ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
 رﺣﻞ اﻟ اﻟﺎﻟ ﺎﺳ ﺎت ﻻ ﯾﺟ زﺎً :

دﺣﻼن :ﺻﺔ اﻟن ﻟ ﺗﺢ واﻟﺣة اوﻟﺔ أوﻟﻰ ﺧات اﺳﺎﻬﺎ

 30ﻣﺎﯾ19:11 - 2019 
ﺎل اﻟﺎﺋ وﺎﺋ اﻟﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺔ ﺢ ﻣ دﺣﻼن ،إن اﻟﻠن دا ﺛ اﻟﺔ واﻻﺳﻼل ﻠﻰ ﻣ اﻟﺎرﺦ ،وأن اﻟأة اﻟﻠﺔ ﻲ ﺎﻣد اﻟﺔ وﺎﻧﻲ
اﻟ ،ﻬﻲ اﻟﻲ ﻠ ور واﺣ اﻟرة اﻟﻠﺔ ،وﺎﻧ داﺎ ﺎ ﺣﻰ ﻧﺞ ﻣﺎﺿﻠن ﻣان  ﻠ.
وأﻛ دﺣﻼن أن ة د اﻟﺎﺗرة اﻟ ﺣ ﺗﺎﺿﻰ اﻵﺧون  اﺣﺎﺟﺎﺗﻬﺎ ،ﻲ اﻟ اﻟ ﺗ ﻪ وف ﺻﺔ  ﺗﻠﻲ ون ﻬﺎ ،وﺗا  ٢ﻣﻠن ﻣا
ﺎﻧن ﻧﺔ ﺗﻞ اﻟوﻟ ﻬ.
وأﺿﺎف أن ﺻﺔ اﻟن ﻟ ر ﻟﻬﺎ ان ﺗﺢ ،وﻧل "ﻟ  ﻟﺔ اﻟن ﺄﻧﻬﺎ ﻟ ﺗﺢ".
وأﺿﺎف أﻧﻪ ر اﺑﺎدﻧﺎ  وﺎ ،إﻻ أن اﻟ ﺳﻞ ﺎق ﺎ ،وﻟﺎ ﻧﺎج ﻟﺢ أﺧﺎء اﻟﺎﺿﻲ ﻣ أﺟﻞ ﻣﻞ أﻞ ،وﺣ ﻧﻠ اﻟأة ﻟل ﻠﺔ اﻟ
ﻧن ﺧﺎ وﻧء ﻟﻬﺎ اﻟﻊ.
وﺷد "دﺣﻼن" ﻠﻰ أن وﺣة ة واﻟﺔ اﻟﺔ ﻲ ﺻﺎم اﻷﻣﺎن ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،وﻟاﺟﻬﺔ ﺻﺔ اﻟن ،اﻟﻲ ﻟ ر ﻟﻬﺎ اﻟﺎح.
وأﻛ" دﺣﻼن" ﻠﻰ أن أوﻟﻰ ﺧات اﺳﺎ ﺻﺔ اﻟن ﻲ اﻟﺣة اﻟﺔ واﻛام اﻟﺎس وﻟ  وﺗ اﻟﺎة ﻟﻬ ،وواﺟ اﻟﻠﺔ ﻲ ة واﻟﺔ اﻟﻞ ﻠﻰ
ﺗﺣ اﻟ واﻟف أﻣﺎم ﻣوﻟﺎﺗﻬﺎ ﻟﻊ اﻟﺎﻧﺎة  اﻟﺎس.
ﻣﺎ" :ﻛ أﻧﻪ ﻠﻰ اﻟوام أذ ﻟة ﻬﻲ اﻟ
وأوﺿﺢ أن اﻟﺎر اﻻﺻﻼﺣﻲ ﺳﺎ ﺎﻟف ﺎﻧ اﻟﺎس ،ﻲ ﺣ"  أﺑ ﻣﺎزن" ﺢ و اﻟ ﻬﺎ،
ً
اﻟاﺊ".
وأﺿﺎف" :أ أن ﺗﻰ اﻟأة اﻟﻠﻲ ﺷﺔ ﻲ اﻟﺎء" ،و"ﻣﻬﺎ ﺎﻧ اﻟﺎت وﻣﻬﺎ ﺎﻧ اﻟاﻣات ﺳﻲ ﻣﻠﺎ ﻣ ﺟﯾ."
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ﻣﺎ" :ﻧ آﺛﻧﺎ أن اﻟﺣة اﻟﺔ ﺗ أﺻﻞ ﻟﻠﺣة اﻟﺔ وﺎدرﻧﺎ ﺎﻟﺎب
وأوﺿﺢ "دﺣﻼن" أن ﻣوﻟﺔ اﻟﺎﺋ ﻲ ﺎدة اﻟا إﻟﻰ ﻣﺎ ﯾﺻﻠﻬ ﻟ اﻷﻣﺎن،
ً
ﻟﺎﺎت ﻣﻊ ﺣﺎس ﻣ ا اﻟﻠ ،وﻟ ﻟﯾﺎ اﺗﺎﺎت ﻣﻊ ﺣﺎس وﻟ ﺎك أرﺿﺔ ﻟﺎء ﻣﻞ وﻟ ﻧ آﻻم اﻟﺎس وﻣﻬ."
