ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

َﻣُ ُ اة أرض اﻟ؟!

 19ﯾﺎﯾ07:43 - 2022 
ﻞ ﺻﺢ أن ﺳ اﻧﺎﺿﺔ أﻠﺎ ﻲ اﻟ د إﻟﻰ أن ﻣﻲ اﻟوق اﻟﻣﻲ اﻟﻬد ،ﺎﻣا س اﻷﺷﺎر ﻲ أرض )اﻟوﻟﺔ( اﺳاداً ﻟﻼﺣﺎل  ﺷت،
 ﻟﻬ) اﻟو( واﻠا اﻷﺷﺎر اﻟوﺳﺔ؟!
أاء ﻟس اﻷﺷﺎر ،ﺎر ﻟﻠ واﻟراﺔ ،ﻟﻠﺔ ﻠﻰ أﻊ ﺟاﺋ اﻧﻬﺎك اﻟﺔ ﻲ اﻟﺎﻟ ،
ا ﻠ اﻹﻼم اﻻﺣﻼﻟﻲ اﻟواﺔ اﻟﺔ ،وﺟﻞ ﺳﺎن اﻟ
ً
رش ﺣل اﻟﺢ واﻟ ﻲ اﻟ ﺎﻟات اﻟﺎﻣﺔ اﻟرة دوﻟﺎً ،ﻩ اﻟﺔ ﻟﻞ اﻷﻧﺎر  أﺧ ﺎﺎت اﻟ ﻣ
ات ﺣﻣﺔ إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ ّ
و ْ
ا ﺎﺋُ 

ون اﻟاﺷﻲ!
ن أﺷﺎر اﻟن اﻟة ،ون اﻷرض ،وﻬﻣن اﻟتُ ،
اﻟ ﱠﺧ (ﻹﺳﺎن ﻣﻼﯾ ﯾﻬد اﻟﺎﻟ «ﻟﻟ ﺈن ﺑ رن
ﺎل ،دا ﺑ رن رﺋ أول ﺣﻣﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ» :اﻟ ،ﺳﺢ ﻣﺎً ﻟﻠﻬﺎﺟ اﻟﻬد ،و) اﻻﺳﺎن ُ
ر أن ﯾﻲ أول ﻣﺔ ﻲ اﻟ ﻠﻰ أﻧﺎض ﺔ ﻠﺔ زراﺔ ،وأن  ﻬﺎ ،وأن ﻠ ﻠﻬﺎ) ،ﺳﻪ ﺑ ،(وأن ُﯾ ﻬﺎ أﺎ!
ﱠ
 اﻟم ﻠن ) ﻣﺑن( ﻲ اﻟ ،ﺣ ﯾﻊ آﻻف اﻟ ،ﻠن اﻟان ﺣل  ،ﺑ رن ،ﻟ و اﻟ واﺎﻪ!
ﻧﺎﻊ ﻣ ﺧﻪ اﻻﺳﺎﻧﺔ ﻲ اﻟ ،وﻣ ﺗ اﻟ ﻟﺎﻞ دﻧﺎ اﻟو ﻟﻟ  أﻠا اﺳﻪ ﻠﻰ
إن ﺗ ،ﺑ رن ﻟ ﻧﺎﺎً ﻣ ﺷﻪ  ،وﻟﻪ ٌ
وﺳْ ا ﺟﺎﻣﺔ اﻟ ﺎﺳﻪ ،وﺟﻠا ﺑﻪ ﻣﺎً!
اﻟﺎر اﻟﺋّ ،
 ﻠﻰ أﻞ اﻟ
اﺻﻠ ﻩ
واﺻﻞ أﺣﺎد ﺑ رن ﻣﺗﻪ اﻻﺳﺎﻧﺔ ﺎﺳام أﺳﺎﻟ ﺗﺎﺳ اﻟ ،ﻲ ﺻرة ﺟﺎت )ﺧﺔ  رﺔ( و ْ
ُ
اﻟﺎت اﻟَ 

اﻷﺻﻠ ،وﻠﻰ رأﺳﻬﺎ ﺟﺔ ،رﺎ ،أُﺳ ﻩ اﻟﺔ اﻟﺎم  2006وﻲ ﺗﻰ ﺑ ﺣﻣﻲ ﺎﻣﻞ ،ﻷن أﺑز ﻣﺳﻬﺎ  اﻟ  اﻟ ،ﺑﻠﻞ
ﺳﺎن ﻣن ﻲ إﺳاﺋﻞ«!
ﺳﺗﺗ ،اﻟ ﺎل» :اﻟب
ٌ

ﻣ أﺑز أاﻬﺎ ﻲ ﺻﻬﺎ اﻹﻟوﻧﺔ» :ﻣﺎرﺔ )و( اﻟو ﻟﻠ ،واﺳﺎدة أرض إﺳاﺋﻞ ،ﺔ وراء ﺔ ،أ) رﺎ ،(وﻲ ﺗﺎرد اﻷرض ﺑﺳﺎﺔ اﻟﺎﺋات
اﻟة اﻟﺎﺔ ﻟﻬﺎ ،اﻟﻲ ِ
ﺗر ﯾﻣﺎً ﺣﻰ ﺣﺎﺋ اﻟاﺷﻲ ﻲ اﻟ.
ّ
ﻧ ﻩ اﻟﺔ رﺣﻠﺔ إﻟﻰ اﻟ ﺎ ُﻧ ﻲ اﻟﺔ اﻟﻬﻧﺔ اﻹﻟوﻧﺔ JNS ،ﻟﺎة )و( اﻟو ﻟﻠ ،ﻧ ﻩ اﻟﻟﺔ رﺋُ ﺔ اﻟع اﻟوﻟﻲ ﻟﺔ

)رﺎ ،(ﻧﺎﻣﻲ ﻬﺎ ،ﯾم  2021-12-28أ ﻞ اﻻﻧﺎﺿﺔ ة أﺎم  ،واﺷك ﻲ اﻟﺣﻠﺔ أﺎء ﻟﺔ اﻟﺳر ،وﻣاﻛ أﺎث.

