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اﻟ اﻟﻠﻲ ﺳ!!! 
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راﻣﻲ اﻟ
ﻞ ﺛﻪ رﺟﻞ إﺳﺎراﺗﻲ ﻠﻰ وﺟﻪ ﺎﻟﺔ ،ﻟﻪ ﺗﯾ د  اﻟاﺎ اﻟﻪ ﻷرﺎن ﺎدة إﺳاﺋﻞ وﻠﻰ رأﺳﻬ ﺑﻲ ﻧﺎ؟؟ وﺧﺎﺻﺔ  اﻟ واﻟد اﻹﺳر
اﻟ ﺟﺗﻪ اﻟ واﻟﺎﺋﻞ واﻟﺎﺋ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ اﻟﻠﺔ ﻠﻰ اﻷرض اﻟﻠﺔ ﻲ ا اﻟوان اﻟﻬﻧﻲ اﻟ ،ﺣ ﻧ أن ﻧﺎ وﻟﻣﺎن و
و ﻣ اﻟﺎدة اﻟﺎﺳ واﻟ وﺣﻰ اﻟاء اﻷﻣ اﻹﺳاﺋﻠ ،ﻻ ن إﻟﻰ أﯾ ﯾﻬن ﺎﻧﻬ اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟ ﻣﺎﻧ  ﻞ ﻩ اﻟﺎورات واﻟاﻣات
واﻟﺎﻛﺎت واﻟاوﺣﺎت ﻲ اﻟﺎن ،وﺳار اﻟ ﻼﺔ ﺗﺎر اﻟوب واﻟ ﺎﺳﺔ اﻟﻣﺎر واﻟاب واﻷراﺿﻲ اﻟوﺔ واﻟﺎزر اﻟﻲ ﻟ ﺗ أﺑا ﺿ ﺷﺎ
اﻟﻠﻲ.
ﻩ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺔ ﻟ ﺳ ﻠﺔ اﻟ اﻹﺳﺎرﺔ اﻟﻼﻣﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﻲ ﻣﺎ زاﻟ ﺗﻣ ﺑﻠ اﻟﺔ اﻟداوﺔ ﻣدة اﻷﻟان اﻟﺎﺗﺔ ،ﺗﺎً وﺗﻣ اً وﺎدا،
ﺎﻟﻠﻲ ﺳﻰ  اﻟﻠﻲ واﻟﻲ ﺳﻰ  اﻟﻲ واﻟﺔ ﺳﻰ ﻲ اﻟﺔ واﻟ  اﻟ واﻟﺳﺎت ﻲ اﻟﺳﺎت واﻟﺎء ﻲ اﻟﺎء واﻟ  اﻟ
واﻻرض اﻟﺔ ﻲ اﻻرض ،ﻰ آﺧ أن اﻟﻠﻲ ﻻ ﻬ إﻻ ﺷﺎر واﺣ ﻣﺎ أﺧ ﺎﻟة ﻻ د إﻻ ﺎﻟة وﻻ ﺗﺎزل أو ﺧع أو إﺳﻼم إﻻ ﺈرﺟﺎع اﻟ إﻟﻰ أﺻﺎﻪ.
إن اﻟر اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻷر ﻣﺎ زال  ﻲ اﻟواﺎ اﻟﻠﺔ ﻲ ﻠﺔ ﻣﺎوﻟﻲ اﻟوب واﻟﺎت اﻟﻣﺔ اﻟﺎء ﻟﺎ وﻟﻣﺎن وﺎﺗ وﺎد آﯾﻧت ،وﺎدﻩ
ﺟﻬ ﻞ ﺗﺎرﻬ اﻷﺳد اﻟﻠﺦ ﺑﻣﺎء أﺑﺎءﻧﺎ ﻲ ﻠ ﺎ وﺎك  ،ﺧﻼل ا اﻟﻬ اﻟ  ﻧﺎ ﺑراﺗﺔ اﻟﻠﺔ ،وﺎﻟ ﻣ ﺧﺗﻪ اﻟاﻧﺔ
اﻟﻠﺔ ،إﻻ أن ﻣﺗﻪ وﺧﺗﺔ اﻟﺎﺳﺔ ﺗو ة ،وﻟ اﻟﻠﻞ اﻷوﻟﻲ ﻟة اﻟﺟﻞ اﻟﺔ ﯾ إﻧﻪ ﻣ أﺑز ﻣﺎوﻟﻲ اﻟﺎت اﻟﺔ اﻟﺎء ﻲ ﺗﺎرﺦ اﻟﺎن
اﻹﺳاﺋﻠﻲ اﻟ  اﻟﺧل ﻲ ﻣﺎت ﺗﻣﺔ ﻼ رة ﻠﻰ اﻟوج ﻣﻬﺎ.
