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ﺷﺎ ..ﺑﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻧﻲ  ﺎد ﺟﯾ وﺗﺎوزات ة ﻟﺎت ﺎﻟﻠﺔ

 30أﻛ17:16 - 2021 
اﺗﻬ اﻹﻼﻣﻲ ﻣ اﻟﻠﺎم ﺷﺎت ﻣوﻟﺔ ﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ -ﻟ ﯾﺎ -ﺎﻟر ﻲ ﺎﺎ ﺎد وﺗل وﺳﺔ ﻟﺎﺣﺎت واﺳﺔ ﻣ أراﺿﻲ ﻣﯾﺔ أرﺎ.
وأﻛ اﻟﻠﺎم ﺧﻼل ﺑﻧﺎﻣﻪ اﻟﻠ" ﻧ ﺑ "وﺟد ﺣﺎﻻت ﺳﺔ واﺎب ﻷراﺿﻲ ﻣﻠﺔ ﻟا وأراﺿﻲ ﻣﺎع ﺣﻣﺔ ﺄرﺎ ﻠﻰ ﯾ ﻣﺎ أﺳﺎ" اﻷﺎة واﻟ
اﻟﺎن ووش اﻟﻠﺔ".
ﺄﺗﻲ ذﻟ  أﺎم ﻠﻠﺔ ﻣ ﻧ ﺗ دﯾان اﻟﺎﺔ اﻹدارﺔ واﻟﺎﻟﺔ ﻟﺎم  2020اﻟ ﺣﻞ ﻣﺎ ُوﺻ ﺄﻧﻪ "ﺎﺋﺢ ﺎد وﺗﺎوزات ﺧة  ﻣﺳﺎت اﻟﻠﺔ".
 ﻣ ﻣﺎﻣ وﺻ وأﺎء ورؤﺳﺎء ﺑﻠﺎت ﺳﺎ أﻛوا وﺟد ﺗﺎوزات
ﺗﺎﻼ ًا
وﺎل اﻟﻠﺎم إن إﺛﺎرة اﻟﺔ  ﺑﻧﺎﻣﻪ اﻟﻠﻧﻲ ﻣ ﺧﻼل ﺎﺋﺔ "ﻣﺎ" ﻻﻰ
ً
ﺧة ﻲ أرﺎ ﺄن اﻟة ﻠﻰ أراﺿﻲ وودﺎن ﺗ ﺑﻬﺎ اﻟﺎﻩ اﻟﺔ ،إذ ﺑ وﺎﺟ ﺑﻬﺎ.
وأﺿﺎف" :ﻧث  أراﺿﻲ ﺧﻠ اﻟﺎﺔ وب ﻣ ﺔ ﺟ وأراﺿﻲ أﺧ ..ﺑ ﺗﻠﺎت أﻛ ..ﻣ أﺣﻲ  ﻣ ﻣ اﻷﺳﺎء واﻟﺎﺋ ..ﺎك ﺑﺎﻧﺎت
وﻣات إذا زادت اﻷﻣر  ﺣﺎ وﻟ  ﺎك ﺣﻠل".
وﺗﺎﻊ اﻟﻠﺎم" :اﻷﻣر ﺗﻠﻠ ﺎﻟﻬﯾات ..وذا ﺑﻲ ﺎﻟﺿع ﺑ ..وذا ﻼن ﺑﺧﻞ أرﺎ ،وﻼن ﻣح وﻼن ﻣع ..وذا ﺣ ﻣ أن ﺎ ﻣرﺔ أﺑﻩ إﻧ
ﻠﺎن وراﺟﻊ ﺣﺎﺎﺗ ..إﻧ وك  اﻟ  رﺗ اﻟﺔ أو اﻟﺔ أو اﻟﺎﺳﺔ أو."...
ﻣﺎ " :ﺻ وم ﺣاﻛ ر اﻟﻬ اﻟ ﺗض ﻟﻪ  أﺻﺎب اﻷراﺿﻲ ﻣ اﺿوا ﻟﻠوج ﻣﻬﺎ
وﺣﻞ أﺎﻟﻲ أرﺎ ﺟء ﻣ اﻟوﻟﺔ ﺎ ث،
ً
ّ
ﻟﺎﻟﺢ أﺎة و ﺳﺎن ووش اﻟﻠﺔ".
ﺎﺋﻼ" :ﻧ ﻧق واﻟﺿع ﺑو وﺔ".
وﻧﺎﺷ اﻟﺋ ﻣد ﺎس ﺎﻟﺧﻞً ،
ﻣﺎ" :ﻩ ﻣاد ﺧﺔ ﻟﻠﺎت اﻟﺔ ﻟﺟد وﺛﺎﺋ رﺳﺔ وﺎﻧﺎت ﺗ ﺻﺔ ﻣﺎ أﺗث ﻪ".
ووﺟﻪ اﻟﻠﺎم دة ﻟﻠ،
ً
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وﺎل" :ﯾﺛن أﻧﻬ ﺑﻬﻩ اﻷﺎل ن اﻷار ﻣ ﺗل اﻻﺳﺎن ،ﺑﺎ اﻟ    ذﻟ ،وﺗ إﺧﻼء ﺳﻞ ﻣوﻟ ر ﺎﻣﻬ ﺎﻟﺷة واﻟو واﻟة
واﻻﺳﻼء ﻠﻰ اﻷراﺿﻲ ﺑون ﺣ."
وأﺿﺎف اﻟﻠﺎم" :ﺎك أﺳﺎء وا ﻣﻠ ﺎج ﻟﻠرة ﻣ ﺷﻲ ﻣ أﻞ أرﺎ ﻞ اﻵﺧ ﻟ أﺳﺎك اﻟش واﻟ اﻟﺎن اﻟﻲ ﺗل ﻠﻰ اﻟﺎس  اﻟﻠﺔ
واﻟ وﺳ اﻟﺋ واﻟﻣﺔ ..ﻧ  اﻟﺋ."
وﺧ" :ﻟ أﺳﺎء وﻟ أﺗدد ﺑﺎ ﺣﻰ ﻣ اﻟﺋ ﻷﺻ ﻣا ..وﺧﻠﻲ ﻣﺎ ﺗ ﺑﻧﺎﻣﻲ أو اﻟﺎة ا إﻼﻧﺎﺗﻬ ..ﻟﯾﺎ أوﻟﺎت أﻛ ﻣ اﻟﻠﻬﺎث ﺧﻠ ر
دا 
أﺷﺎﺻﺎ ،وآﺧ
ﯾﻣﺎ ﺑﺎ ﺄﺗﻲ ﻣ ﯾﻠ ﻞ ﻩ اﻷراﺿﻲ  اﻟﻠﺔ ..أﺳأ ﺷﻲء أن ﺗ ان اﻟاﺔ ﻣﺎ ﺗً 
اﻟ ..ﻟﯾﺎ اﺣﻼل ﯾل ً
ً
ﻣﯾ ﻟﻊ أﻧﻬ ﻟد".
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