ﺎﻟﺎون ﻣﻊ اﻟأة اﻟﺔ ،ﻧﺎدﺎ ﻣ ،رﺋ ﺟﺔ ،ﻧﺎء ﺎﻷﺧ ،أﺑز اﻟﺎرن ﻲ ﻩ اﻟﻟﺔ اﻷرﺎم اﻵﺗﺔ» :د ﺳﺎن اﻟ ﺛﻼﺛﺎﺋﺔ أﻟ ،ﻠن  %12ﻣ
ﻣع اﻟﺎن )اﻟب( ﻲ إﺳاﺋﻞ ،ن ﻲ ﺳﻊ ﻣن ،وﺣ ة ﺔ ،وﺎك ﺧ وﺛﻼﺛن ﺔ  ﻣف ﺑﻬﺎُ ،ﺎﻟ ﺑو اﻟ ﻠﺔ ﺳﺎﺋﺔ وﺧ أﻟ
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دوﻧ ،أﻣﺎم اﻟﺎﻛ اﻹﺳاﺋﻠﺔ«!
أﺻر اﻟﺎرن ﺗﺎً ﻟﻠﻣﺔ ﻷﻧﻬﺎ ﻻ ﺗم ﺑاﺟﻬﺎ ﻲ اﻟ  ،إﺟﺎر اﻟو ﻠﻰ إﺧﻼء اﻷرض ،وأﺻروا اﻟﺻﺎت اﻵﺗﺔ» :م ﺑت اﻟو وض اﻟﺎت،
واﺳﺎل اﻟدع«!
أﺧ اً ،ﻣ  اة اﻟ اﻟن؟ ﻞ  ﺳﺎن اﻟ اﻷﺻﻠن؟ أم  ،ﺑ رن اﻟﻟد ﻲ ﺑﻟا؟ أم ﻲ ﻣﯾة اﻟ اﻟﺎﻟﻲ ﻟﺔ )رﺎ ،(ﻧﺎﻣﻲ ﻟر
ﻬﺎ ،اﻟﻟدة ﻲ ﺑوﻠ ﺑرك ،وﻲ ﺗ اﻟم ﻲ ﻣﺔ ﺎت زﺋ؟!
ﻧ أﻧﻬﺎ ﻣﻟدة ﻲ ﺑﻠﺎ اﻟﺎم  ،1966وﻲ ﺗ أﺎً ﻲ ﻣﺔ ،إات!
أﻣﺎ )اﻟﺎزﺔ( اﻟﺎﻧﺔ ،رﺋﺔ ﺟﺔ ﻧﺎء ﺎﻷﺧ ،ﻧﺎدﺎ ﻣ ،اﻟﻲ
ْ

ﻻ ﺗا ،ﻣﺎت إﺳاﺋﻞ اﻟدة واﻟدة ،ﺑءا ﺎﻧن أﻣﻼك اﻟوﻟﺔ اﻟﺎم  ،1951ﺣ ﺳﻠ إﺳاﺋﻞ ﺗﺔ ﻣﻼﯾ دوﻧ أﻣﻼك دوﻟﺔ ،وﻻ ﺗا ﺗ اﻟﺎﺣﺎت
ﺳ ﻣ اﻷدراج
اﻟﺎﺔ ﻲ اﻟ ،ﺎ ﺔ ﻣﻠﺔ ،وﻣدﺎت ﻟ أﺳﻠﺔ ،وﻣﺎﻧﻊ ﺎوﺔ ،وﻻ ﺗا ﻣﺎﻞ دﻧﺎ اﻟو ،وﻣوع ﺎﻧن ،ﺑا ،اﻟُ 
ﻲ اﻟ اﻟﺎﺳ ،ا اﻟﺎﻧن ﺢ ﺳﺎن اﻟ %1 ﻣ أرﺿﻬ. 
ﱠ
اﻟﻠﺔ ،ﻷن أﻠﺎ اﻟﺎﻣﯾ ﻲ اﻟ ،ﺗا ﺧﻼل ﺗﺎرﺦ ﻧﺎﻟﻬ اﻟﻞ ﻣ إﺣﺎ ﺗﻠ اﻟ ،ﺣ أﻠ اﻟﻠن ﻠﻬ ،ﻟ؛ )ﺑو
ﻧﺄﻣﻞ أﻻ ﺗﺢ ﻩ اﻟ

اﻟﺣﱠﻞ( وﺣ أﺷﺎا؛ أﻧﻬ ﻠن ﻠﻰ اﻟ ﻲ ﺟ اﻻﺣﻼل زر ٍ
اﺎت ووﺣاﻧﺎ،
إﺳاﺋﻞ ﱡ
َ
ُ

ﻟﻬ اﻧا ﻲ وﺟﻪ ،ﻣ ﺑا اﻟ ،وﺛﺎروا ﺿ ﻊ اﻟ ،وﺗوا ﺟاﺎت اﻻﺣﻼل ﻲ ﺔ اﻟا ،ﺎء ُ ﻠ واﻟﺎﻟ!
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