ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر

ﺎد ﺎو  ﺗﺎﺻﻞ ﺟﯾة  ﻟﺎء اﻟﺎﺋ دﺣﻼن ﻣﻊ وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻟوﺳﻲ

 03ﻧ12:59 - 2021 
ﻛ اﻟﺎﺗ واﻟﻠﻞ اﻟﺎﺳﻲ  ،اﻟﻠ اﻟر ﻟﺔ ﺢ ،ﻟﻲ ﺻﺎدق ،ﺗﺎﺻﻞ ﺟﯾة  ﻟﺎء ﺎﺋ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح ﺔ ﺢ اﻟﺎﺋ ﻣ دﺣﻼن واﻟﺎد
ﺳ اﻟﻬاو ،ﻣﻊ وز اﻟﺎرﺟﺔ اﻟوﺳﻲ ﺳﻲ ﻻوف ﻲ اﻟﺎﺻﺔ اﻟوﺳﺔ ﻣﺳ ﯾم أﻣ اﻟﻼﺛﺎء.
وﺎل ﺻﺎدق ،ﻲ ٍ
ﻟﺎء ﻟﻪ ﻣﻊ ﺑﻧﺎﻣﺞ "ة وﺻﻞ"  ﺎة اﻟﺔ اﻟﺎﺋﺔ :ﱠ
"إن ﻟﺎء ﺎدة ﺗﺎر اﻹﺻﻼح ﻣﻊ ﻻوف ،رﱠ ﻠﻰ ﺿورة ﺑﺎء ﺷاﻛﺔ وﺔ ﻠﺔ ،ﻠﻰ
أرﺿﺔ اﻟﺎﺋﻊ اﻟاﺔ".
وأﺿﺎف" :ﺗﻠﻰ دﺣﻼن دة رﺳﺔ ﻣ روﺳﺎ ﻟﺎرة أراﺿﻬﺎ ،وﺎن ﺳال اﻟز ﻻوف اﻷول :ﻞ أﻧ ﻣن ﺎﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎوﺔ؟"ُ ،ﻣدﺎً" :ﺟﺎء رد اﻟﺎﺋ ﻣ دﺣﻼن
أ ﺷو."
ﺳﺎً وﻣوﺣﺎً ل اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎوﺔ ﺑون ّ

أن ﻧﺎﻣﻞ ﺟﺎً ﻛﺎو ﻣﻊ اﻷﻣ اﻟاﻊ ،ﺎ
وﺗﺎﻊ" :ﺎل دﺣﻼن ﻟﻠوس ُﻣون ﻟﻠﺎﻟﺔ وﻟ ﻟﯾﺎ ﻣﺎﻟ وﻻ ﺷو ﺗﺎوز أﻣﺎت ﺟﻊ اﻟ ،واﻟﻬّ 
ﺣﺎس واﻟﻬﺎد ،ﻣﻬﺎ ﻧ ﻧ اﻟ اﻟﻠﻲ أو أﻛ ،وﺣﺔ ﺢ ﻣﺎ ﺗال ﺗل إﻧﻬﺎ اﻟﻠﺔ واﻟاﺋة اﻟﺿﺔ ،وا ﺻﺢ ﺎﻟﺎر اﻟﺎرﻲ ،ﻟﻬﺎ اﻟم ﻠﺔ
ﻣﻠﺔ".
إن وﺣة ﺣﺔ ﺢ وﺎدة اﻹﺎر واﻟﺔ ﻟﻬﺎ ،وﻧﻬﺎء ﻣﺣﻠﺔ اﻹﺣﺎُ ،ﻲ اﻟاﺔ ﻠﻰ ﺗ اﻟﺔ ة ّأﻧﻬﺎ اﻟﻠﺔ ،و ﱠ
ن
وأردف" :ﻛﺎ ﺎل دﺣﻼن ﻟﻠوس ّ

