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 الرحيم الرمحن هللا بسم

 يهود كيان  مع العالقة حقيقة عن تتساقط التوت وراقأ
 !!!"إسرائيل" مع أيديولوجية مشكلة ال لبنان خارجية وزير

 والذي ،26/12/2017 يف واملنشور "الساعة حوار" برانمج امليادين قناة عرب ابسيل جربان اللبنانية اخلارجية وزير مع لقاء يف
 جواب على أحصل أال )أمتىن: قائلة املذيعة سألته وحني اللبنانية" اخلارجية السياسة "مبهندس ابسيل جربان الربانمج مقدمة فيه وصفت

 جربان جواب وكان "إسرائيل"؟( مع العربية الدول بعض تطبيع واقعاً، أصبح التطبيع أن ترى هل أمكن، لو معلومات رمبا دبلوماسي
 تكون رافضني مش حننا أيديولوجية، قضية ليست لنا ابلنسبة حنن شغلة، أقلك )بدي: تردد أي دون ابلعامية خمتلطة بلغة ابسيل

 ببعضها ومعرتفة أبمان، الشعوب كل  تعيش أن نريد إننا نقول حنن رافضني، مش أمان، عندها يكون أن حبقها ،موجودة "إسرائيل"
 .(...معه اختالفنا وعلى خراآل نريد وحنن عمياء، قضية ليست فالقضية ابآلخر، ومعرتفة بعض،

 واملمانعة، املقاومة تزعم سياسية وخلفية   قناة   وعلى تردد، أو حياء أي من اخلالية التصاريح هبذه اللبنانية اخلارجية وزير يصرح
 مؤكداً  ابتو  فلسطني، قضية يف كذبكم  مرج وابن مقاومتكم ثلج ذاب لقد!!! التصوير خلفية يف الدرامي املشهد هي البيضاء والثلوج

 كيان  مع التطبيع عن التوت ورقة بسقوط املتمثل العريب النهج يف سائرون وحلف حكومة من معه ومن خارجيته" "مبهندس لبنان أن
 بعدما القدس يف له سفارة الفتتاح استعداد على أنه ابلتصريح لبنان مسارعة أن عن هذا ويكشف بل فلسطني، ألرض الغاصب يهود
 ملف يف والبدء ،املمنهج التطبيع سلسلة ضمن هذا أن يكشف "إسرائيل"، يسمى ملا عاصمة القدس ابعتبار األمحق هإعالن ترامب أعلن
 وزير تاله للحكومة بيان يف حينها جاء حيث الالجئني، وقضية القدس ومها يهود مع "السالم" ملف يف العالقتني القضيتني إهناء

 جلنة تشكيل قررت احلكومة )إن: للحكومة اجتماع انتهاء عقب بريوت، شرق الرائسة بقصر صحفي مؤمتر يف رايشي ملحم اإلعالم
 عاصمة لتكريسها القدس يف للبنان سفارة إنشاء ابسيل، جربان اخلارجية وزير طرح لدراسة احلريري، سعد احلكومة رئيس برائسة

 بصفقة يعرف ابت فيما ضالعون خارجيته ندسومه حبكومته لبنان أن كذلك  يكشف لعلهو  (،14/12/2017 اجلزيرة... لفلسطني
 سالم حماداثت فيها النهائية املفاوضات تشمل اليتو  وقضيتهم، فلسطني أهل من الباقية البقية لتصفية حماولة يف أمريكا تقودها اليت القرن

 ؟فقة األمريكية الصناعة واإلخراجالص هذه يف لبنان سري مؤشرات هذه فهل!!! السعودية بقيادة العربية واألقطار "إسرائيل" بني إقليمية
 ،اللبنانية احلكومة كل  واي لبنان، خارجية وزير اي

 عقدي أيديولوجي صراع هو لفلسطني الغاصب يهود كيان  مع فالصراع أنفسكم، إال الطروحات وهذه الكالم هبذا متثلون ال إنكم
 كل  مع - لبنان أهل ومنهم - األمة صراع هو بل يهود، كيان  عم هبزالتكم اهلزيل اللبناين الكيان صراع ليس وهو املقاييس، بكل

 وال الطريق هذا يف األمة سري تقرر اليت هي خارجيتكم مهندس تصرحيات وليست ...واحداً  شرباً  كان  ولو أراضيها من ألرض مغتصب
 أمريكا أوهام هللا إبذن وستتحطم ...ل""إسرائي املسماة السرطانية الغدة هذه وجود يرفض لبنان ويف فيها شريف   فكل الصراع، طبيعة

 هم - منهم ولستم - لبنان وأهل الشام، وبالد املقدس بيت وأكناف املقدس بيت يف وأبنائها اإلسالمية األمة جدار على قرن   بصفقة
ِهْم قااِهرِينا الا الا ت ازااُل طاائِفاٌة ِمْن ُأمَِِّت » :أمامة أيب عن أمحد رواه فيما ملسو هيلع هللا ىلص هللا رسول قال األمة، هذه من جزء عالاى احلْاقِ  ظااِهرِينا لاعاُدوِ 

تِي اُهمْ  ْوااءا حاَّتَّ َيْا ُْم ِمْن َلا الافاُهْم ِإالَّ ماا أاصااَبا ُهْم كاذاِلكا  ياُضرُُّهْم ماْن خا : . «أاْمُر اَّللَِّ وا ، واأاْينا ُهْم؟ قاالا بِب اْيِت »قااُلوا: ايا راُسولا اَّللَِّ
ْقِدِس واأاْكنا   .«اِف ب اْيِت اْلماْقِدسِ اْلما
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