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ﻧد إﻟﻰ أﻧﺎ وﻧﺎﻟﺢ ﻣﻊ ﺣﺎﻟﺎ
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ﺣﺎدة اﺔ
ﻞ ﺻﺔ أن اﻟﻠان اﻟة واﻟﺔ اﻟﻼﺛﺔ اﻟﺔ ﺎﻟﺎﻟ اﻟﻲ إﯾان وﺗﺎ وأﺛﺎ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﺎدم وﺗﺎرض ﻣﺎﻟﻬﺎ وﺳﺎﺳﺎﺗﻬﺎ وأوﻟﺎﺗﻬﺎ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ ﻣﺎﻟﺢ وأﻣ
واﺳار اﻟﻠان اﻟﺔ اﻟﺎورة ﻟﻬﺎ؟؟.
وﯾﻬﺎ وﻊ ﻣ وﺗﺗﻬﺎ ﻟن ان اﻟﻼﺔ اﻟﺎدﻣﺔ ﺑﺎ ب وﻩ اﻟﻣﺎت اﻟﺎورة ﻟﺎ؟؟.
ﻞ ﻩ ﺻﺔ؟؟ أم أن ﺎك ﻣُ ك اﻟﺎرﺿﺎت ُ
ﻞ  ﻩ اﻟﻠان  ورﺔ ﻲ ُﺣ اﻟار أم ﺗﻠﺎت ﺗﺳﺔ ،وﻣﺎﻟﺢ إﻠﺔ ،ﺗﻬﺎ ﻟﻠﺧﻞ ﻲ اﻟﻠان اﻟﺔ ﻣﻠﺔ ﺣﺎﺟﻬﺎ أو ﻣﺎﻬﺎ أو ﺿﻬﺎ أو ﺗﻬﺎ
وﺗ أن ﺗن اﻟﻠان اﻟﺔ اﻟﺎورة ﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟ ﻟﻠﺎﺋة واﻟﺳﻊ واﻟذ؟؟.
وﻞ ﻟ أن  اﻟﺎﻣ اﻟﻲ واﻟاﻛﺔ واﺗﺎﺎت اﻷﻣ اﻟﻣﻲ واﻟق اﻟﺔ اﻟﺔ ﻲ اﻟﻲ ﺗ أوﻟﺎت اﻟﻠان اﻟﺔ ﻣﻊ ﻬﺎ اﻟ ،ﺗﻞ إﯾان وﺗﺎ
وأﺛﺎ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻠﻊ ﻟﻠﺳﻊ أو اﻟﺎد أو ﺗﻠ ﺧﺎر م اﻻﺣام اﻟﺎدل ،وﻻ ﺗ  اﻟاﺳ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻼﺎﺗﻬﺎ ﻣﻊ اﻟﻠان اﻟﺔ ؟؟.
ﻞ اﻟاء واﻟﺎدم ﺎق وأزﻟﻲ ﻻ ﻣﺎص ﻣ اﻟﻠ ﻣﻪ ،وﻻ إﻣﺎﻧﺔ ﻟﻠﺻل إﻟﻰ ﺗﺎﺎت وﻼﺎت ُﺣ اﻟار ﺑ اﻟب ﻣﻊ إﯾان وﺗﺎ وأﺛﺎ؟؟.
ﻞ اﻟﻠﺔ ﻣة إﻟﻰ ا اﻟ؟؟ ﻞ اﻟﻠﺔ ﻧﺎ أم ؟؟ أم ﻟ ﺎ؟؟ وﻞ اﻟﻞ وﻣﻣﺎﺗﻪ وأوﻟﺎﺗﻪ ﺗأ ﻣ ﻧﺎ أم ﻣ ؟؟ ﻣ ﻟﻪ ﻣﻠﺔ ﻲ اﻟاء؟؟
وﺣ اﻟار واﻟﺎ واﻟﺻﻞ إﻟﻰ اﻟاﺳ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻟﺎ ﺣﺎ واﻣﺎ وﻣﺎﻟﺎ ،وﺗ ﻟﻬ ﻣﺎﻧﻬ ان أﺑﯾ داﺋ ﻻ ﻣﺎص
ﻣ ﻟﻪ ﻣﻠﺔ ﺎﻟار ُ
ﻣ اﻟﻠ ﻣﻬ وﺗﻬ وزوال ﺑﻠاﻧﻬ ﻣ وﺟﺎ؟؟.