اﻟاﻛﺔ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻲ ﻧﺧﺎﺎ ،ﻲ ﺗﻠ اﻟﻲ ﺗم ﻠﻰ اﻟاﺳ اﻟﺔ ،وﻟ ﻠﻰ أﺳﺎس ﺳﺎﺳﻲ ﻣل  ﺣﻪ واﻟود ﻪ ،ﻟﻲ ﻻ ﺗﻊ اﻟﺔ اﻟﺔ ،وداد
اﻟ اﻟﻠﻲ ﺑﺳﺎً وﺗﺎً.
إن ﻟ ﻧﻞ ذﻟ ،وﻟ ﺗ أﺣاﻟﺎ ،ﻟ ﻧﻊ اﻟﯾ ﻣﻊ اﻟﺎﻟ ،وﻟُ ﻧ ﺷﺎً ،وﻟُ ﻧاﺟﻪ اﻟﺳﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ".
واﺳرك" :اﻟﺎﺋ دﺣﻼن ﺎل ﻟﻠوس ّ
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
و ﱠ
أن ُﯾﻣ ﺎﻧﻪ
أن اﻟﺎﺋ دﺣﻼن ﺎل ﻲ اﻻﺟﺎع اﻷول ﻣﻊ ﻻوف" :ﻟ ﺑﻠ ﺳ اﻟ ،وﻻ أر ﺷﺎً ﻣ اﻟﻠﺔ ﻟﻲ أر ﻟﻲ أن ﻠ أداﺗﻪ اﻟﺎﺳﺔ و ّ
ّ
اﻟﻲ ،ﻧﺎ  ن اﻟﻠﺔ اﻟم ،وﻞ أﺳ ،ﻟ ﻬﺎ ﻣﺎ ُ ﻟﻠﻲ اﻟﻲ إﻟﻪ".
وﺟﻬ دة ﻟﻠﺎﺋ دﺣﻼن ﻟﻲ ﺗﻊ ﻟﺟﻬﺔ ﻧﻩ ﺄن اﻷوﺿﺎع اﻟﻠﺔ اﻟاﺔ ،وﻟﺎع أﺎر ص اﻟوج ﻣ ﻣﺄزق ﺣﺔ ﺢ ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ
وأوﺿﺢ أن روﺳﺎ ّ
ﻣﻠ اﻟﺣة اﻟﺔ اﻟﻠﺔ.

أن اﻟ اﻟﻠﻲ اﺳﻊ ﻣ اﻟوس ﻟورة ﺗﺣ اﻟﻠ ﺻﻬ ،ﻟا ﻣ اﻟﯾ ﻣﻊ اﻟﺎﻟ ،و ّأﻧﻪ ﻻ ُ اﻟﻊ ﻠﺔ ﺳﻼم ﺣﺔ ُﺗﻠﻲ ﺣﺎت
وأﺷﺎر إﻟﻰ ّ
اﻟﻠ دون ﺗ اﻟﺣة.
"أﻛ و اﻟﺎر ﻠﻰ ّأﻧﻪ ﻛﺎن وﻣﺎ ﯾال ﺣﺎً ﻠﻰ إﻧﺎز اﻟﺣﺗ اﻟﺔ واﻟﺎوﺔ ،و ّأﻧﻪ ﯾ ﻣﻊ وﺟﻬﺔ اﻟ اﻟوﺳﺔ اﻟﻲ ﺗ ﻣ اﻟورة ﺗﺣ
وأﻛﻞ ﺻﺎدقّ :
أن ﺗ ﺢ ﺣﻬﺎ ووﺣﺗﻬﺎ ،ﻟﻲ ﺗﻊ ﻣﻊ اﻟﺎء ،إﻧﺎز اﻟﺣة اﻟﺔ ،وﻣ ﺛ اﻟﯾ ﻣﻊ اﻟﺎﻟ.
اﻟ اﻟﻠﻲ ،وﻻ ﺿﺎﻧﺔ ﻟﺎح ذﻟ ،دون ّ

أن ُ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻠﻲ
أن ﻠ ﺟﺎﻧﺎً و ّ
وﻩ ّ
واﺳد" :ﻛﺎن ﻣ دﺣﻼن ﺣﺎً ﻠﻰ إﻼغ اﻟﺎﻧ اﻟوﺳﻲّ ،
أن أ اﻷﻣﺎت اﻟم ،ﻲ ﺗ اﻟﺣةُ ،
وﺣﺗﻪ ﻠﻰ أﺳ داﺔ".

