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أﺑ اﻟ ﺎﻟ ﺎﺳﻼل ﻣﺟﺔ اﻟﺎ اﻟوﻟﻲ ﻣﻊ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ

 16ﯾﻟ19:06 - 2021 
دﺎ اﻷﻣ اﻟﺎم ﻟﻠﺎﻣﺔ اﻟﺔ ،أﺣ أﺑ اﻟ ،ﻟﻼﺳﺎدة ﻣ ﻣﺟﺔ اﻟﺎ اﻟوﻟﻲ واﻟﺧ اﻹﻼﻣﻲ اﻟﺎﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺳاء  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﻠﺔ
أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ اﻟﻲ ﺗﻠ دو اًر ﻣﺎً ﻲ ﺣ اﻟﯾ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﺎت ﺔ ﺻة.
وأﻛ أﺑ اﻟ ،ﺧﻼل ﻠﻪ ﻲ اﻟﻠﺔ اﻻﺎﺣﺔ ﻟﻠورة ) (51ﻟﻠ وزراء اﻹﻼم اﻟب اﻟم اﻷرﺎء ،أن اﻟﻠ  أن ﻠا ﻬ إﻟﻰ اﻟﻼﯾ 
اﻟﺎﻟ ،ﻣﺿﺎ أﻧﻬﺎ ﺔ ﺷ ﯾض ﻟع ﻣ اﻻﺣﻼل اﺧﻰ ﻣ اﻟﻧﺎ وﻟ  ﻟﻪ وﺟد ﺳ ﻲ ﻠ.
وأﺿﺎف أن اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺗﺎ وﺗﻼﻰ ﻣﻊ ﺣﺎت اﺟﺎﺔ وﺳﺎﺳﺔ أﺧ  اﻟﺎﻟ ،ﻣ ا إﻟﻰ أن ﻬﺎ ُﺎﺢ اﻟﺔ وﻬﺎ ﯾ اﻻﺣﻼل ﻠﻰ أﺳﺎس

ﺣﻲ وﻧﺎﻧﻲ ،وﻟﺎ ﻣﻠﺔ أﻛة ﻲ اﻟاﺻﻞ ﻣﻬﺎ ،واﻟﺄﺛ ﻬﺎ ،واﻻﺳﺎدة ﻣ وﺟدﺎ وﺛﻠﻬﺎ وﺗﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺎﺎﻧﺎ.
ﻧ ﻠﺔ اﻷﻣ اﻟﺎم ﻟﻠﺎﻣﺔ اﻟﺔ
ﻣﺎﻟﻲ اﻟ ﺣة َﺑُﻠل اﻷﻣَ ﺑُﻠل
وز اﻟﺎﺔ واﻻﻼم ﻬرﺔ اﻟدان
رﺋ اﻟورة اﻟﺎدﺔ اﻟﺎدﺔ واﻟ ﻟﻠ وزراء اﻻﻼم اﻟب
أﺻﺎب اﻟ واﻟﺎﻟﻲ اﻟزراء
اﻟات واﻟﺎدة

