ اﻟر اﻟة ﺎﻟﺔ اﻟﺔ  ،أﻞ ﻣ ﻧ ﻣُ ،ﻧﺎﻟ أن ﺗن اﻟر ﻟ ﺎﻟﺔ
اﻟﺔ ،وﻟ ﺑﻬا اﻟ اﻟ!«

 ﻲ اﻟﺎﻟﺔ اﻟوﻟﺔ
اﻟ اﻟﺎﺑ أﺎدﻧﻲ ﻣًة أﺧ إﻟﻰ )ﺿﺎﺑﺔ( اﻟﻼح اﻟو اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻬﺎ ُﯾزان )ة( إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ ﻞ أﻧﺔ اﻟﺎﻟ واﻧﻪ ،ﺈﺳاﺋﻞ
ٌ
ﻟﻠﺎﺔ اﻟوﺔ ،ﻠﻰ اﻟ ﻣ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺗِّﻊ ﻠﻰ اﺗﺎﺔ ﻣﻊ اﻧﺎر اﻟﻼح اﻟو ،وﻲ إﻟﻰ ﺟﺎﻧ ذﻟ ﺗ أ ﺗ ﻠﻰ ﻣِاﺗﻬﺎ اﻟوﺔ!
ﻧﺎﻣﻬﺎ اﻟو) ﺎﻣﺎ(!
ﻲ أﺎ وّ ﻣﻊ أﻣﺎ و دول أوروﺎ ﻠﻰ اﺗﺎﺔ ﺗﺢ ﻹﺳاﺋﻞ ﺄن ﯾﻰ ﺑُ 
ت ﻲ ﺻﺔ
ﺢ ا اﻟض ،ﻣدﺧﺎ ﻧ ،و أﺣ اﻟﺎﻣﻠ ﻲ ُﻣﺎﻞ دﻧﺎ اﻟو ﺣ ب إﻟﻰ ﺑﺎﻧﺎ ﺎم 1986م  ،ﻷول ﻣة ﺑﺛﺎﺋ وﺻرُ ،ﻧ ْ
ﺻ ﺗﺎ ﺄن إﺳاﺋﻞ ﺗﻠ ﻣﺎ ﺑ ﻣﺎﺋﺔ رأس ﻧو إﻟﻰ ﻣﺎﺋﻲ ر ٍ
أس ﻧو ،ﻲ ذﻟ اﻟﺎرﺦ!
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
اﺧﻪ ﻣ اﻷراﺿﻲ اﻟﺎﻧﺔ ،ﺛ ﺎﻪ ﺎﻟ ﺑﻬﺔ اﻟﺎﻧﺔ ،ﺛ ﺿ ﻠﻪ اﻹﺎﻣﺔ اﻟﺔ!
ﻟ ﺗ ﻪ إﺳاﺋﻞ ،ﺑﻞ
ْ

أرﺳ إﺳاﺋﻞ ﻣ اﻹﻼن  ﺎﻣﻬﺎ ،ﺎةً ﺔ ،وﻲ ﱠ
 اﻟ ﻬﺎ ،ﻠﻰ اﻟ ﻣ أﻧﻬﺎ آﺧ دوﻟﺔ اﺣﻼل
ْ
 اﻧﻬﺎك ﺳﻬﺎ ،ﻻ ُ
أن أﻣ إﺳاﺋﻞ أﺳرة ،ﻻ ُ
ِ
ﻣ ﻞ اﻟﺂت اﻟوﺔ  ،اﻟاﺔ ﻣﻊ ﺳﺎﺳﻬﺎ ،ﺗﻬد إﯾان
ﻲ اﻟﺎرﺦ اﻟﺎﻟﻲ ﻠﻪ ،ﺎ ﺗال ة إﺳاﺋﻞ ﺳﺎرﺔ اﻟل ،ﺑا أﻣﻲ أوروﻲ ،ﻣح ﻟﻬﺎ أن ﺗُ ّ
ورﺎ اﻟﺎﻟﺔ ،واﻟﺎﻛﺎن وﻲ ﺗ ﺑﻣﺎ ﻣﺎﻞ اﻟاق اﻟو ﺎم 1981م ،وﻣﺎﻞ دﯾ اﻟور اﻟر ،ﺎم  ،2007ﻲ اﻟﺣة اﻟﻲ ﺗﻊ ﺑاﻣﺞ اﻟﺻﺔ

اﻟﺗﺔ اﻟرة ﻷاض اﻟ ،ﻲ اﻟﺣة ﺗُﻞ رو ُاﯾﻬﺎ ﻼ ﺗ ،وﺗُ ﻲ ﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم ،ﺑون أن  اﻟﺄَ ﱡﻛ ﻣﻬﺎ!
ﻻﺗال إﺳاﺋﻞ ﺗﻠ ﺣ اﻟ ﺣﻰ ﻠﻰ اﻟﺎﻼت اﻟوﺔ اﻟﺔ ﻷٍ 
اض ﺳﻠﺔ ،ﻬﻲ ﺗ ﻠﻰ اﻟول واﻟﺎت اﻟﺎة ﻣﻊ اﻟول اﻟﺔ أن ﻠا ﻠﻰ ﻣاﻬﺎ،
ٍ
 رﺋ ﻹﻧﺎز ﻩ اﻟﺎرﻊ ،و ّﻻ ﺈﻧﻬﺎ ﺳ ﺎﻟﺎﺋات ﺗﻠ اﻟﺎرﻊ اﻟﻧﺔ!
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