إن اﻟﺎل اﻟﻠﻲ ﺣﺎﻟﺎ ﻣﻊ أﺟم ﺣﻣﺔ ﺎﻟﺎرﺦ ﺣﻣﺔ ﻧﺎ وﺣﻼﻟﻪ  ،ﻣﺎ ﯾ ﺣل ﻣﺎوﻟﻪ  اﻹرادة اﻟﻠﺔ واﻹﺳﺎق اﻟﺎﺳﻲ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ،
ﻟﻊ ا اﻹﺳﺎق ﻲ ﺷﺎك اﻟﻠل اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﻠﺔ الأﻣ ،واﻟﻲ ﺗ ﻠﻰ ﺷ اﻟﺎﺎ اﻟﺔ ﻟﻠﻠ ،اﻷﻣ اﻟ ﯾﻪ اﻟ واﻟﺎﺋﻞ واﻟ اﻟﺔ
واﻹﺳﻼﻣﺔ ﺟﺎً إﻟﻰ ﺟ ﻣﻊ ﺎدة اﻟ اﻟﻲ ،ﺳاء ﺎﻷﺎر اﻟﻲ وردت ﻟ ﺷﺎﻣ وﺎراك ﻣو ار ﺑس وأوﻟت أو ﺎﻷﺎر اﻷﻛ ﺗﺎ وﺻﻠﺎ واﻟﻲ ﺗد اﻷن ﻲ
ﻠﺔ ﻧﺎ و وﻟﻣﺎن.
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ﻟﻟ ﻻ ﻰ ﻠﻰ أﺣ ،اﻟﺎت واﻟم واﻟد اﻟ أﻬﻩ ﺷﺎ وﺎﺋﻠﻪ واﻩ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ وﺎدﺗﺎ اﻟﻠﺔ ،إزاء ﺣﺎ اﻟﺔ اﻟﺳﺔ اﻟﻲ ﺗﺎ وﻲ
ﻣﻣﻬﺎ ﺣ اﻟدة وﺗ اﻟ وﺎﻣﺔ دوﻟﺔ اﻟﺳﺎت ﺎﺻﻬﺎ اﻷﺑﺔ اﻟس اﻟ ،وﻣﺎ زال اﻟ اﻷﺳر ﻣﺟدا ﻟ ﺷﺎ وﺎدﺗﺎ واﻟة ﻲ ﺛﺎﺗﻬ ﻲ
إﻼن دوﻟﻬ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ أﺣﻠ اﻟوف واﻷوﺎت ،ﻷن اﻟﻠ ن ﺟا أن اﻟﻠب اﻵن إﺳاﺋﻠﺎ وأﻣﺎ ﯾﻲ ﺣﻬ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.