 دواﻲ ﺳور أن أرﺣ  ﻲ ﻣ اﻟﺎﻣﺔ اﻟﺔ اﻟم  ..و ﻟﻲ ﺑﻬﻩ اﻟﺎﺳﺔ أن أﺗم ﺎﻟﻬﺔ ﻟﺎﻟﻲ وز اﻟﺎﺔ واﻹﻼم ﻬرﺔ اﻟدان ،ﻠﻰ ﺗﻟﻲ
ﺎ ﻞ اﻟ واﻟﺎح ﻷﺎﻟﻬﺎ.
ﻼدﻩ رﺋﺎﺳﺔ أﺎل اﻟورة  51ﻟﻠﻠ اﻟزارُ ﻣ ً
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ﻛﺎ ﺗم أﺑ اﻟ ﺎﻟ ﻟﻠﻠﺔ اﻟﺔ اﻟدﺔ اﻟﻲ ﺎدت أﺎل اﻟورة اﻟﺔ ﻞ اار وﻣﻬﺔ وﺣﺔ ،ﻣﺣﺎ ﻞ ﺧﺎص ﺎﻟﻲ وز اﻹﻼم اﻟد اﻟر
ِﻲ.
ﻣﺎﺟ  ﷲ اﻟ ََ 
ٍ
دام ُاَ ﺔ ﺎﻣ ﺷﻠﺎ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻷﺣاث اﻟﺎم ..وﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺟﺎﺋﺔ روﻧﺎ اﻟﻲ  ﺎﻟﺎﻟ وﺎﻧ ﻟﻬﺎ اﻧﺎﺳﺎت ة
وأﻛ أﺑ اﻟّ 
أن ا اﻟﻠ  ُ َ ُ ﺎب َ
ﻠﻰ ﺎﺔ اﻟﺎﻻت اﻻﺎدﺔ واﻻﺟﺎﺔ واﻟﺔ واﻹﻧﺎﻧﺔ ،و أﺛ اﻟﺎﺋﺔ ُﻣداً أﺔ دور اﻹﻼم ﻲ ﺣﺎة اﻟا اﻟﻲ ﺧﺎﺻﺔ ﻲ و اﻷزﻣﺎت ،ﺣ

ﺗ ﻣاﺔ اﻟﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼﻣﺔ ،ورﺗﻬﺎ ﻠﻰ اﻻﺿﻼع ٍ
ﺑور ﺗ ﻲ ﻧﻞ اﻟﻠﻣﺎت واﻟﺳﺎﺋﻞ ،ﺎﻣﻼً ﻣﻬﺎً ﻲ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻷزﻣﺔ ،وﻟﻞ ﻩ اﻟﺔ ﻣﻊ ﺟﺎﺋﺔ
روﻧﺎ ﺗُﻞ داﺎً ﻧ ﺗ رة أﺟﻬﺗﺎ اﻹﻼﻣﺔ ﻠﻰ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ ﻣﻠ أﻧاع اﻷزﻣﺎت ﻲ اﻟﻞ ،و عٌ ﺎﻟﻎ اﻷﺔ ،وﻠ ﻣﺔ ﻣﻬﺔ رﺔ ،وﺗرﺎً
ﻣ اً وارﺗﺎء ﺎِ 
ﺔ اﻟادر.
ُ
ً
وأوﺿﺢ أﺑ اﻟ أن دور اﻹﻼم ﻲ ﺗ وﻲ اﻟا اﻟﻲ ﻻ ُ اﻟﻠﻞ ﻣﻪ ..وأ أن أﺣاث اﻟ اﻟم  ، وﻼء  ،ﻣﺎ اﺧاق اﻟﻞ
اﻟﻲ ،وﻣﺎ ﯾد إﻟﻪ ا اﻻﺧاق ﻣ ﺿﻰ اﺟﺎﺔ وﺳﺎﺳﺔ ﺧة”.

وﺗﺎﻊ ”:إن ﺻﺎﻧﺔ اﻟﻞ واﻟﻲ اﻟﻲ ﻻ ﺗﻞ أﺔ  ﺗﺄﻣ اﻟود واﻟاب اﻟﻲ  ،اﻟﻞ ﺗب أﺎر  ﺗﻬم اﻷوﺎن ﻣ داﺧﻠﻬﺎ ،وﺗﻠﻬﺎ ﻟﺔ ﺳﺎﺋﺔ
ﻟﻠﺧﻼت اﻟﺎرﺟﺔ واﻷﺟات اﻷﺟﺔ”.
وأردف ”:ﻟ رأﯾﺎ ا ث ﻟﻸﺳ ﻲ  ﻼدﻧﺎ وﻲ ﺟارﻧﺎ ،وﺷﺎﻧﺎ اﻟﺎب اﻹﻼﻣﻲ و ﯾل إﻟﻰ أداة ﻟﻠ واﻟ اﻟﺎدل وذﺎء اﻟﺎت اﻻﻧﺎﻟﺔ
اﻟﻲ ﺗل اﻟﺎﺎت  وﻬﺎ ،وﺗ أﺑﺎء اﻟ اﻟاﺣ ﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﯾ أو اﻟق ،أو ﺣﻰ اﻻﻧﺎء اﻟﺎﻲ.
وأﺷﺎر ”:ﻟﻟ أل ﺑﺿح إن ﺑﺻﻠﺔ اﻹﻼم اﻟﻲ ﻻﺑ أن ﺗُ ﺎﺳار ﻧ ﺗ اﻟوﻟﺔ اﻟﺔ… اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺻﺎﺣﺔ اﻟﺎدة،دوﻟﺔ ﻞ ﻣاﻬﺎ ،ﻼ ﺗﺔ أو
ﺗ …دوﻟﺔ اﻟﺎﻧن واﻟق اﻟﺎوﺔ ﻟﻠﻊ”.

