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ﺎل اﻟﺎﺋ اﻟﻠﻲ ﻣ دﺣﻼن ،إﻧﻪ ﻻ ﯾﻪ أن ن ﻣﺎر ٍ
ﺟل ﻟ اﻵﺧ ،وﻪ أﻧﻪ ﻞ ﻟﺎﻟﺢ اﻟ اﻟﻠﻲ اﻟ أﺿ إﻟﻰ ﻣﺎﻧﺎﺗﻪ ﻣ ﻣ اﻟﺎﻧﺎة
واﻟ واﻻﻧﺎم ﺧﻼل اﻟـ 15ﺎﻣﺎ اﻷﺧة.
وأﺿﺎف ،ﺧﻼل ﻟﺎﺋﻪ ﻣﻊ ﺎة "اﻟﺔ"  ،ﻬا ﻠﻰ ﻧﻲ ﺄن أﻛن ﻣﺟدا إﻟﻰ ﺟﺎﻧ اﻟﺎس ،وص اﻻﻧﺎﺎت ﻟﯾﺎ رﺻ ﻣ اﻹﻧﺎزات اﻟﻲ ﺣﻬﺎ ﺗﺎر
اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﺧﻼل اﻟـ 9ﺳات اﻷﺧة.
وﺗﺎﻊ اﻟﺎﺋ دﺣﻼن ،ﻧ ﺗدﻧﺎ ﻠﻰ اﻻﺣﻼل ،وأﻧﺎ ﺑﺄﺳ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ داﺧﻞ ﺣﺔ ﺢ ﻣ ﻧﺔ ﺗض ﻠﻰ ﺳﺎﺳﺎت اﻟﺋ ﻣد ﺎس داﺧﻞ
اﻟﺔ ،ﻟﺎ ﺟء ﻣ ﺢ وﻟﺎ ﺧﺎرﺟ ﻠﻬﺎ ﺑﻞ ﻧ ﻧض ﻠﻰ ﻣﺎرﺳﺎت أﺑ ﻣﺎزن.
وﺎل دﺣﻼن ،إن اﻟﻬﺔ اﻟﺣة اﻟﻲ اﺗﻬﻲ ﺑﻬﺎ أﺑ ﻣﺎزن ﻞ رﺳﻲ ﻲ "اﻹﺳﺎءة ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ" ،وﻲ اﻟﺔ أﻧﺎ ﻟ أﺳﺊ ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ ،ﻟ رﺎ  ﻣد
ﺎس أﻧﻲ أﺳﺄت ﻟﻪ ﻲ ﻟﻠﯾ ﻣ ﻣﺎرﺳﺎﺗﻪ.
وأﺷﺎر ﺎﺋ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ،إﻟﻰ أن اﻟﺎر وﺎدﺗﻪ واﺎءﻩ ﻻ ﯾﺎﻟن وﻻ ﯾﺎﻣن ّإﻻ ﻣﻊ اﻟ اﻟﻠﻲ  ،ﻲ ﻣﻰ ﻹﺎدة ﺻﺎﺔ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ
ﺎ  ﺣق ا اﻟ.
أﺎ أﺟاء ﻻ ﺗﻞ  ﻧﺞ اﻟ اﻟﻠﻲ ،وأؤ أﻧﺎ ﻟﺎ ﺣﻠﺎء ﻣﻊ أ ﻞ أو ﺣﺔ ،وﻟ ﻠﻰ اﻷﻞ
وﺗﺎﻊ ،أن ﺣﺎس واﻟﻬﺎد وﺎ ﻣ اﻟﺎﺋﻞ ﻲ ً
ﻧﻊ اﻟل إﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ ﺻاع ﺑ اﻟﺎر و ﻩ ﻣ اﻟﻧﺎت اﻟﺎﺳﺔ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ.

وأﺿﺎف دﺣﻼن ،أﺗ اﻟﺋ ﻣد ﺎس أن ج ﻟد ﻠﻰ اﻟﻸ ﻣﺂﺛﻩ وﻧﺎزاﺗﻪ ال  15ﺎﻣﺎ ،ﻷﻧﺎ ﻟ ﻧ ﻟﻪ أ إﻧﺎز ﯾ ،ﺑﻞ ﺳ ﻣا ﻣ اﻟ وﻣً ا

ﻣ اﻟذم وﻣا ﻊ اﻟواﺗ ،وﻣا ﻣ اﻟ اﻟ ﺣﻞ ﺎﻟﺔ ،وﻠﻰ اﻟ ﻣ ﻞ إﺳﺎءات أﺑ ﻣﺎزن ﻲ ﺣﻲ ،ﻧﺎدﯾ  ا وﻣﻲ إﺧاﻧﻲ ﻲ اﻟﺎر ورة ﺗﺣ
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أﺎ.
