ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺎﻟﯾ أﺑ زاﯾة :ﺗﺎر اﻹﺻﻼح ﺳض اﻻﻧﺎﺎت ﺎﺋﺔ ﻣﻠﺔ

 13أﻛ20:28 - 2020 
ﺎل اﻟﺎد ﻲ ﺣﺔ ﺢ ،اﻟر ﺳﺎن أﺑ زاﯾة ،إن ﺗﺎر اﻹﺻﻼح ﺳض اﻻﻧﺎﺎت اﻟﻠﺔ ﺎﺋﺔ ﻣﻠﺔ ،ﺗ ﺷﺎت وﺔ وأﻛﺎدﺔ وﺳﺎ ﻲ ا
اﻟﻞ اﻟاﻲ.

ﻣ إﻟﻰ أن ﺎك ﻣ ﯾﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻻﻧﺎﺎت ﺎﻣﺎز وﻟ ﺣ.
ًا
ﺎﻣﺎ،
وأوﺿﺢ اﻟر أﺑ زاﯾة ﻲ ﺗﺢ ﻟﺎة اﻟﺔ ،أن ﺗﺎﺊ اﻻﻧﺎﺎت ﻩ ً 15

وأﺿﺎف“ ،ﻣ ﯾﺎوض ﻠﻰ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﺎ أﻧﻬﺎ ﻟ ﺣ ﺗﺎرس ﻞ  4ﺳات ،وﺄﻧﻬﺎ ﻣﺔ ﯾون ﺗﺎﺳﻬﺎ ﻣ ﺧﻼل اﻟﯾ  ﺎﺋﺔ ﻣﺔ و أﻣ 
ﻣل ﻟ ﺷﺎ و داﻲ”.

وﺗﺎﻊ أﺑ زاﯾة“ ،أﻧﺎ  ﻣﺄﻛ أن ﻲ اﻻﻧﺎم ﺳن ﻲ ﺗﻞ ﻩ اﻟﺎﺋﺔ” ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أن “اﻟة ﺟﺎءت ﻣ اﻟﺋ ﺎس ﻧﻪ ورﻬﺎ ﺣﺎس ﺳﺎﺎ وﻠﻬﺎ
ﻣ إﻟﻰ “أﻧﻬ ﻟ ا اﻟا ﻠﻰ ﺎﺋﺔ”.
ًا
ﺣﺎﻟﺎ”،

وأﻛ أﺑ زاﯾة ،أﻧﻪ إذا “ﻛﺎن ﺎك ﻣاﺔ دوﻟﺔ ﺳن اﻻﻧﺎﺎت داﺔ وﺳن اﻟﺎﺋﺞ ﺻﺎدﻣﺔ ﻟ  أن اﻻﻧﺎﺎت ﻣﻣﺔ ﻟﺎﻟﻪ ﻟ دﺧﻞ ﺎﺋﺔ ﻣﺔ”.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ23:53:19 01-12-2020 :
1

ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﻣﺎﺋﻼ ،إذا ﺎن اﻟ  ﺻوق اﻻاع ﻟﺎ
وأﻛ أﺑ زاﯾة ،أن ﻣﺿع ض ﺎدة ﺑﯾﻠﺔ ﻟ  ﻠﻰ اﻟ اﻟﻠﻲ ،ﻬ ﺎر ﺎدﺗﻪ ﻣ ﺧﻼل ﺻوق اﻻاع،
ً
اﻟف ﻣ ذﻟ؟.

ﻣﺎﺳﺎ ﻣﻬﺎ ﺣﺎوﻟ“ إﺳاﺋﻞ” اﻟﺄﺛ ﻠﻪ”.
ﻛﺎ ﺗﺎءل“ ،ﻛ ﺳض إﺳاﺋﻞ وأﻣﺎ ﺎدة ﺑﯾﻠﺔ؟ ..ﻲ اﻟﻬﺎﺔ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺳﺎر ﻣ ﯾاﻩ
ً

وأﻛ أﻧﻪ “ﻟ ﺎك ﺿﺎت ﺔ ﻹﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ،ﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻟ ﺗ ﺗر اﺎم اﻟوﻟﻲ واﻟﻲ ﻲ ﻞ اﻟوف واﻟات اﻟﻲ ﻬﺎ اﻟﺎﻟ ،ﻬا
ﺷﺄن داﺧﻠﻲ ﻠﻲ” ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أن“ ،رﺋ اﻟﻠﺔ ﻣد ﺎس ﯾ اﻻﻧﺎﺎت اﻷﻣﺔ وﻠﻰ ﺿء ذﻟ ﺳر إﻣﺎ اﻹﺳاع أو اﻹﺎء ﻲ إﺻار ﻣﺳم
ﻣ إﻟﻰ أن اﺟﺎع اﻷﻣﺎء اﻟﺎﻣ ﺗ ﺗﺄﺟﻞ ﻩ وﻟ ﺄﺗﻲ ﯾ ﺳ اﻟﺎن اﻟ أﻠ ﻪ  ﺗﻞ ﺎدة ﻣﺣة.
ًا
اﻻﻧﺎﺎت”،

ﻣﺣﺎ دون إﻼق ﻟﺣة ﺣﺔ ﺢ ،ر اﻟﻠ اﻟ ﺗﺿا ﻟﻪ” ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أن ار ﺢ ﻣﺎدر ﻣ ﻞ ﻣﺔ ﺻة
وﺷد أﺑ زاﯾة“ ،ﺎﻟﺔ ﻟﻠﺎر وﺎدﺗﻪ اﻟﺎب
ً
ﺗﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺔ ﺄﻧﻬﺎ ﺷﺔ ﺧﺎﺻﺔ.

ﻣدا ﻠﻰ أن ﺢ
وأﺿﺎف“ ،ﻧﻣ ﺑﺣة ﺣﺔ ﺢ  ،أن ﺗ ﺟﻊ أﺑﺎءﺎ ،اذا اﺣﻣﺎ اﻟاﺔ وﻣﺎرﺳﺎ أ ﻣأ ﻣ ﻣﺎد ﺣﺔ ﺢ و ﺎﻧن اﻟﺔ”،
ً
ﺳﻰ اﻷم اﻟﻲ ﺗ اﻟﻊ.
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