وﺎل إن رﺳﺎﻟﺔ اﻹﻼم اﻟﻲ ﯾ أن ﺗُز ﻟ اﻟب  اﻻﻧﻣﺎج اﻟﻲ ،واﻟ اﻟك ،وﻲ ذﻟ أﺑﻠﻎ رد ﻠﻰ إﻼم اﻟ،وﻼم اﻟﺔ واﻻﻧﺎم.
ﻛﺎ أوزﺿﺢ أﺎ أن اﻟﻟﺔ اﻷﺧة ﻣ اﻟاع ﺑ اﻟﻠ واﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺧﻼل ﺷﻬ ﻣﺎﯾ اﻟﺎﺿﻲ ،وﻣﺎ ﺷﻬﺗﻪ ﻣ ﺎت وﺣﺔ ﻠﻰ أﻠﺎ ﻲ ﺎع ة..
ُ ﻣداً  أن اﻟﺔ ﻣﻊ اﻻﺣﻼل ﺗور ﻠﻰ اﻟﺎﺷﺎت وﺻﺎت اﻟاﺋ وﺻﺎت اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ ،ﺗﺎﻣﺎً ﺎ ﺗُﺎض ﻲ اﻟان ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟ

وات اﻻﺣﻼل ..إﻧﻬﺎ ﻣﺔ ﺑﺎء اﻻﻧﺎع وﺗ اﻟأ اﻟﺎم وﺗﻞ اﻟﻲ ﺑﻬﻩ اﻟﺔ ..ﺳاء وﻲ اﻟا اﻟﻲ ،أو اﻟا ﻣ ﺧﺎرج ﺎﻟﺎ اﻟﻲ ..وﻣُ ﯾﺎﻊ

وﺎﺋﻊ ا اﻟاع اﻟﻞ ُﯾرك إﻟﻰ أ ﻣ ﺗﻬ“ اﻟواﺔ” أو “اﻟدﺔ” ﻲ ﺗﻞ اﻟأ اﻟﺎم اﻟﺎﻟﻲ ﺣﺎل ﻣﺎ  ﻲ اﻷراﺿﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ..ﺑﻞ وﻣﺎ  داﺧﻞ
إﺳاﺋﻞ أﺎً.

