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ﺷﺎ :اﻟﺎد  اﻟ ض :اﻻﻧﺎﺎت ووﺣة ﺢ اﻟﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم واﻧﺎز اﻟﺣة اﻟﺔ
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أﻛ اﻟر  اﻟ ض ،اﻟﺎد ﻲ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﺔ ﺢ" ،أن اﻟﺎب ﻟوق اﻻاع ﺎﺔ اﻟﻠﺔ اﻷوﻟﻰ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم وﻧﺎز اﻟﺣة اﻟﺔ
اﻟﻠﺔ ،واﻟﻲ ﺑوﺎ ﻻ ُ اﻟﻠ ﻠﻰ ﻞ ﻣﺎ ﻬ اﻟ اﻟﻠﻲ وﺂﻣ ﻠﻪ".
وأﺿﺎف ض ،ﻲ ﺗح ﻟﻪ ،أن ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﺎدة اﻟﺎﺋ ﻣ دﺣﻼنُ ،ﯾان ﻠﻰ اﻻﻟﺎم ﻲ أﺎر وﺣة ﺎوﺔ واﺣة ،وأﻧﻪ ﯾل ﻞ اﻟﻬد وق ﻞ
اﻷﺑاب ﻣ أﺟﻞ ﺗ ذﻟ.

وأوﺿﺢ ض ،أن ﺣﻠ أﺑﺎء ﺣﺔ ﺢ  ﺗﺣﺎ ُﻣﺎﻟﺎً أﺑﺎء ﺢ واﻟﺎدر اﻟﻲ اﻟ ﺻﺎﺣ اﻟﺎرﺦ اﻟ ﺎش ﻲ اﻟن ﻣﻊ ﻪ اﻟ واﻟﺎﺿﻠ ورﺎق
اﻟﻼح ،وأﺑﺎء اﻟﺎت وﺻﺎع اﻟرة ﻣ ﺎﺔ أﻧﺎء اﻟ أن ن ﻟﯾﻬ ﺣﻠ واﺣ و ﺗﺣ اﻟﺔ.

ووﺟﻪ ض ،رﺳﺎﻟﺔ ﻷﺑﺎء ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ وادرﻩ وﺎدﺗﻪ وأﻧﺎرﻩ ﺎﺋﻼً " :ر ﻣﺎ واﺟﻬﺎ ﻣ ﺗ وﻣﻼﺣﺔ وﻠ وااء ﻣ وﺷﻲ ﻠ وﻠﻰ ﺗ،
اﻟم ﺟﺎءت اﻟﻠﺔ ﻟدوا ﻣﺎ ُﺳﻠ ﻣ وﺗﺟﻬا رﺳﺎﻟﺔ ﻷﺑ ﻣﺎزن أﻧﻪ أﺧﺄ  اً ﻣﺎ أﺧﺟ ﻣ ﺢ".
وأﺷﺎر ض ،أن ﺻﺎدﯾ اﻻاع ﻲ اﻟﺳﺎﻟﺔ اﻟﻲ  ﻣ ﺧﻼﻟﻬﺎ أن ﺗد اﻟادر ﻠﻰ ﻞ ﻣﺎ واﺟﻬﻩ وﻟ ﯾ إﻻ ﻣﺎ وا ﻠﻰ ﻟﻬ وذﺎﺋﻬ ،وأن وا ﻲ
ﺻوق اﻻاع ،ﻟن رﺳﺎﻟﻬ ذات دﻻﻟﺔ واﺿﺔ اﻟﺎﻟ ﻟﻠﺎﺻﻲ واﻟاﻧﻲ" ،ﻣﺎً أن ﯾوا اﻟﻬ ﻲ ﻞ دﺔ وﺛﺎﻧﺔ ووا ﺣﻠﺔ ﻣ ﺑ ﻟ وﻣ أخ ﻷﺧﻪ وﻣ
ﺻﯾ ﻟﻪ واﻟﻞ ﻟﻠﺻل ﻟﻬﻬ واﻟﺟﻪ ﻟﺎدﯾ اﻻاع.
وﺄن إﺻار اﻟﺋ ﻣد ﺎس ﻣﺳﻣﺎً ﺈﺟاء اﻧﺎﺎت ﺗﺔ ورﺋﺎﺳﺔ ،ﺎل ض" :ﻛ اﺗﻰ أن ن  ا اًر ﻠﺎً وﺎً ﺧﺎﻟﺎً ،ﯾﺧ ﻠﻰ أﻧﻪ ﻣج ﻷزﻣﺔ
اﻻﻧﺎم اﻟﺔ اﻟﻲ  ﺑﻬﺎ ﺷﺎ اﻟﻠﻲ ،واﻟﻲ أﺎدت ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ إﻟﻰ اﻟراء د ﻣ اﻟﻣ وﻣﻬﺎ ﻣ اﻟﺎﻞ واﻻﺎم اﻟﻲ واﻟوﻟﻲ".
وﺗﺎﻊ ض" :ار إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﻣ ﻞ اﻟﺋ ﻣد ﺎس ﺟﺎء ﺑاﻊ ﺿ رﺎ ﺗن ﺔ أو دوﻟﺔ أو أﻣﺔ ،وأﻧﻪ ار ﺎﺔ اﺳﺎل ﻟﻠﺋ اﻷﻣﻲ اﻟﯾ
ﺎﯾن ودارﺗﻪ".
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وا ض ،ار اﻟﺋ ﺎس ﺎﻟﺔ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ وﻟﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ واﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ ﻟﻠﺔ اﻟ واﻟﺔ ،وا ﻣﺎ ﯾﻩ  ﻞ ﺎﺔ
ﺟﻬد اﻟﺎﻟﺔ ،ﻣ اً  ﻩ وا ازﻩ ﺎﻟدة  14 ﺎﻣﺎً إﻟﻰ أرض اﻟ ،وﻣ اﻟﺞ  ،اﻟوج اﻟ واﻹﺎد  ﺎع ة.
وﺎل ":دﺗﻲ ﻟﺎع ة ﺎﻧ ﺣﻠ وف ﺳ ﻟﻪ ﻣ أﺟﻞ أن أﻛن ﺑ أﻠﻲ ﻲ اﻟ ،واﻟﻲ ﺄﺣﻲ وأﺻﺎﺋﻲ ورﺎﻲ ﻣ داﺧﻠﻪ وﺧﺎرﺟﻪ وﻣ ﺣﺔ ﺢ
واﻟﺎﺋﻞ وا ﻞ دﻻﻻت وﺔ ة".
واﺳ ض ،اﻟ أﺻﻞ اﻟﺎﺔ اﻟﻠﺔ ،ﺎﻟﺔ اﻟﺔ ذات اﻷﺔ اﻟﺎرﺔ اﻟﻲ ﺣﺎول اﻻﺣﻼل واﻟﺂﻣ ﻠﻰ اﻟ أن ﻟﺎ إﻟﻰ اﺑ ﻣ اﻟﻼﺟ
اﻟﻠ ،ﻣﺎً أن ﻻء اﻟﻼﺟ ﻣﺎ ﺳا اﻟﺎت ﻼ إﻣﺎﻧﺎت ﺣﻟﺎ إﻟﻰ ﺎﺔ ﻣ اﻟرة اﻟﻲ ﺎﺎ اﻻﺣﻼل ،وﻣﺎزاﻟ ﺣﻰ ﻩ اﻟﻠﺔ ﻣﻊ اﻟرة وﻣﻊ
اﻟﺟﺎل.
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