اﻟﺔ وﻧﺎن ﻣﺎ ﻣﻰ ،ﻟﺎ ﺟﺎ ﺄن أﺑ ﻣﺎزن  ﻠﻰ اﺎر ﻧﻪ اﻟﺷﺢ اﻟﺣ اﻷوﺣ واﻟاﻲ ً
وأوﺿﺢ اﻟﺎﺋ دﺣﻼن ،ﻻ ﺢ أﺧﻼﺎ أن أﺻ ﻧﻲ ﺎﻟﻞ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﻷﻧﻲ ﺧﺎرج اﻟﻠﺔ ﻣ 15 ﺎﻣﺎ ،ﻟﺎ ﻧﻰ ﻣ ﺧﻼل اﻻﻧﺎﺎت إﻟﻰ اﻟﻊ ﺑﻣﺎء
ﺟﯾة ﻲ ﺷاﯾ اﻟﺎة اﻟﺎﺳﺔ ،وأؤ أﻧﻲ ﻻ أﺳﻰ ﻷ ﻣ.
و دﺣﻼن ،أن أﻛ أزﻣﺔ ﺗاﺟﻪ ﺎع ة ﻲ اﻧﺎع اﻟﻬﺎء ،وة ﺔ ﻠﻰ اﻟﺿﻊ ﻧ أن إﻧﺎج  500أو  600ﻣﺎ وا ﻹﻧﻬﺎء ﻣﺎﻧﺎة أﻠﺎ ،و أﻣ 
ﺟا إذ ﻧﻊ اﺳام أﺣ أﺻﺎﺋﺎ ﻣ رﺟﺎل اﻷﺎل ﻹﻧﺎء ﻣﺔ ﺗﺞ ﻩ اﻟﺔ ﻣ اﻟﺎﺔ ﻬﻲ اﻷزﻣﺔ ،ﻟ اﻟاﻊ أن اﻻﻧﺎم  اﻟ وراء اﺳار ﻣﺎﻧﺎة
ً

أﻠﺎ ،ون ﻣﺎ ﻧﻰ إﻟﻪ ﻣ ﺧﻼل اﻟﺎر  إﺎدة ﺻﺎﺔ اﻟﺎة اﻟﺎﺳﺔ وﺎدة ﺗ اﻟﺎة اﻟﻣﺔ ﻟﻠا ،وﻟ ﻣد ﺗﯾ ﺷﺎت.

واﻧ دﺣﻼن ،ﻣﺎ ﺗدد  ﺗﻞ ﺎﺋﺔ اﻧﺎﺑﺔ ﻣﺔ ﻣ ﺢ وﺣﺎس ،ﻣﺎﺋﻼ  :ﻟِ ُ 
ن أﺣﺎ اﻵﺧ ﺎﻷﻣ أن ﯾﺧﻼ اﻟم ﻲ ﺎﺋﺔ ﻣﺣة ،وذﻟ ﻟ
ّ
ﻟﻪ ﺗ ﺳ أن ﺎس ﻰ ﻟن ﻣﺷﺎ ﺗاﺎ ﻟﺋﺎﺳﺔ ﻠ ،ﺑﺎ ﺗ ﺣﺎس  ﻣ ﻣ اﻟﺎ ﻲ اﻻﻧﺎﺎت.
و دﺣﻼن ،أن أﺑ ﻣﺎزن ﺳﻞ ﻞ ﺟﻬ ﻟﻊ اﻟﺎﺋ ﻣوان اﻟﺛﻲ ﻣ اﻟﺷﺢ ﻟﺋﺎﺳﺔ ﻠ ،وﻟ ﺢ ﻷﺣ ﺎﻟﺷﺢ ﻟﻠﺋﺎﺳﺔ إذا اﺳﺎع ،وأﻧﺎ أﺗﻬ اﻟم أﻣﺎم
اﻟﻊ ﺄن ﺎس ﻟ ن اﻟﺷﺢ اﻟﺣ ﻲ اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺋﺎﺳﺔ ،ﻣﻬﺎ ﺎﻧ اﻟوف.