و أن اﻟﺎﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺎﻟﺎ ﻧ ﻲ ﺗ اﻟﺔ وﺄﻧﻪ ﺎﻟ ﻣ ..وﺻﺎﺣ اﻟﺔ وﺄﻧﻪ ﻣﺎرس ﻟﻠ واﻹرﺎب  ..ﻟﺎ ﻣﺧ اً ﺗ اً ﻧﺎً ﻲ
“اﻟدﺔ” اﻟﺎﺋة ﺣل ﻠ ﺧﻼل اﻟاﺟﻬﺎت اﻷﺧة… ﻟ أدرك اﻟ ﻣ اﻟا  اﻟق ﺣل اﻟﺎﻟ أن اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﺎ  ﻲ ﻠ ﺻﺎرت ﻣ
اﻟﺎﺟﺔ  ﻞ اﺧﺎؤﺎ و ﺗﻠﻬﺎ  ..وﻷول ﻣة ،اﺳﻣ ﻠﻰ ﻧﺎق واﺳﻊ ﻣﺎ ﻣﻞ “اﻟﻬ اﻟﻲ” و”اﻷﺎرﺗﺎﯾ ”ﻟﺻ ﻣﺎ  ﻲ اﻷراﺿﻲ
اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ..ﺗددت ﻠﺎت ﻣﻞ ﻩ ﻠﻰ أﻟﺔ ﺳﺎﺳ وﺻﺎع رأ وﺣ ..ﻬت ﻲ ﺎت اﻟ ﻲ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم  ..أن ﺎن ﻣد ﻧ اﻟﺎﺳﺔ
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺑﻬﻩ اﻷوﺻﺎف -اﻟﺔ ﺎﻟﺄﻛ -ﻣ اﻟﻣﺎت.
وأﻛ أن ا اﻟ اﻟﻲ ﻲ اﻟﻲ ﻲ ﻣ اﻹﻼم اﻟﻲ ﺗﻬﺎً وﺟﻬاً أﻛ ﻣ أﺟﻞ اﻻﺳﺎدة ﻣﻪ واﻟﺎء ﻠﻪ وﺗﻩ ..و اً ﻣﺎ ﻊ اﻹﻼم اﻟﻲ -ﻟﻸﺳ -ﻲ
ﺦ اﻟﯾ إﻟﻰ اﻟات ،واﻻﻧﺎس ﻲ ﻣﺎﺔ اﻟاﺧﻞ ﻠﻰ ﺣﺎب اﻟﺎﻞ اﻟ ﻣﻊ اﻟﺎرج… إن ﻞ أرض ﻧﻬﺎ ﯾد ﻬﺎ ﺧﻣﺎ ..وﻞ ﺻﺔ ﻧﻬﺎ ﻬﺎ
اﻟف اﻵﺧ اﻟ ﻟوج ﻟدﯾﻪ ﻣﻬﺎ ﺎﻧ ة  اﻟاﻊ ،أو ﻣة إﻟﻰ اﻟ واﻟﻠﻞ.
وأﻠﻰ ﺳﻞ اﻟﺎل ،ﺈن اﻟ  اﻟﺎﻟ ﻻ ن  ﻣﺎدرة اﻟﻼم اﻟﺔ اﻟﻲ أُﻠ ﻞ ﻣﺎ ب ﻣ  ﺎﻣﺎً ..ﻻ ن أن اﻟﺎﻧ اﻟﻲ م اﻟاﻣﺎً
ﻼم وﺗﺎ ﺎﻣﻞ ،ﻲ ﻣﺎﺑﻞ اﻧﻬﺎء اﻻﺣﻼل وﺎﻣﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟﻠﺔ ..إن اﻟس اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ ﻠ اﻟﺎﺋ ..وﺗﻠ ﺔ اﻟﺔ ..ﻧﺢ ،وﻟﻸﺳ ،ﻲ ﺗ ﺣﺎﺋ
ﺟﺔ  ا اﻟاع  أذﺎن اﻟ  اﻟﺎﻟ …وﻧ ﻧﻞ ﻞ ﺗﺄﻛ ﻧﺎً ﻣ اﻟﻟﺔ  ا اﻟﺿﻊ.
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إن اﻟ أﻣﺎﻣﺎ اﻟم  ﺻﺎﺔ ﻣ إﻼﻣﻲ ﺎدر ﻠﻰ اﻟﺻل إﻟﻰ اﻵﺧ واﻟﺄﺛ ﻲ ﺎﺎﺗﻪ ﺣﺎل ﺎﺎﻧﺎ اﻟﺋﺔ ،وﻲ اﻟﻠ ﻣﻬﺎ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ..إﻧﺎ ﻲ
ﺣﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﺧﺎب ﺟﯾ ﯾﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺎﻟ ﺑﻠﻪ ،وﺎﻟ اﻟ ﻬﻪ ..وﺎ ﯾﻠ ﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ وﺟﻪ اﻟص ،ﺈن اﻟ ﺑاﻊ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ..وﻣﺎ
ﯾ ﻠﻪ ﻣ ﻣﺎ اﻟﻬ اﻟﻲ واﻟﺔ اﻟﺔ ..ﯾﻲ أن ُﻞ رة ﺧﺎﺑﺎ اﻹﻼﻣﻲ وﺟ رﺳﺎﻟﺎ ﻟﻶﺧ.
أﻣ ﯾﻲ أن ﻧ ﻪ ﺟﺎً ..ﻲ أن ﻠا ﻬ إﻟﻰ اﻟﻼﯾ  اﻟﺎﻟ ..إﻧﻬﺎ ﺔ ﺷ ﯾض ﻟع ﻣ اﻻﺣﻼل اﺧﻰ ﻣ اﻟﻧﺎ
ﻟ ﻧﺢ اﻟﻠن ..وٌ 

