ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺟﺎد ﷲ  ﻠﻰ ر ﺳﻠﺔ رام ﷲ ﻟﻠﺎة اﻟﺎرﺋﺔ اﻟﻲ أرﺳﻠﻬﺎ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات

 21ﻣﺎﯾ12:35 - 2020 
اﻟﺎة:

م ﻟﺎ اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ
ﺎل ﺎن ﺟﺎد ﷲ ،اﻟﺎد ﻲ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﺔ ﺢ ،ﯾم اﻟ": ،أن اﻟﺎﺻﻲ واﻟاﻧﻲ ﻠ أن ﻞ ﻣﺎة ﺗُ ّ

أﻣ ﻪ
وﺎع ة ﺗ  اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻣﺎراﺗﻪ وﻣﺎرﻪ أو اﻟﺎﺑ اﻟﻲ  ﻠﻬﺎ ،ﻬﺎ وﻬﺎ و ﻬﺎ وﻲ اﻹذن ﺑﺧﻟﻬﺎ أو ﻬﺎ ،وٌ 
ﺷﺎ وﻪ اﻟن واﻟان ،ورن أن ا  اﻟاﻊ اﻟﺗ ﻠﻰ وﺟد اﻻﺣﻼل اﻟ ق أرﺿﺎ".

ﺑﺎء ﻠﻰ ﻣﺎﺷة ﻣث
وأﻛ ﺟﺎد ﷲ ﻠﻰ أن اﻟ اﻟﺎدم )ﻣ رام ﷲ( ﻟﻠﺎة اﻟﺎرﺋﺔ اﻟﻲ أرﺳﻠﻬﺎ دوﻟﺔ اﻹﻣﺎرات اﻟﺔ ﻟﺎ اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟﺔ وة واﻟسً ،
اﻷﻣ اﻟة ﻧﻻ ﻣﻼدﯾف ،ﻻ ﯾﻠ ﺎﻟﺔ اﻟﻲ وﺻﻠ ﻬﺎ اﻟﻧﺔ ،وﻻ ﺄﻟﺔ اﻟ ،وﺎت إﺎدة اﻹﺎر ﯾﺎ ﺻوق اﻷﻣ اﻟة اﻹﻧﺎﺋﻲ ﻲ
ﺎع ة  اﻟ ﻣﻼدﯾف وﻞ ﺳد ،واﻟوﺎت اﻷﺧ ﻣ ﻣﻟ آﺧ ﺗ  اﻻﺣﻼل ،وﺗﻞ إﻟﻰ ﻣاﻊ اﻟ دون أن ض أﺣ ﻣﻬ ،وا
ﻲ أن ر اﺳﻼم اﻟﺔ ﻟﻪ ﻣﻰ ﺳﺎﺳﻲ ،ﯾﻠٍ  
 ﻪ ﯾ اﻟﺎة اﻹﻣﺎراﺗﺔ ﻠﻰ وﺟﻪ اﻟص ،ﺳاء ﺗ ﺑ أو ﺑون ﺗ ،ﺳاء ﺎﻧ اﺳﺎﺔ
ٍ
ﺻﺧﺔ ﻣ ﻞ ﻠﻲ.
ﻟاء ﻣث اﻷﻣ اﻟة أو

وﺗﺎﻊ اﻟﺎد ﻲ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﺔ ﺢ ":ﻣ ﺎل )ﻣ ﺟﺎﺔ اﻟﺎﺔ( أن اﻟ ﺗ ﻷن اﻟﺎة ﺟﺎءت  ﻣﺎر ﺗﻞ أﺑ ،ﻧل ﻟﻪ أﻧ ﺎﻷﻣ
اﺿ أﻣال ﻣ ﺗﻞ أﺑ ،وﺎﻷﻣ اﺳﻠ اﻟﺎات اﻟﺔ واﻟﺔ اﻟﺎدﻣﺔ  ﻣﺎر اﻻﺣﻼل ،وأﻧ ﺗﻠن  ا اﻟﺎر ﺑﺎرﺢ أﺻرﺗﻬﺎ ﺗﻞ أﺑ ،وأن
ﻧ اﻣﺎزاﺗ رﺔ ﺎ ﺗﺢ ﻪ ﻟ ﺗﻞ أﺑ."
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ووﺟﻪ ﺳاﻟﻪ ﻟﺎﺔ اﻟﺎﺔ ﺎﺋﻼً":ﻠ أن ﺗﺄﻟا أﻧ ﺳاﻻً ﻟﻪ ﺔ اﻟا اﻟﺎدرة :ﻟﺎذا ﺗﻪ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻰ ﻣ دول اﻟﺎﻟ واﻟﺎت اﻟوﻟﺔ واﻟﺳﺎت اﻟﺎﻟﺔ
ﻟ اﻟﺢ واﻟﻬﺎت واﻟﺎت ﻟﻠ اﻟﻠﻲ  اﻟﺎت اﻟوﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻞ ﻲ اﻟﺔ واﻟﺎع ،وﻟ  اﻟﻣﺔ اﻟﻠﺔ ،أﻟ ا دﻟﻼً ﻠﻰ اﻧام اﻟﺔ
ﻲ اﻟاﺔ واﻟﺎﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ واﻟاﺔ ﺑﻬﻻء اﻟ ﯾون ﻠﻰ ﺷﺎ ﺎﺳ اﻟﻠﺔ ،وﻟ ن اﻟوق ) وﺔ (اﻟ أﻧﺄوﻩ ﻣﺧ اً ﻣ ت اﻟﺎء )ﻹذﻻل( أﺑﺎء
اﻟوع ﺎ أﻧﻬ أﻛ ﻣ ﯾث ﯾﻣﺎً  اﻟف !!!.
ﺷﻬ آﺧ ﻣﺎ ﺎﻣا ﻪ ﻣ ﺟاﺋ ﺗ أﻣﺎﻧﻬ وﺷﻬ ،و ّ
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