ﻞ اﻟﺎر واﻟﻼذ ﻟﺎﺔ أﻧﺎ ﻲ اﻻﺣﺎء ة اﻟﻻﺎت اﻟة وﻧذ اﻟو اﻟﻲ واﻟﻣﻲ اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﺗﻊ اﻟﻼﺎت ﻣﻪ ر أﻧﻪ ﻞ أراﺿﻲ ﺛﻼﺛﺔ ﺑﻠان ﺔ،
وﺎول ﻠﻰ ﻣﺳﺎﺗﺎ اﻹﺳﻼﻣﺔ واﻟﺔ ،وﺧﺎﺻﺔ اﻟ اﻷﻰ أوﻟﻰ اﻟﻠ ،وﺛﺎﻧﻲ اﻟﻣ ،وﺛﺎﻟ اﻟﯾ ،وﻣ وﻣاج ﺳﻧﺎ ﻣ؟؟ أﻟ اﻟﺎول ﻠﻰ
اﻟس اﻟ واﻟ اﻷﻰ  ﺎﺔ اﻟﺎول ﻠﻰ ﻣﺔ اﻟﻣﺔ واﻟﯾﺔ اﻟرة ،وﻠﻰ اﻟ اﻟام واﻟ اﻟ اﻟ؟؟.
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ﻞ ﺎﻟ ﻣﻠﺔ ﻟﻠﻻﺎت اﻟة واﻟة اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻲ ﺣﺎﯾﺎ؟؟ ﻣﺎ  اﻟ اﻟ ﺳﻪ وﺳ دﺎﻩ ﻟﺎﺔ أﻧﺎ وﻟﻰ ﻣﻰ؟ وأ ﺛ أﻞ وأ اﻣﺔ أﻧﻰ؟؟
اﻻﺎد ﻠﻰ أﻧﺎ واﻣﺎ وﻣﺎ وأُﺧﺗﺎ وأن ﻧن ﻣﺎً ﻲ ﺧق ﻣﻲ واﺣ ،أم اﻻﺎد ﻠﻰ اﻟﻻﺎت اﻟة واﻟة اﻹﺳاﺋﻠﺔ؟؟.
ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﺔ واﻻﺷاﻛﺔ واﻻﺗﺎد اﻟﻲ ال اﻟب اﻟﺎردة وﻲ أﺎﻧﺎن دﺎ ﺛ ﻬ ،وﻣ أﺟﻞ ﺔ اﻟﺎر دا اﻻﺗﺎﺎت اﻟﺎﺔ واﻟﻠﺔ
واﻹﺳﻼم اﻟﺎﺳﻲ ﻟﻠ ﺷﺄﻧﻪ ﻟن رأس اﻟﺔ ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟ اﻻﺷاﻛﻲ ،وﺣﺎ اﻧوا ﻠﻪ وﺗ ﺔ اﻟ ﺗل ﺷ ﻣ اﻟﺎر اﻟﺎﺳﻲ اﻹﺳﻼﻣﻲ إﻟﻰ
اﻟف ﺎ ﺣﻞ ﻣﻊ اﻟﺎة ودا ﻲ ﻣاﺟﻬﺔ اﻟﻠ اﻷﻣﻲ ،واﻟﺎح اﻟل اﻹﺧان اﻟﻠ اﻟﺎ ﻣﻊ واﺷ ﺣﻟﻩ إﻟﻰ ﻣﺎرد وﺧﺎرج  اﻟﺎﻧن!!.
واﻟم ﻧﻬ أﻧﻬُ وا اﻻﻧﺎم ﺑ اﻟب اﻟﺔ ،وﺗﻟا إﻟﻰ ﺗ اﻟ اﻟاﺣ إﻟﻰ ﺎت واﺋ ،وﺗ ﺗﺔ ا اﻻﻧﺎم وﻠ ﺷﺄﻧﻪ وﻠﻪ وﺧﺎراﺗﻪ اﻟﺔ 
اﻟوب اﻟﺔ اﻟﺔ.
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