وﻟ  ﻟﻪ وﺟد ﺳ ﻲ ﻠ ..وﻲ ﺔ ﺗﺎ وﺗﻼﻰ ﻣﻊ ﺣﺎت اﺟﺎﺔ وﺳﺎﺳﺔ أﺧ  اﻟﺎﻟ ..ﻬﺎ ُﺎﺢ اﻟﺔ وﻬﺎ ﯾ اﻻﺣﻼل ﻠﻰ
أﺳﺎس ﺣﻲ وﻧﺎﻧﻲ ..وﻟﺎ ﻣﻠﺔ أﻛة ﻲ اﻟاﺻﻞ ﻣﻬﺎ ..واﻟﺄﺛ ﻬﺎ ،واﻻﺳﺎدة ﻣ وﺟدﺎ وﺛﻠﻬﺎ وﺗﺎﻣﻬﺎ ﻣﻊ ﺎﺎﻧﺎ.
اﻟ اﻟﺋ،
إن ﺛﺔ ﺣﺎﺟﺔ ﻟﻼﺳﺎدة ﻣ ﻣﺟﺔ اﻟﺎ اﻟوﻟﻲ واﻟﺧ اﻹﻼﻣﻲ اﻟﺎﺻﻞ ﻣﻊ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺳاء  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﻠﺔ أو وﺳﺎﺋﻞ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ اﻟﻲ
ﺗﻠ دو اًر ﻣﺎً ﻲ ﺣ اﻟﯾ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻲ ﺎت ﺔ ﺻة… وﻣ ﺎ ﺈﻧﺎ ﻧ ﺎﺔ اﻟول اﻷﺎء إﻟﻰ اﻟﻞ رة ﺣﺔ ﻠﻰ ﺗﯾ ﺧﺔ اﻟك
اﻹﻼﻣﻲ اﻟﻲ ﻲ اﻟﺎرج اﻟﻲ أﺎ ﻣﻠ وزراء اﻻﻼم اﻟب ﻟﺎم  …2006واﻟﻲ ﺗ ﻣاﺟﻬﺎ أﻛ ﻣ ﻣة وﺗﯾﻬﺎ ﺣﻰ ﺎم  …2017وﻲ ﺿء اﻟوف
اﻟﺎﻟﺔ ،ﺈﻧﻪ ر أن ﺗن اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻣ اﻟﺎور اﻷﺳﺎﺳﺔ ﻲ ﺧﺔ اﻟك  ﺗﯾﻬﺎ.
وأ أن ﻩ اﻟﺔ ﯾ أن ﺗ ﻟ ﺎﺻ ﺗُ إﻟﻰ ﻣﺎ  ﺗﻪ ﺔ اﻟﯾ اﻟﺎﻣﻞ اﻟﺎرﺔ ﻲ د  ﻣ اﻟول اﻟﺔ ..ﻩ اﻟﺔ اﻟﻲ ﻧﻬ