وﺎل ﺻﺎدق :ﱠ
ﻷﻧﻬﺎ ﻟ ﺗﻞ إﻟﻰ ﻧﺔ ﻣﻬﺎ اﻣ زﻣﻬﺎ ،واﻟﻬ اﻵن  اﻟﺎب إﻟﻰ ﺟﻊ اﻟﻞ اﻟﻠﻲ ،واﻻﺗﺎﺎت،
"إن دﺣﻼن ّ
أﻛ ﻟﻠوس ّأﻧﻪ ﻻ ﺎﺋة ﻣ اﻟﺎﻛﺔّ ،

واﻟاﻛﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،اﻟﻲ ﺗﻬﺎ اﻟﺛﺔ اﻟﺳرﺔ واﻟﺳﺎت ،و ّأﻧﻪ ﻣ اﻟورة ﻲ ﻩ اﻟوف اﻟﺔ ،م ﺗﺎﻞ اﻟﺎﺋﻊ ﻠﻰ اﻷرض ،واﻻﻧﻼق ﻣ ﺎة ﻣ
ﺳﺎﺳﻲ ﻠﻲ ،دون اﻟﺎزل  ﻣﺟﺎت ﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗُﺎول إﺳاﺋﻞ ﺗﺎﻠﻬﺎ".

أن اﻟوس ﻣن ﺎع اﻟأ اﻵﺧ ﻲ ﺣﺔ ﺢ ،ﻠﻰ اﺎر ﱠ
أن اﻟﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ﻲ ﻩ اﻟﺔ  ،اﻟ اﻟﺣ ﻣﻬﺎ،
واﺳﻞ" :ﻲ ﻣﺎﻣ اﻟﻠﺎء ﻛﺎن واﺿﺎً ّ
وﻠﺢ ﻲ ﻠ اﻹﺻﻼح ،وﺧﻰ وﺣة اﻟﺔ ﻠﻰ أﺳﺎس اﻟﺎم ،ووﺣة اﻟﺎن اﻟﺎﺳﻲ ﻠﻰ اﻷﺳ اﻟﺳرﺔ واﻟﺎﻧﺔ ،اﺳﺎداً إﻟﻰ وﺣة اﻟﻞ
اﻟُ ﺎ ﺎﻟُ 
اﻷﻠﻲ اﻟﺎﻣ ﻟﻠاﻟﺔ واﻻﻧﺎز ﻟﻠاء ،ﺗﺄﺻﻼً ﻟﻠ اﻻﺟﺎﻲ اﻟﺎﺳﻲ ،وﻟﻰ وﺣة اﻟﻞ اﻟﻲ ﻠﻰ أﺳﺎس ﻠ ،اﻟ واﻟﺔ!".

ﺄن اﻟﺿﻊ اﻟﻠﻲ  أوﻞ ﻲ
ﻷن ﻣﺳ ﻣﺔ ﺎﻟﺔ ،وﻟﻞ أول ﻩ اﻟﻻﻻت ﻲ أﻧﻬﺎ ﺎﺔ ﺟس ﺗﯾ أو ﺗﻪّ ،
أن دة اﻟوس ﻟﻬﺎ دﻻﻻﺗﻬﺎ ّ
وﻧﻩ ﺻﺎدق ،إﻟﻰ ّ
ّ
أن اﻟ ﻠﻪ ﻟ  ﺟﺎﺋ اً ،ﻻ ﺳﺎ ﻣ اﻟول اﻟﺔ اﻟازﻧﺔ ،اﻟﻲ ﺗﻊ ﻲ اﺗﺎﻩ ٍ
دور ﺎﻞ ﻟﻬﺎ ،ﻲ اﻟﻬ اﻹﻠﻲ.
اﻟد ،و ّ
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