ﺣﺔ اﻟ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ  -ﺢ

ﺢ :أﺣ  ﺎﻣﺎً ﻠﻰ اﻧﻼب ﺣﺎس اﻷﺳد واﺳارﺎ ﻲ اﻹﻧﺎم
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رام ﷲ -ﻣﺿﺔ اﻹﻼم  :ﻞ أﺣ  ﺎﻣﺎ أﻣ ﺣﺎس ﻠﻰ ﺗ ﺣﻠ اﻟو ﺈﺷﺎل اﻟﺔ وﺗ وﺣة اﻷرض واﻟ واﻟﺳﺔ ﻻ ﻟﻲء إﻻ ﻟﻠﺔ ﺣﺎت
ﺣﺔ ﺿﺔ راﺔ أن ﺗ ﻣﺎ وﺗﻪ ﻟﻬﺎ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ واﻟﺋ ﺎس ﻣ ص دﺧل اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻲ  اﻹﻧﺎﺎت .ﻣ اﻟن أن ﺣﺎس ردت ﻠﻰ
أﻛ اﻧﺎﺎت ﻧاﺔ ﺗ ﻲ اﻟ اﻟﻲ ﻣ ﻣﻪ إﻟﻰ ﺧﻠﻪ وﺗ ﺗﻬﺎ ﻬﺎ ﻲ ﺳﺎﺔ ﻲ اﻷوﻟﻰ ﻣ ﻧﻬﺎ ﻲ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺔ ،ﺎﺑﻠ ﺣﺎس ذﻟ ﺎﻹﻧﻼب
اﻟﻣ وﻞ ﺎدات ﺢ وﺣق ﺑﺗﻬ وﺳﻞ ﺟﻬ ﻲ اﻟﺎت وﺗ ﻣات ﺢ وﺗﻠﻬﺎ ﻟن ﻞ وب ﻬﺎ أﺑﺎء ﺷﺎ .أﺎل آﺛﺔ أﺳﺎءت ﻟﺎ وﺻرﺗﻪ
وﺗﺎرﻪ ﺣﻰ ﺗﻊ ﻧﻬ أرﺎب اﻹﻧﺎم ﻟﻠﻠﺔ وﺷﻬﺗﻬ ﻟﻠ.
واﺳت ﺢ ﻲ ا اﻟم ﺷﻬاء اﻟﺎع  اﻟﺣة اﻟﺔ ﺎدة وادر اﻟﺔ وأﺑﺎء اﻷﺟﻬة اﻷﻣﺔ اﻟاﺳﻞ وﻠﻰ رأﺳﻬ أﻣ ﺳﺎ ﻲ ﺷﺎل ﺎع ة اﻷﺳ اﻟر
ﺟﺎل أﺑ اﻟﺎن اﻟﯾ داا  وﺣة ﺷﻬ وﺷﺔ ﻣﺳﺎﺗﻪ ،وﺗوا ﻵﻟﺔ اﻟﻞ واﻟ اﻟﺎوﺔ ،وﺣ اﻟﺔ ﻻء اﻟﻬاء ﻣة أن دﻣﺎﺋﻬ ﻟ ﺗ ﺳ
وﺳﻞ ﺗﻠ اﻟﻣﺎء اﻟﺎة زﺎ ﻲء ﯾﻠﺎ وﻧ ﻧ  اﺳﺎدة اﻟﺣة اﻟﺔ.
وﺷدت اﻟﺔ أﻧﻬﺎ ر ﻞ اﻟﺂﺳﻲ واﻟاﺎت ﺳ وراء اﻟﺣة اﻟﺔ واﺳﺎﺑ ﻟﻞ اﻟﺎدرات واﻟﺣﺎت و ﻠﻰ ﺟاﺣﻬﺎ ﻲ ﺳﻞ إﻧﺎز اﻟﺎﻟﺔ ،ﺑ أن ﻞ
ذﻟ ﻞ ﺎﻟ واﻟ ﻣ ﻞ ﺣﺎس اﻟﻲ ﻟ ﺗﺄل ﺟﻬا وﻟ ﺗﺧ ﻼ ﻞ ﻠﻰ إﺎل وﻼق ﻞ  ﻲ وﺟﻪ اﻟﺎﻟﺔ واﻟﺣة اﻟﺔ إﻻ وأﻣ ﻠﻪ .وﻠ
ﺢ وﺳﻰ ﺗﻰ وراء اﻟﺣة اﻟﺔ وﺗﻬ ﺎس أن ﺗﺎع ﻟﻺرادة اﻟﺔ وﺗ اﻟ ﻣ إﻧﻼﺑﻬﺎ وﺗر ﻣﺎﻟﺢ ﺷﺎ ﻣ ﺑاﺛ ﻣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺔ.
ﻲ اﻟﺎم أﻛت ﺢ أن ﺣﺎس ﺧﻼل ﺳات اﻹﻧﻼب اﻹﺛﻲ ة إرﺗ أﺧﺎء ﺎدﺣﺔ  اﻟ واﻟﺔ وﺣﻟ ﺣﺎة أﺑﺎء ﺷﺎ ﻲ ة إﻟﻰ ﺳﻠﻠﺔ ﻣﺂﺳﻲ وارث
وﻟ ﺗ ﻲء  ﺣﺎﺗﻪ.
وأﺷﺎرت ﺢ إﻟﻰ ﺗر اﻷوﺿﺎع اﻹﻧﺎﻧﺔ ﻲ ﺎع ة وﻧﻬﺎر اﻟﺷات اﻻﺎدﺔ وﻣﺎوﻻت ﺣﺎس ﺗ أزﻣﺔ ﺎع ة ﺑﺻﻬﺎ ﺔ إﻧﺎﻧﺔ ﻻ ﺔ ﺣﺔ ودة
واﺳﻼل.
ﻣة أن ﺷ اﻟﺎر ﺷ اﻟﺎدة اﻟﻬاء ﺷ اﻟﺎح اﻟﻲ واﻟدة ﻲ ﺎﺔ أﻣﺎﻛ ﺗاﺟﻩ ﯾﻠﻊ إﻟﻰ ﻟﺔ ﺗرﻩ ﻣ اﻹﻧﺎم اﻷﺳد واﺳﺎدﺗﻪ ﻟﺣﺗﻪ وأن ﺣﺎس
ﺗﻊ ذﻟ وﺗ ﺗﻪ ﻣ 11 ﺳﺔ.
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