ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺎﺋﻞ :اﻟا ﺿورة ﻟﺎح اﻻﻧﺎﺎت

 31أﻛ16:52 - 2019 
أﺟ ﺎﺋﻞ و وﺔ وﺳﻼﻣﺔ اﻟ ﻠﻰ أن اﻟا اﻟﻲ ﺿورًة ﻟﺎح أ اﻧﺎﺎت ﻣﻠﺔ ،وﺷدوا ﺧﻼل ﺣار ﺷﺎﺑﻲ ة ﻠﻰ ﺿورة ﺣ ﺿ ﺷﻲ
ﺗﺎﻩ إﺟاء اﻧﺎﺎت ﺷﺎﻣﻠﺔ.

اﻟا أوﻻً
وأﻛ اﻟﺎد ﻲ اﻟﻬﺎد اﻹﺳﻼﻣﻲ ﺧ ﺣ ﺿورة اﻟا اﻟﻲ أوﻻً ﻞ إﺟاء أ اﻧﺎﺎت ﻟﺎن ﻧﺎﺣﻬﺎ؛ "ﻛﻲ ﻻ ﺗر ﺳﺎرﺎت اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎﺔ".
ﻣﻬت اﻟ ﻟﻠوج ﻣ اﻷزﻣﺔ اﻟﻲ ﺗ ﺎﻟﺎﺣﺔ اﻟﻠﺔ.
وأوﺿﺢ ﺣ أن اﻟؤﺔ اﻟﻲ ﻣﻬﺎ  8ﺎﺋﻞ ّ
واﺷ اﻟﺎد ﻲ اﻟﻬﺎد  ﻟﺎء ﻟﻠﺎدة اﻟﻠﺔ ﻞ أ اﻧﺎﺎت ﻟﻠوج ﺑا وﻲ "ﻛﻲ ﻻ ﯾر ﺳﺎر ﻣﺎ ﺣث ﺳﺎً ﺎ".
ﺟﺎون ﻟﺿﻬﺎ
ﻣا أﺔ  ﻟﺎء وﻲ ﺟﺎﻣﻊ ﻞ إﺟاﺋﻬﺎ ﻟﻠﺻل إﻟﻰ ﺣﺎﻟﺔ ﺗا.
وﺟد اﻟث ﺎﺳ ﺣﺔ ﺣﺎس  اﻟﻠ اﻟﺎﻧع ﺗﺄﻛ ﺟﻬزﺔ ﺣﻪ ﻟض اﻻﻧﺎﺎت،
ً
وأوﺿﺢ اﻟﺎﻧع أن اﻻﻧﺎﺎت ﺳﺳ ﻟات ﻠﺔ ة ﻟﺗ اﻟ اﻟﻠﻲ؛ ﺎﺋﻼً إن ﺷﺎ ﯾ ﺗ اﻟﺣة ﻠﻰ ﺎة واﺿﺔ وﻲ اﻟا اﻟﻲ وﺗ
اﻟاﻛﺔ ﻣﻊ اﻟﻞ.
و اﻟﺎﻧن أن "اﻷﺻﻞ ﻲ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت   اﻧﺎﺎت ﺗﺔ ورﺋﺎﺳﺔ ﻣاﻣﺔ ﯾﻠﻬﺎ اﻧﺎﺎت ﻣﻠ وﻲ؛ ﻟ ﺣﺎس اﺳﺎﺑ ﻟة اﻟﺋ ﻣد ﺎس
ّ
وﻣﺎدرة اﻟ اﻟﺎﻧﺔ ﻟاﺟﻬﺔ اﻟﺎت واﻟﺎ اﻟﺔ ﺎ".

وأﻛ أن ﺣﺎس ﻟ ﺗن ﺎﺋ ًﺎ أﻣﺎم إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت وﻟ اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ ة ﺳﻬﻞ ﻞ اﻟﺎت ﻣ أﺟﻞ اﻟﺻل إﻟﻰ ﻠﺔ داﺔ ،ﻟ  أن  ذﻟ ﻟﺎء
وﻲ ﻟﺎﺣﻬﺎ.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﺧﺎر اﺳاﺗﻲ
وأﻛ اﻟﺎد ﺔ ﺢ ﻣﺄﻣن ﺳان أن إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﺧﺎر اﺳاﺗﻲ ﻟﺔ ﺢ ،و ﻣﺎ أﻠﻪ ﻣ ﺳات ﻠﺔ.
وﺎل ﺳان "ﻧ اﻧﺎﺎت ﻹﺎدة اﻟﻬ اﻟﻠﻲ ﻟﻠاﺟﻬﺔ وﻣاﺟﻬﺔ اﻟﺎت اﻟة اﻟﻲ ﺗاﺟﻪ ﺷﺎ".
ﻣا أن اﻻﻧﺎﺎت اﺳﺎق وﻲ ﺎل
وأوﺿﺢ أن ﺣﺔ ﺢ ﺗُ اﻧﺎﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﺎدات ﺟﯾة وﺗز اﻟاﻛﺔ واﻟﺣة؛ "ﺎﻟﺎﻟﺔ ﺧﺎر اﺳاﺗﻲ ﻟﺢ ﻻ دة ﻪ"،
ً
اﻧﺎرﻩ.

و ﺳان أن ﺣﺔ ﺢ ﺗﻠ ّ ﺈﺎﺑﺔ ﻣ ﺣﺔ ﺣﺎس" ،وﻧﻰ أن ن اﻟ ﻟﻪ ﺗﺟﺔ ﻠﺔ ﻠﻰ أرض اﻟاﻊ".
ّ
وﺗﺎﻊ ﺣﯾﻪ "ﻻ ﻧ ﺗار ﻣﺄﺳﺎة اﻧﺎﺎت اﻟﻠﺎت؛ ﻧ أن ﻧﺎوز ﻠﺎ ﻠﻰ أرض اﻟاﻊ ﻞ اﻟﺎت ﻟﻠﺻل إﻟﻰ اﻧﺎﺎت".
ﻧﺎم ﺳﺎﺳﻲ
و اﻟﺎد ﺎﻟﻬﺔ اﻟاﺔ ﻼل أﺑ ﺔ أن اﻷوﺿﺎع اﻟﺎﺳﺔ ﺎﻟﺔ اﻟ ،وﻻ ﻊ ف دﻩ أن ﯾاﺟﻪ اﻟﺎت.
ّ
ا  اﻻﻧاد واﻟد ﺎﻟار
وأوﺿﺢ أﺑ ﺔ أن ﻣاﺟﻬﺔ ﻩ اﻟﺎت ﺗﻠ إﺎدة ﺑﺎء ﻞ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻠﻲ ﻟﺎم ﺑﻟﺎﻧﻲ رﺋﺎﺳﻲ ﺗﻪ ﻣﺳﺎت؛ ً
اﻟﻲ.

وأوﺿﺢ اﻟﺎد ﺎﻟﻬﺔ اﻟﺔ ﻣﺎ ﻣ أن إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت  أن ﯾﻞ ﻲ أ ﻟﺔ ﺑون ﺿ ﺷﻲ وﺟﺎ.
وﻟ ﻣ إﻟﻰ أن و ﻟﺔ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ ﺳﺎود زﺎرﺗﻪ ﻟة  أﺎم ﻠﻠﺔ وﺳﻞ رد اﻟﺋ ﺎس ،وﺗﺎءل" :ﻠﻰ أ ﻧﺎم ﺳن اﻻﻧﺎﺎت".
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