إن ﺻد ﺷﺎ اﻟﻠﻲ اﻷﺳر ﻲ ة اﻟﺔ وﺿﺎ اﻷﺑﺔ وﺳﺎ اﻟﺎﻟﻲ ،ﻲ وﺟﻪ أﻰ ﺗﺳﺎﻧﺔ ﺔ إﺳاﺋﻠﺔ ﻠﻰ وﺟﻪ اﻟﺔ  ،أن ﯾ ﻲ ﻧﻞ
اﻟﺔ واﻟاﻣﺔ واﻹﺳﻼل ،وﻲ إﻧﺎز أاف ا اﻟد اﻟﻞ ﻬ  ،اﻟﻲ أن ﺗ ﻣاﺟﻬﺔ ا اﻟﻠ واﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻼﺔ وان ،ﺻﺢ أن
اﻟﻼح اﻟاﺿﻊ ﻲ أﯾ ﻣﺎﯾﺎ وﻣﺎﺿﻠﺎ ﻲ ة ،ر ﺎﻪ ،وﻟ ﻲ ﯾ ﺻﺎﺣ اﻟ اﻟﻠﻲ ﯾﻟل ﻲ  ﻣ اﻷﺣﺎن ﺎن إﺳرﻩ اﻟ اﻟﻬﻧﻲ
اﻟ ﻻ ﻬ ،واﻟﺟﺞ ﺄﻰ أﻧاع اﻟﻼح اﻟر واﻟﻟﺟﺎ اﻟﯾﺔ )وﺧﺎﻟﻲ اﻟﺎض ﻣ اﻟﻩ( ﻟ إﻧﻪ ﻟ ﻟﻬا اﻟﻼح اﻟ ﻲ ﻩ اﻷرض اﻟﺳﻪ ،وﺻﺢ أن
ﻣاز اﻟ ﺑ اﻟﻠ و اﻹﺳاﺋﻠ  ﻣﺎﺔ ،ﻬﺎك ق ﺷﺎﺳﻊ ﺑ ا اﻟﻼح اﻟاﺿﻊ ﻲ ﯾ اﻟﺎﺋ اﻟﻠﻲ اﻟاﻊ  أرﺿﻪ وﺿﻪ ووﺟدﻩ ،و
ﻞ اﻷﺳﻠﺔ اﻟﻠﺔ واﻟ ﺗﻠﺔ ﻲ ﯾ اﻟ اﻟﻬﻧﻲ اﻟﺎﺻ واﻟﻞ ،إﻻ أن اﻟازع اﻟواﻧﺔ اﻟﻬﻧﺔ ﻹرﺗﺎب أﻊ اﻟﺎزر واﻟاﺋ ﺿ ﺎع ة ﺷﺎﻻً
وﺟﺎً وﺷﺎً وﺎً ﺎ ﺎع ة اﻟﺎ واﻟر  ﺎ ﻞ اﻟود ،ﺎ أن اﻹﺟاءات اﻹﺳاﺋﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻬف إﻟﻰ ﺧ ﺷﺎ اﻷﺑﻰ واﻟﺎء ﻠﻪ
وﺗﻪ ﻣﻪ اﻟﻟﺔ وﺛرﺗﻪ اﻟﺎرﺔ اﻟﺎرﻣﺔ وادرﻩ اﻟاﻧﺔ ،أﺻ ﻣ اﻟرة  ﻻ  اﻟت ﻠﻬﺎ ﻻ ﺎً وﻻ إﺳﻼﻣﺎً وﻻ دوﻟﺎ ﺄ ﺣﺎل ﻣ اﻷﺣال!!
إذن ﺎﻟﻠب اﻟم ﺎً وﺳﻼﻣﺎً ودوﻟﺎً وﻠﺎً أﻣان ﻻ ﺛﺎﻟ ﻟﻬﺎ:
أوﻻ  :اﻟﺎؤل ﺎﺳﻪ وﻣوﻟﺔ أﻣﺎ آن ﻟﻬا اﻹﺟام أن ﯾﻬﻲ وﺛ وول؟؟
ﺛﺎﻧﺎ  :وﺿﻊ ﺣ ور ﻟ ﻣﻧﺎ واﻧﺎ وﻣﺎﺎﺗﺎ وﺣارﺎ وأزﺎ وو اﻹاءات اﻟﺎﻩ ﻠﻰ ﺟﺎ ﻠ و اﻟﺎر اﻟﺎﺷ اﻟوض ﻠﻪ ﻣ
ﺳات ،ﺗا ﻟﻠ ارات اﻟوﻟﻪ واﻷﻣﺔ.