واﺳ دﺣﻼن اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺎﻟﻞ ﻟﺎﻟﺢ اﻟﻻﺎت اﻟة ،ﻣﺎﺋﻼ  أﻛن ﻼ ﻟﻠﻻﺎت اﻟة اﻟم وأﻧﺎ ﻣع ﻣ دﺧﻟﻬﺎ ﻣ2004 م ،أﻣﺎ  اﺗﻬﺎﻣﻲ ﺎﻟﻞ ﻟﺎﻟﺢ
اﻹﻣﺎرات ﺄل "أ ﺑﺟد ﻲ اﻹﻣﺎرات اﻟﻲ ﺗﻞ داﺋﺎ ﻟﺎﻟﺢ اﻟ اﻟﻠﻲ ،وأﻧﺎ ﻣﺟد ﺎك ﻣ أﺟﻞ اﻟﻞ ﻟﺎﻟﺢ ﺷﺎ اﻟﻠﻲ ،واﻟاﻊ ﯾ أن أﺑ
ﻲ ﻟ ﺻﺎﺣﺔ ﻣﺎﻣﻊ ﻲ ﺎ ،وﻞ ﻣﺎ ﻠﻪ ﻣ اﻹﻣﺎرات ﻟﺎﻟﺢ اﻟ اﻟﻠﻲ ﺗ اﻟاﺔ ﻠﻪ وﺗ ﺗﻩ ﻹﺎﺛﺔ ﺷﺎ ﻲ ة واﻟس ،وﻟ ﺳﺢ أﺑ
ﻣﺎزن ﻟﺎن أﻠﺎ اﻵن ﻲ اﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺑأوا ﺑﻠﻲ اﻟﻠﺎح".
وﺎل دﺣﻼن ،إﻧﻲ ﻣ ﺷﻬ ﺳ/أﯾﻠل اﻟﺎﺿﻲ ،أﺗﺎوض ﻣ أﺟﻞ إاء ﺷﺎ ﻟﺎح روﻧﺎ ،وأ أﻧﻪ ﻣ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ أن ﻞ أﺑ ﻣﺎزن  2000ﺟﺔ ﻟﺎح ﻣ
اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ وم ﺑزﻬﺎ ﻠﻰ اﻟ ﻣﻪ وأﺳ ،ﻲ و ﺎﻧﻲ ﻪ اﻷﺎء اﻟﯾ ﺎرن ﺎﻟف اﻷﻣﺎﻣﺔ ﺿ اﻟوس اﻟﺎﺗﻞ ،ﺛ ﯾ اﻟ ﺑﻠﺔ ﺑ
اﻟﺎت اﻟﻲ أﺗﻬﺎ اﻹﻣﺎرات ﻷﻠﺎ ﻲ اﻟﺔ.
واﻧ دﺣﻼن ،إام أﺑ ﻣﺎزن ﻠﻰ ﻞ اﻟر ﻧﺎﺻ اﻟوة ﻣ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ﻟﺔ ﺢ ،ﻣﺎﺋﻼ  ﯾا أﺎء اﻟﺔ ﻠﻰ ﻞ زﻣﻞ ﻟﻬ ﯾﻊ ﺄﺧﻼق
ودﻣﺎﺛﺔ د .اﻟوة.
ﻣدا ﻠﻰ أن أﺑ
ﺗﻬﺎ اﻟﻠ اﻟﺛﺎﺋﻲ "اﻟواﺔ اﻟدة" ،ﻣا أن ﻣ ﺎم ﺑﻪ آﺧون وﻟ دﺣﻼن وﺟﺎﻪ،
ور دﺣﻼن اﺗﻬﺎﻣﻪ ﺑ اﻟﺎﺻﻞ واﻟﺎﺋﻊ اﻟﻲ
ً
ّ
ﻣﺎزن وﻞ ﺷﺎﺋﻪ ﺳﺎﺳﻬ اﻟﺎرﺦ.
وﺎل ﺎﺋ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ،إﻧﺎ ﻟ ﻧﻞ ﻠﻰ دوﻟﺔ ﻠﺔ ﺣﺔ دون ﺗ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ ،ون اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ ﻲ اﻟة اﻷوﻟﻰ ﻲ ﻣار اﻟ،
ﻟ إذا اﻧﺎ ﻠﻰ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ اﻟﺎﻟﺔ ،ﻰ اﻟﺿﻊ ﻠﻰ ﻣﺎ  ﻠﻪ ﻣ ﺗﺎﺳ ﻟﻠﻠﺔ ﺑ ﺢ وﺣﺎس ﻲ اﻟﺔ وة.
أﺎ
واﺧ دﺣﻼن ﺣﯾﻪ ﺎﻟل ،أﻧﺎ ﻻ أﺎب اﻻﺎل وﻻ أﺧﻰ ﻲ اﻟ ﻟﻣﺔ ﻻﺋ ،وأؤ أن اﻟ اﻟﻠﻲ أذﻰ ﻣ أن ﯾﺎﺳﻰ ﻣ أوﻩ ﻲ ا اﻟﺄزق وﻟ ﯾﻰ ً
ﺗوا ﻟﻪ.
ﻣ وا ﻣﻪ ﻲ ﻩ اﻟﺔ وﻣّ 
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