ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

اﻷﻰ  ﻬﻞ ﻣ ﻣ ؟!!

 13أ09:53 - 2019 
د  .اﻟ اﻟﻠﺔ
ﯾض اﻷﻰ اﻟ ﻟﻧ اﻟ ﻟﻞ ﻧﻬﺎر ﺎرﺔ وﺣﺎﺔ ات اﻷﻣ اﻟﻬﻧﻲ ..
وﻣﺎ ﺗض ﻟﻪ اﻷﻲ ﻲ ﯾم  اﻷﺿﻰ ﻟﻬ ﺷﺎ ﺣﻲ ﻠﻰ ﺷاﺳﺔ ووﺣﺔ اﻹاء واﻟ أد ﻹﺻﺎﺔ اﻟات ﻣ اﻟا  أوﻟﻰ اﻟﻠ وﺛﺎﻟ اﻟﻣ
اﻟ.. 
واﻟاﺿﺢ أن اﻟ واﻹﻛﺎء ﺎﻟ واﻹﺳﺎر ﻣﻬ اﻟ وﻬﻟﺔ ﻟﻠ ﻟﻧ اﻷﻰ واﻹاء ﻠﻰ اﻟﻠ.. 
واﻷﺧ أن ﻠ اﻟﺎن اﻟﻬﻧﻲ وﻞ ﺎﺣﻪ أن إﺳاﺋﻞ ﺳت ﻞ ﺎﻣﻞ ﻠﻰ ﺣﺎﺋ اﻟاق ﺎﻷﻰ اﻟﺎرك  ..ﺄﯾ اﻟد اﻟﻠﻲ ﻠﻰ اﻷرض وأﯾ رد اﻟﺎﻟ
اﻹﺳﻼﻣﻲ واﻟﻲ؟! ..
ﻟﻸﺳ اﻟﺎﻟ اﻟﻲ واﻹﺳﻼﻣﻲ ﻣﻼً ﻲ ﺣوﻪ واﻟب أﺻ ﻲ ﺻاﺎت داﺧﻠﺔ ﻧ أﻣﺎ ﻲ إﺛﺎرﺗﻬﺎ ﻟ ﻣﺎ ﯾ ﻟﻠ أن ﯾاﺟﻪ أﺑﺎء اﻟس اﻟ
د ور اﻟﺎرﺔ ﻣ ﻣﺟ ﺎﻟﻼح و أﻞ ﻟﻟ ﻟ أﯾ أﺑﺎء اﻟﺔ وة ﻞ أﺻﺎ ﻣﺟ..!! 
ﻛﺎ ﺎﻷﻣ ﻧ اﻟس واﻹاء ﻠﻬﺎ ﺧ أﺣ وﻰ أن ﻧ ﺷﺎر أﺑﺎر اﻟ ﻣﺎ زال ﺎ ﺣﺎً " ﻠﻰ اﻟس را ﺷﻬاء ﺎﻟﻼﯾ.. " 
ﻞ ﻧ ﻲ ﺎدم اﻷﺎم ﺗﻬ اﻟس ﻞ ﺎﻣﻞ  ..أﻻ ﻲ ﻣﺎ ﺗم ﻪ إﺳاﺋﻞ ﻣ م اﻟت وﺗﺣﻞ أﺑﺎء اﻟس و ﺣﻣﺔ أﺎﻧﺎ ..
وﺎ وﺟ ﻠﻰ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﺑام ﷲ و اًر ﺗ  اراﺗﻬﺎ اﻷﺧة ﺑ اﻟ اﻷﻣﻲ وﻊ ﻞ اﻟﻼﺎت ﻣﻊ اﻟﺎن اﻟﻬﻧﻲ وم اﻹاف ﻪ وم اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ
إﺗﺎﺔ أوﺳﻠ اﻟﻲ أﻣﻬﺎ إﺳاﺋﻞ ﻠﺎً وﻧ ﻣﺎزﻟﺎ ﻧ ﺑﻬﺎ ..
ﺎﻟﻠﺔ أ ﻣ ﻣﻧﻬﺎ ﺑﻞ ﺗﺎ إﺳاﺋﻞ ﺳﻠﺔ أﻣ وﺣﺎﺔ ﻟﻠ إﺿﺎﺔ ﻹﺑﻼع أراﺿﻲ اﻟس واﻟﺔ ﻟﺎء ﻣﺎت ﺟﯾة وﺗﺳﻊ اﻟﺎﺋ ﻠﺎً وﻞ دة
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اﻟﻣﺔ اﻟﻠﺔ ﻹﻧﺎد ﻣﻠ اﻷﻣ ﻟﺎﺔ إاء اﻟ ﻠﻰ اﻟ اﻷﻰ  ﻧﺎً ..
"اﻟﻞ اﻟﻲ ل أﺷ ﻟ وأﺑك اﻟﺎﺿﻲ " واﻟﺎﺿﻲ  اﻟ اﻷﻣﻲ اﻟﺎ ﻠﻰ اﻟوام ﻟ ﻞ ﻣﺎ ﺗم ﻪ إﺳاﺋﻞ ﺿ اﻟ اﻟﻠﻲ اﻷل  ..ﻟ ﺣﺎن
اﻟ ﻹﺎدة اﻟﺣة ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ووأد اﻹﻧﺎم اﻟ و اﻟﻞ اﻟﺣ ﻟﻠ ﻟﻞ ﻣﺎرﺳﺎت إﺳاﺋﻞ اﻟﺔ ..
اﻟﺔ ﻷوﺎف اﻟس اﻟﻲ أﺟﻠ ﺻﻼة اﻟ ﻟﻠ ﻟﻠ وﻟا اﻟس أﺎً اﻟﯾ ﺷﺎرا ﺎﺋﺔ أﻟ ﻣا وﺗوا ﻟﺎن اﻟ ﻲ ﺎﺣﺎت اﻷﻰ
اﻟﺎرك ﻣ ﺑﻟ أروع ﻧﺎل ﺿ.. 
واﻟﺎء اﻟﺎﺟﻞ ﻟﻠﻠﺎء واﻷﺎل واﻟﺎب واﻟخ ﻣﺎؤ ﺗﺎج ﻠﻰ رؤوس ﻣ ﺧﻟا اﻷﻰ .
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