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ﺗﺎﺻﻞ ورﺔ اﻟﺎﻟﺔ ..دة اﻟﻣﺔ ﻟة ودﻣﺞ اﻟ وﺗﺗ أوﺿﺎع اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ

 10د22:34 - 2018 
ﻛ ﻣﺎدر ﻠﺔ ُﻣﻠﺔ   ،اﻟرﺔ اﻷﺧة ﻟﻠﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،واﻟﻲ أﻛ ام اﻷﺣ  ،ﻣﺔ ﺎس ،أﻧﻬﺎ ورﺔ ﺣﺔ ﺣﺎس ،وﻻ ﻼﺔ ﻟﻠﺳ
اﻟ ﺑﻬﺎ.
را ،ﻲ ﺎع ة ،دون أ اﺷاﺎت ،وون ﺗﺧﻞ ﻣ أ
وﺎﻟ اﻟﺎدر" :اﻟرﺔ د ﻟدة ﺣﻣﺔ اﻟﺎق اﻟﻲ ،ﺑﺋﺎﺳﺔ اﻟر راﻣﻲ اﻟ ﷲ ،ﻻﺳﻼم ﻣﻬﺎﻣﻬﺎ ً
ف" ،ﻣة إﻟﻰ أن اﻟرﺔ اﺳت إﻟﻰ اﺗﺎﻲ  ،2011و.2017
ﯾﻣﺎ ،ﯾ  ﻣﺎورات ﺎﺋﻠﺔ ،ﻟﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ ،و اﺗﺎذ ار ﺗﻞ اﻟﻣﺔ  ،اﻹﺎر اﻟﺎد اﻟ ﻟﺔ
وأﺿﺎ اﻟﺎدر ،أﻧﻪ ﺧﻼل ً 50
اﻟ اﻟﻠﺔ ،ﺎ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺎﻣﻠﺔ ،ﺳن  ﺳﺔ أﺷﻬ ﻣ ﺗﺎرﺦ اﻟﻊ ﻠﻰ اﻟرﺔ اﻟرة.
وﺎ ﯾﻠ ﻠ اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ ،أﻛت اﻟﺎدر ،أﻧﻪ ﺎن اﻟح أن ﯾ ﺗﻞ ﻟﺔ ﻣﺔ ﻟﻬﺎ ﺈﺷاف ﻣ ،ﻟ آﻟﺎت ﺗﺗ أوﺿﺎع اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ ،و
ﻟﻼﺗﺎﺎت اﻟﺎﺔ ،ﻧﺎﺔ ﻲ اﻟ ذاﺗﻪ ،ﺗﺎول اﻟرﺔ ﻟﻠ اﻟﺎوﻣﺔ ة ،أو اﻹﺷﺎرة إﻟﻰ ﺳﻼﺣﻬﺎ ،أو اﻷﻧﺎق اﻷرﺿﺔ.
ﻠﻣﺎ ﻟﻞ اﻷاف ،و اﻟﻣﺞ اﻟﻲ
وﺣل ﻣﻠ ﻣﻲ ﺣﺔ ﺣﺎس ،أﻛت اﻟرﺔ ،أﻧﻪ ﯾ  ﻣﻠﻬ   اﻟﻠﺔ اﻹدارﺔ اﻟﺎﻧﻧﺔ ،وﻣﺎ ر ﻬﺎ ن ُﻣ ً
ﻟﻠ ،وً ﺎ ﻟﻼﺎرات اﻟﻠﺔ ﻟﻞ و ازرة أو ﺔ ﺣﻣﺔ.
ﻛﺎ د اﻟرﺔ ،ﻟ وﺗﻞ اﻟﻠ اﻟﻲ ،ورﻊ ﺎﺔ اﻹﺟاءات اﻟﻲ ﺿ ﻲ ﺎع ة ،وﺎدة اﻷﻣر ﻟﺎ ﻞ ﺷﻬ آذار /ﻣﺎرس .2017
وﺎن ام اﻷﺣ  ،ﻣﺔ ﺎس ،ﺎل ،ﻲ و ﺳﺎﺑ :إن ﻣ ﻟ ﺗض أﺔ أوراق ﻟﻠﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻠﻰ اﻹﻼق.
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وأﻛ اﻷﺣ ،و ﻣﺎ ﻧﻠ ﻪ ﺎة )اﻟ ،(أن ﻣﺎ ُض  ورﺔ ﻣ ﻞ ﺣﺎس ،وارﺗﺄت اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ،أﻧﻬﺎ دة ﻟﻠﻠ وﺗ ﻟﻼﺗﺎﺎت اﻟﺔ ،ﻻًﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻠ
ﻣ اﻟ ،أن ﯾا ﺿﻬ ﻟﻠ اﻟرﺔ.

ﻣﺎﺎ" :ﻛﻞ ﯾم ﺣﺔ ﺣﺎس ،ج ﺎدﺗﻬﺎ ﻟﻟا ،إﻧﻬ ﻠا ﺎﻟرﺔ اﻟﺔ ،وأﻧﺎ أل ،ﻞء
ﺻﺎدﻣﺎ ،ﺧﻼل اﻟﺎرة اﻷﺧة ﻟﻬﺎ ﻟﻠﺎة،
وأﺿﺎف ،ﻟﻸﺳ ،رد ﺣﺎس ﺎن
ً
ً
ﺻﺎ أن ﺢ ﺗ أوراق ﻣ."
اﻟ ..وأﻧﺎ ﻲ ﻠ اﻟﺎة :إن ﻩ ﻟ ورﺔ ﻣﺔ ،وﻟ
ً
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