ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﻧﺎﺔ اﻟ اﻟﻠ ﺗﻠ رﻬﺎ دة ﻼت ﻟﺎرة اﻟ اﻷﺑ

 10ﯾﻧ15:34 - 2019 
أ ﻧﺎﺔ اﻟ اﻟﻠ  ،رﻬﺎ ﻟة ﻣﺎر اﻟﺋ اﻷﻣﻲ ﻼت ﻟﻠ ،ﻟﺎرة اﻟ اﻷﺑ.
وت اﻟﺎﺔ ،أن ﻩ اﻟة ﻲ ﻣﺎوﻟﺔ ﺎﺷﻠﺔ وﺎﺋﺔ أﺧ ﻟﻺدارة اﻷﻣﺔ ﻟﻼﻟﺎف ﻠﻰ ﺎدة اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣﻠﺔ ﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ،وﻠﻰ رأﺳﻬﺎ اﻟﺋ
ّ
ﻣد ﺎس اﻟﯾ أﻠا ﻣوع ﺗﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ اﻟ أﻠ ﻠﻪ اﻹدارة اﻻﻣﺔ ،ﺻﺔ اﻟن "ﺻﺔ اﻟﺎر".

وأﺷﺎرت إﻟﻰ أن اﻹدارة اﻻﻣﺔ  ،أﻠ أﻧﻬﺎ ﺳﺎ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣ ﺧﻼل اﻹﻼم ،وﻣ وراء ﻬ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ.
وأداﻧ اﻟة اﻟﺔ اﻷاف واﻟاﺎ ،ﻣﺎﻟً ﺔ ﺎﺔ اﻟ اﻟﯾ ﺳﻠا ﻠﻰ ﻣار ﺳات ﺟ اﻻﺣﻼل ،ﺗﺎرﺎً ﻣﺎً واﻟﯾ  ﺟء أﺻﻞ ﻣ ﺣﺎ اﻟﺔ
واﺟﺎﻪ اﻟﻲ ،وﺗﺎﻟﻬ ﺑ اﻟة واﻟ ا اﻟﺎﺔ وﻣا ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ اﻟﻞ اﻟﻲ واﻟﺣ ﻟﺎ.
وأﺷﺎدت اﻟﺎﺔ ،ﺎﻹﺟﺎع اﻟﻲ ﻟﻞ ﺎت وﺎﺋﻞ وﻧﺎﺎت واﺗﺎدات ﺷﺎ واﻩ اﻟﺔ واﻟﺔ اﻟﻲ ر ورﺷﺔ اﻟ.
وأﻛت أن ﺣﺔ اﻟﺎﺔ ﻲ ﻠ ﻣﺳﺔ وﻟﻬﺎ ﺗ أن اﻟﺎوق ﻣﻊ ﻩ اﻟات اﻟﺔ  ،ﺿ ﺣﺔ ﺷﺎ واﺳﻼﻟﻪ وﻲ ﻣﺎوﻟﺔ ﻟ اﻟ اﻟﻠﻲ،
ﻣًة أن اﻟار واﻟﻠﺎء ﻣﻊ اﻹدارة اﻷﻣﺔ اﻟﻲ ﺗ اﻬﺎ ﺑ اﻻﺳﺎن وﺗﺔ ﺔ ﺷﺎ واﺳﻬاف ﻣﺔ ﺗ ﻠ ،ﻟ ﻟﻪ ف إﻻ ﺗ رواﺔ
اﻻﺣﻼل واﻻﺳﺎن ،وﺗ أﻧﻪ ﻻ ف أ ﺻﻲ أو ﻣﺳﺔ إﻼﻣﺔ ﻠﺔ أن ﺗاﺻﻞ ﻣﻬ ﻠﻰ ﻩ اﻷرﺿﺔ اﻻﺳﺎرﺔ ﺿ ﺷﺎ و أرﺿﻪ وﻣﺳﺎﺗﻪ.

ورأت أﻧﻪ ﻣ  اﻟل و اﻟﻲ اﻟار ،ﻣﻊ إدارة ﺗﺢ أﻧﺎﺎً وﻣﺎت ﻲ أرض ﺷﺎ وﺗﻬف ﻣﺳﺎﺗﻪ اﻟﺔ واﻹﺳﻼﻣﺔ ،وﺣﻪ ﻲ اﻟﺔ واﻻﺳﻼل.
وات ﺄن ﻩ اﻟة ﺗ  ﻣﺄزق ﺗﻪ اﻹدارة اﻻﻣﺔ  ﻞ ورﺷﺔ اﻟ ﻲ اﻟرة ،واﻟﺎﺋﺞ اﻟﻬﻠﺔ اﻟﻲ ﺣﻬﺎ ﺻد ﺷﺎ وﺎدﺗﻪ ﻞ ﺗﻬ ﻬ
اﻟوﺔ و اﻟﺎﻧن اﻟوﻟﻲ واﻟﺔ اﻟوﻟﺔ.
وﺎﻟ ﺎﺔ اﻟﺳﺎت اﻹﻼﻣﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟاﺧﻞ واﻟﺎرج ﻣاﺻﻠﺔ ﻣاﻬ اﻟﻬﺔ ،واﻟﺔ اﻟﺔ وم ﺗ ﻣﺎت ﻟ ﻣﺎت ﺗﺔ اﻟﺔ
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اﻟﻠﺔ ،ور ﻩ اﻟة اﻟﺔ ﻲ أاﻬﺎ وﺗﻬﺎ.
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