وﺗﺎﻊ" :ﻟ ﻧ ﺟﺣﻰ وﺷﻬاء اﻻﻧﺎم ،ﻟﻟ ذﺎ ﻟﺎﺎت ﻟ ﺟاح اﻟﺎﺿﻲ ،وﻣﺎ ﻣﺎ اﺳﺎ ﻣ ﻣﺎات ﻟﻠ اﻟﺎﻟﺔ اﻟﺔ ﻟ ﺟاح اﻟﺎﺿﻲ
واﻟم اﻟﺎزف".
ﻣﺟدا ،و رﺣﻞ اﻟ اﻟﺎﻟ ﺎﺳ ﺎت ﻻ ﯾﺟ زﺎً".
وﺎل "دﺣﻼن" إن زﻣ اﻟﺎﻣﺎت ﻟ 
ً
وأﺿﺎف " :أن ﻧ ﻠﻰ اﻟات أوﻻً ،ﺣﻰ ﻧ ﻠﻰ اﻻﺣﻼل ،ﺑﻻً ﻣ اﻟﺎﻛﺔ ﺑ اﻟﺔ وة".
وﺣﺎ ﺎﺋ اﻟﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺔ ﺢ ،أﺳة اﻟﻬ ﻣ ، اﻟ ﻲ اﻷﻣ اﻟﺎﺋﻲ ،اﻟﻬ ﺟﺎل أﺑ اﻟﺎن ،ﻣاً أن أﻞ ﻣﺎ ﺎن ﻩ  ﻠﻪ اﻟ وروﺣﻪ
ﻣﺎ" :ﺣ ﻧ اﻟﻬ أﺑ ﺎر ﻧ ﻞ اﻟﻬاء".
اﻟﻠﺔ،
ً
وﺗﺎﻊ" :ﻣﺎ ﺎ ﻧﻠ ﻣﻊ اﻟﻬ ﺎﺳ ﺎت ،وﻷﻧﻪ ﺎن رﻣ ا وﺎﺋا و ا ﺎن ﯾﺎﻣﻞ ﻣﺎ ﻣﺎﻣﻠﺔ اﻟﺎر ،واﻷن ﺎك أﺷﺎص ﻣﻬ  وﻟﻬ ﺻﺎر ﻟﻟ ﻟ
ﻧا ﺎ ﺎﺳ ﺎت  ،ﻧﺎﻣﺢ ﻧ وا ﻣ ﻟﺎ دون أن ﻧﺎزل  ﺣﺎ".
وﺷد ﻠﻰ أن ﺗﺎ ﻲ وﺣة ﺣﺔ ﺢ وﻟ ﻲ ﻬﺎ وﻧﺎ ﻣودة ﻣ أﺟﻞ ذﻟ  ،ﺎ ﻣﺣﯾ ﺎن ﻟﯾﺎ ﻣﺎر وﻣﺎء واﺎد ورواﺗ وأﻣال دون اﺑاز ﻣ أﺣ،
وﺣ ن ﻣﺎﺿﻲ اﻟ أﻞ ﻣ ﺣﺎﺿﻩ ﻬا ﻲ ﻣﺔ ،وﻣ ﻻ  ﺑﻬا ﻬ ﻲ".
وأوﺿﺢ "دﺣﻼن" أن واﺟﺎ  ﻠﺎ أن ﻧﺢ اﻟ أﻣﺎم أﺟﺎل ﺟﯾة ﺎﻟﺎرﺦ ﺳ ﺷ أم أﺑ ،وﺎوﻲ ﻲ اﻷﺻﻞ ﻞ أن أﻛن ﺎدﺎ ﺎوﺎ وﻠﺎ ،وذا
 اﻟﺔ ﻠﻰ اﻟﺔ ﺿﺎع اﻟ."
وﺗﺎﻊ" :ﻟ أﺗﻠﻰ  ﺎوﻲ ﺣﻰ ﻟ ﻞ ﻣ  ﻲ رام ﷲ ﻣ اﻟﺎرﺋ ﺎﻟا ﻣﺎ ﺎﻟﻩ وﻟ ﻧﺄت ﻟﺢ   أﺣ."
واﻧ ﺎﺋ اﻟﺎر اﻹﺻﻼﺣﻲ ﺔ ﺢ ،ﺳﺎﺳﺔ ﻊ رواﺗ اﻷﺳ واﻟﻬاء ،ﺎﺋﻼً" :ﻣ اﻟ ﻊ رواﺗ أﺳ وﺷﻬاء وﺟﺣﻰ ﻠ ،ﻬا ﺎﺔ ﺗ ﻟﺎت
ﻻء اﻟﺎء".
وأﺿﺎف" :أﻧﺎ وزﻣﻼﺋﻲ ﻧﻞ وﺎ  ﺣﺎ ﺎﻟب ﺎﻟﺔ ﻟﺎ  وﺳﻠﺔ".
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