وذا ﺎﻧ اﻷﻣ اﻟة ﺔ ﺎﻣﺔ وﻣﻠ اﻷﻣ ﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﻟ ﯾا ﺧة ﺟﻪ وﺔ ﻹﻧﺎذ ﺷﺎ اﻟا ﻠﻰ ﺗاﻪ واﻟ ﯾاﺟﻪ أﻊ ﻠﻪ إﺎدة ﻪ ﻬﺎ
اﻟﺎرﺦ ﻠﻰ ﯾ اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ اﻟﺎﺷﺔ ،وﻻ ﯾاﻻن ﻣﻊ اﻷﺳ ﻣ ﺑ اﻟ ارات اﻟﻲ ﻟ ﺗ آﻟﻪ ﻟﻠ وﻻ آذان ﺻﺎﺔ ﻣﻬﻪ ،ﺈن ذﻟ ﻻ ﻲ إﻼﺎ اﻹﻛﺎء
ﺑﻠ اﻟﺎﻧﺎت واﻟ ارات اﻟة ،أو ﺣﻰ ﻣﺎ ر ﻠﻰ إﺳﺎء ﻲ  ﻣ اﻷﺣﺎن ﻣ  اﻟول اﻟﺔ أو اﻟﺔ  أو ﺈداﻧﺔ أو إﺳﺎر ﻟﻠاﺋ واﻟﺎزر
اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﻟ اﻟاﺟ أﺻﺢ ﻲ ﺈﻟﺎح ﺗﺎ ﺷﺎً وﺟﺎﺎً ﺎً وﺳﻼﻣﺎً ﺎﻼً وﻣﺛ اً ،ﻟ  ﻟ اﻟﺎت اﻟوﻟﺔ وﻟ ﻟ ﻞ اﻟول اﻟﻠﺔ ﻟﻬﺎ
ﻹﺗﺎذ ﻣا واﺿﺔ أﻛ إﺎﺑﻪ ﺗ ﻣﻬﺎ إﺳاﺋﻞ أن ﺟاﺋﻬﺎ اﻟاء اﻟﻲ ﺗﺗﻬﺎ ﺿ ﺷﺎ اﻷل ﺳف ﻠﻬﺎ ﺎﻟﺎ وﺎﻟﺎ ﺟا ،وﻧﻬﺎ ﻟ ﺗ ﺑون ﺎب ﺣﺎﺳ
ورادع ،وﻟ ﺗ ﻟﻬﺎ ﻲ اﻟﻬﺎﻪ أ ﻣدود إﺎﺑﻲ ﻠﻰ اﻹﻼق!!
ﻛﻞ ﻣﺎ ﺗم ﺎ اﻟل أن إﺳاﺋﻞ وﺣﻣﻬﺎ ﻣﺎ زاﻟ ﻣﺔ ﻲ ﺎﻟ اﻟ اﻟﻬﻧﻲ ،ﺎ ﻟ ﻣﺎت ﺳﺎﻧﺔ ﺎﻣﺔ  ﻣﻬﺎ أو ﺳﻬﺎ  اﻟﺎرﺔ
اﻟﺳﺎﺳﺔ ،ﺑﺔ ﻣ ﻣﺎوﻟ ﺣوب ﻣور ،اﻣﺎل ﺷﺎرون وﺎراك وﺷﺎﻣ وﻧﺎ واوﻟت وﻣﺎز واﺷﺎز وﻟﻣﺎن وﺎﻟن ،وأن ﻲ ﻠ اﻟﻠﺔ ﺷﺎً وﺎً
ﻣاً ﻻ ﻞ أو ﻞ وﻻ ﯾاﻧﻰ  ﺗ روﺣﻪ ﻣ أﺟﻞ ﺗ ااﻪ اﻟوﺔ اﻟﺔ ،ور أن اﻟﺔ ﻣﻊ ﻧﺎ وﺟﻪ ﺣﻪ داﺋة اﻟ اﻟﻬﻧﻲ اﻟﻲ ﺗﻣﻲ إﻟﻰ
ﺗﻊ ﺷﺎ وﻣﺎدرة ﺣﻬ اﻟﺎرﻲ ﻣﺎ زاﻟ ﻠﺔ ،ﺈن اﻟﺎرﺦ ﺳ أن ﺎح ﺷﺎ اﻟ ﺿ أﻊ إﺣﻼل ﻪ اﻟﺔ ﻟ ﯾ وﻟ ﯾ را ،ون اﻟﺔ
اﻟداوﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﯾﺎﺎ ﻧﺎ و وﻟﻣﺎن  ﻣﺟدة إﻻ ﻠﻰ ﺻﺎت  اﻷﺳﺎ اﻟﻬﻧﺔ اﻟﻲ إﻧﺛت ﻣ آﻻف اﻟ ﻲ ة اﻟﺎﺿﻲ اﻟ.
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