ﺟﺎً ﺗﺎﻼﺗﻬﺎ وﻣﺎﺎ وأﺛﺎ اﻟﻬ ﻲ ﺗ اﻟﺎت اﻟﺔ وﺗﺎ ..وﻲ ﺣﺔ ﻟﻬﺎ أﺎد اﺎدﺔ وﺔ ودﯾﺔ وﻣﺔ ..وﻣة ﺛﺎﻧﺔ ..ﻻ ﯾﻲ أن ﻧك
ﻟﻶﺧ رﺳ ﺻرة  ﻣﺎﺗﺎ وﻣﺎ  ﻬﺎ ،ﺑﻞ ﻠﺎ أن ﻧﺎدر ﻧ ﺑ ﻩ اﻟرة ..دون أن ﻲ ذﻟ أن ﻧ ﻲ ﺗﻞ اﻟاﻊ أو اﻟﺔ ﻠﻰ ﻣﺎﻛﻠﻪ..
اﻟﻠب ﺣﺎً  ﺗ اﻟرة ﺄﺎدﺎ اﻟﻠﺔ ..وﺎﺗﻬﺎ وﺗﺎﺗﻬﺎ اﻟﺔ ..ﻣ دون ﺗﻬﻞ أو ﺗﻬ.
ﻣﻼﺣٌ ﺔ أﺧة ﺳﺎدة اﻟﺋ ..أرﺟ أن ﻧﻬﺎ ﺟﺎً ﻧ أﺎ وﻲ اﺎرﻧﺎ ..إن ﻟﻺﻼم دو اًر ﻣﻬﺎً ﻲ ﺗﻬﺋﺔ اﻷﺟاء اﻟﺔ ..وﺗ روح اﻟﻞ اﻟك واﻷاف
ﻣﺎت ﺧﺎرﺟﺔ ﻣ ﺟﻬ ﺧ ﻬف ﺿب وﺣة اﻟ اﻟﻲ… وﺷﺎﺔ روح اﻻﻧﺎم
اﻟاﺣة ﺑ اﻟول اﻟﺔ ..واﻷ ﺑ اﻟب اﻟﺔ ..وﻻ ﻰ ﻣﺎ ﺗم ﻪ
ٌ

واﻟﺔ ﺑ اﻟب اﻟﺔ وﻬﺎ اﻟ ..وﻠﻰ إﻼﻣﺎ ﻣﻟٌ ﺔ ةٌ ﻲ اﻟ ﻟﻬﻩ اﻟﺳﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ..وﻲ ﺗ اﻻﻧﺎء إﻟﻰ اﻟﻬﺔ اﻟﺔ اﻟﺎﻣﺔ ..وﻟﻰ اﻟﺎﺔ
ﺎﺋ ،ﻲ اﻟﺎﻻت اﻟﺔ واﻟﺎﺔ ،ﻠﻰ ﻧ ﯾﺎوز اﻟود ﺑ اﻟول..
اﻟﺔ اﻟﻲ ﻧ ﺑﻬﺎ ﺟﺎً ..ﻠﻰ ﻩ اﻟﺎت ﯾﺄﺳ اﻟاﺻﻞ ﺑ ﺷﺎ ..و ﺗٌ 
اﺻﻞ ٌ
و اﻟﺎﺎت ﺑﻬﺎ… وﻻﺑ ﻣ ﺗ ﻩ اﻟﺎت ﻲ رﺳﺎﺋﻠﺎ اﻹﻼﻣﺔ وﻲ اﻟﺎب اﻟ ﯾﺎﻩ ﺎدة اﻟأ ﻲ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ.
اﻟ اﻟﺋ،
أﺗﺟﻪ ﺎﻟ ﻣداً ﻟ ،وﻟﺎﻟﻲ اﻟزراءُ ..ﻣﺎً ﻞ اﻟﺎح ﻷﺎل ا اﻟﻠ ..اﻟُ ﻞ ﺟﺎﻧﺎً أﺳﺎﺳﺎً ﻲ ﻣﻣﺔ اﻟﻞ اﻟﻲ اﻟك ..وﻣﻧﺎً أﺻﻼً ﻲ
اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﺿﻬﺎ ﺷﺎ ودوﻟﺎ ﻣ أﺟﻞ ﺗ  اﻟاﺛﺔ واﻟم واﻟاﺔ واﻟ اﻟك
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