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أﺑ ﺟاد ﯾ ﻟـ"اﻻﻧﺎض ﻠﻰ اﻟ ارات اﻟﺎﺋة  اﻟ .. "وﻠ ﻣ" اﻟﻬﺔ اﻟ"

 24إﺑﻞ 13:16 - 2018
ﺗﺎ اﻟات ﻣ ﻣﻲ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ﻲ ﺎع ة ﯾم اﻷﺣ أﻣﺎم ﻣ ﻣﻠ اﻟزراء ﯾﺔ ة ﻟﻠﺎﻟﺔ ف رواﺗﻬ  ﺗﺄﺧﺎ ﻧ ﺛﻼﺛﺔ أﺳﺎﺑﻊ.
رﺎ ﻟﺄﺧ ﺻف اﻟواﺗ.
ورﻊ اﻟن ﻻﺎت د اﻟﻣﺔ ﻟف رواﺗﻬ أﺳة ﺑﻣﻼﺋﻬ ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ  ،ورددوا ﺎﺎت ﺎﺿﺔ ً
وﺧﻼل ﻣﺗ ﺻﻲ أﺛﺎء اﻟﺔ ،أﻠ اﻟﺎﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻟﻲ اﻟﻠﺔ ﻲ ة  ﺳﻠﻠﺔ ﺎﻟﺎت ﺗﺔ؛ ﻟﻠﺎﻟﺔ ﻬ وﺻف رواﺗﻬ.
وﺎل رﺋ اﻟﺎﺔ ﺎرف أﺑ ﺟاد إن ﺎﻟﺎﺗﺎ ﺳﻠ ﻞ ﯾﻣﻲ؛ "إﯾاﻧﺎً ﺑم اﻟﻬﺔ اﻟ ﻟﻠ اﻟﻲ ﺳن ﯾم  30ﻣ اﻟﻬ اﻟﺎر ﻣ  اﻟﻠ اﻟﻲ
ﻲ رام ﷲ".
داﺎ ﺟﻊ ﻣﻲ اﻟﻠﺔ وﺗﺎت  2005واﺋﻞ اﻟﻬاء واﻟﺣﻰ؛
وأﻛ أﺑ ﺟاد أن ﺎﻟﺎت اﻟ ﺳ ﺿ اﻟﻣﺔ وﻧﻬﻬﺎ اﻟﻲ ﺗﻬﻪ ﺗﺎﻩ أﺑﺎء اﻟﺎعً ،
ﻟـ"اﻻﻧﺎض ﻠﻰ ﻣﺎ اﻟ ارات اﻟﺎﺋة".

وأب  أﻣﻠﻪ أن ﺗﻞ ﺟﻊ ﺎﺎ ة ﻞ  اﻟﻠ اﻟﻲ؛ ﻷﻧﻪ "إن ﻟ ﺗﻞ ﺳن ﻟﺎ رد ﻞ ﻣ ﯾﺎ ﻣﻊ ا اﻟث اﻟ."
وﺎﻟ أﺑ ﺟاد ﺣﻣﺔ اﻟا اﻟﻲ ﺎﻟﺎ ﻠﻰ ﺟﻊ اﻟق اﻟﺔ ﻟﻠ ة ،ﺎ ﻬﺎ اﻟ ﻲ اﻟاﺗ واﻟﻼوات وﺟﻊ اﻟق اﻷﺧ اﻟﻲ ﻠﻬﺎ اﻟﺎﻧن
اﻟﻠﻲ.
ودﺎ أﺑ ﺟاد ﺟﻊ اﻟﺎﺋﻞ واﻟ اﻟﺔ ﻟﻠف أﻣﺎم ﻣوﻟﺎﺗﻬ ﺗﺎﻩ أﺑﺎء ﺷﺎ ،وﺎﺻﺔ ﺗﺎﻩ أﺑﺎء ﻣﺔ اﻟ ،واﻟ ﻣﺎ ﻟﻞ ﻬ.
ﻣً ﺔ ﻣ أﺣ."
أﻣﺎ اﻟﺎد ﺎﻟﻬﺔ اﻟاﺔ ﻟ ﻠ ﻼل أﺑ ﺔ د ﻠﻰ أن اﻟاﺗ اﻟ ﯾﺎﺿﺎﻩ ﻣﻲ اﻟﻠﺔ "ﺣ وﻟّ 
ﺎ أو إدارًﺎ ،وﻟ ﻣﺄﻟﺔ ﻟﻬﺎ ﻼﺔ ﺎﻟﺔ اﻟﺎ واﻟﺎذب اﻟﺎﺋﺔ
 ﻠﻰ ﺷﺎ ﺑﻠﺔ اﻟ؛ اﻟﺄﻟﺔ ﻟً 
وأﺿﺎف "ﻻ ﻧً 
أﺣا ،وﻻ ﻧﺎﻟ أﺣ أن ّ
ﺧﻠﻼ ً
ﺎﻻﻧﺎم".
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وأوﺿﺢ أﺑ ﺟاد أن "ﻣ  أن ﺣﺎس ﻲ اﻟرة وﺗﺎرس ﻠﻬﺎ ﻩ اﻹﺟاءات ﻬ وا ،وﻣ ﯾر  ا ﻣﺔ اﻟ وأﺑﺎﺋﻬﺎ ،وﻲ اﻟﻠ ﻣﻬ أﺑﺎء ﺣﺔ
ﺢ".
وﺗﺎﻊ "ﻻ ز أن ﯾﻠﻰ ﺑﻬ ﻠﻰ ﺎرﺔ اﻟ؛  أن ﺗن اﻟواﺗ ة ﻞ اﻟ  أ ﻣﺎﺎت ﺳﺎﺳﺔ ﻟﻬﺎ ﻼﺔ ﺎﻟﺔ اﻻﻧﺎم واﻟﺎذب ..ﻟﺔ اﻟ  أن
ﺗ  داﺋة اﻟﺎذﺎت اﻟﺎﺳﺔ".
وﺎﻟ أﺑ ﺔ ﺣﻣﺔ اﻟا اﻟﻲ ﺑ ﺳﺎﺳﺔ اﻟ اﻟ ﺑ أﺑﺎء ﺷﺎ ﻲ ة واﻟﺔ ،ﺎﺋﻼً" :ﺎ ﺎﻧن واﺣ و ﺎﻧن اﻟﻣﺔ اﻟﻧﺔ واﻟﺔ؛
ﻣﺎﻟ ﻠ اﻟ أ ﺳﻠك ﯾﺎ ﻣﻊ ذﻟ ﻻ ز ﻷ أﺣ أن ﻠﻪ ﻟﻠﺎ اﻟ أو أن ﻊ راﺗﻪ".
ﻰ ﺑ اﻟﺎﻟﺔ أو اﻟون اﻻﺟﺎﺔ".
ودﺎ اﻟﻣﺔ ﻟ ﺎﻧن اﻟﺎ اﻟ،
ً
ﻣدا ر" اﻟﻞ اﻟﻲ اﻟﻠ ﻹﺣﺎﻟﺔ ﻣﻲ ة ﻟﺎ ّ
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