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ﺎﻟﺎﺻﻞ ..ﺷو ﺗﺔ ﻟ أﺣ اﻟﺎﺋﻞ ﺗﻬد ﻞ ﺣارات اﻟاﺋ

 23ﯾﺎﯾ18:42 - 2022 
ﻛ ﻣر ﻠﻲ ﻣﻠﻊ ﺷﺎرك ﻲ ود أﺣ اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﺟﻬ ﻟﻠاﺋ  ،ﺷو وﺻﻬﺎ ﺑـ “اﻟﺔ” وﺿ ﻣ ﻞ  اﻟد اﻟﻲ ﻣ رؤ
ﺳﺎﺳﺔ ﺗﻞ ﺎﺋﻠﻬﺎ ،ﻣ أﺟﻞ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم واﻧﺎز ﻣﻠ اﻟﺎﻟﺔ ﻞ ﺷﺎﻣﻞ.
وﺎﻧ ود ﺢ وﺣﺎس ﻲ أول ﻣ وﺻﻠ ﻟﻠاﺋ وﻣ ﻞ ﻣﻬﺎ رؤﻬﺎ اﻟﺎﺳﺔ ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم وﺗ اﻟﺣة اﻟﺔ ،ﺎ م و اﻟﻬﺔ اﻟاﺔ رؤﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ
ﻹﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم ﺗﻬﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻟد وﺗم ﻠﻰ اﻟاﻛﺔ اﻟﺔ ،ﺣ وز اﻟﻬﺔ ﻣﻬﺎ ﻧﺔ ﻟﻠﺎﺋﻞ.
وأوﺿﺢ اﻟر أن اﻟﺎدة اﻟاﺋﺔ اﻟﻲ اﻟ ود اﻟﺎﺋﻞ ﻞ ﻣﻞ  وﺻﻟﻬﺎ ﻞ ﻣﺎﻊ إﻟﻰ اﻟﺎﺻﺔ اﻟاﺋ ،أﺑﻠ ﺗﻠ اﻟد ﺑ اﻟو اﻟﻲ وﺿ
ﻣ ﻞ أاف ﻣدة ﺗ إﻧﺎح أ ﻣﺎدﺛﺎت ﺑ ﺗﻠ اﻟو ،وﻣﻬﺎ ﻣﺎ ﯾﻠ ﺑﻞ ﺣﻣﺔ وﺣة وﺔ ﺗﻠم و اﻟﺎﺔ ،وأﺧ ﺗ إﺟاء اﻧﺎﺎت ﺎﻣﺔ
وﺷﺎﻣﻠﺔ ﺎ ﻪ اﻟﺋﺎﺳﺔ واﻟﻲ واﻟﻲ وﺎدة ﺗﻞ ﻣﺔ اﻟ ﻞ ﻣاﻣ واﻻﻟام ﺎﺗﺎﺎت ﺎﻧ و ﺳﺎً ﺎ.
ووً ﺎ ﻟﻠر ،ﺈن اﻟﺎدة اﻟاﺋﺔ و ود اﻟﺎﺋﻞ اﻟﻲ ﺗ ﺄﻧﻬﺎ  ﻣﺔ ﻞ ﻣﺎﺷ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﻻﻧﺎم أو ﺟًءا ﻣﻪ ،ﺗ ﺄن اﻟﺎدﺛﺎت اﻧﻬﺎرت ﻞ أن
ﺗأ ﻣ ﺧﻼل اﻟوة اﻟﺎﻣﺔ اﻟﻲ ﺗ اﻟاﺋ ﻟﺎ ﺧﻼل اﻷﺷﻬ اﻟﻠﺔ وﻟﺎ ﻞ اﺳﺎﻬﺎ ﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟرة ﻲ ﻣﺎرس /أذار اﻟﻞ.
ﺣﺎﻟﺎ أن اﻟﺻﻞ ﻟؤﺔ ﺟﺎﻣﺔ ﺗﻠم ﺑﻬﺎ اﻟﺎﺋﻞ وﺧﺎﺻﺔ ﺢ وﺣﺎس ،ﻣد “ﺿب ﻣ اﻟﺎل” ،وأن ﺎك ﻣﺎوف ﺣﺔ ﻣ م
وأﺷﺎر اﻟر ،إﻟﻰ أن اﻟر اﻟﺎﺋً 
ﺗ اﻟاﺋ ﻣ  اﻟوة اﻟﺎﻣﺔ ﺣﻰ وﻟ ﺎن  اﻟﺔ اﻟﺔ.

و اﻟر اﻟ ﺗث ﻟﺔ اﻟس  ،ﺈن اﻟاﺋ ﺳرس  اﻟؤ اﻟﻣﺔ ﻣ اﻟﺎﺋﻞ وﺗﺎول ﺗﻬ ورﺔ  اﻻﺎد ﻠﻬﺎ وﺗ وﺟﻬﺎت اﻟ،
ﺑﻬف ﻣﺎﻬﺎ ﻲ اﻟوة اﻟﺎﻣﺔ واﻟوج ﺑﺎﺋﺞ إﺎﺑﺔ ،وذﻟ ر اﻟة اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺋة ﺣل  اﻟو اﻟﻲ وﺿ ﻣ ة أاف.
و اﻟﺎﺗ واﻟﻠﻞ اﻟﺎﺳﻲ ﻣﻰ إﺑا ،أن اﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﻻ  أن ﺗ ﺎﻟﺎ أن اﻟ اﻟﺎﺻ) ﺢ وﺣﺎس( ﻻ ﯾاﻻن ﻣﺎن ﺑؤﻬﺎ
ﻣ إﻟﻰ اﺷا ﺢ ﻠﻰ ﺣﺎس اﻟاﻣﻬﺎ و اﻟﺎﺔ ،وﻣﺎ ﻣﻪ ﺣﺎس ﻣ رؤﺔ ﻣﻠﺔ ﺎ ﺗ أﻧﻬﺎ اﻧﺎزات ﺣﻬﺎ  أﺣاث
ًا
وﻣاﻬﺎ اﻟﺎﺳﺔ اﻟﺎﺔ،
اﻟس واﻟﺦ ﺟاح واﻟوان اﻷﺧ ﻠﻰ اﻟﺎع.
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ﺻت ﺢ اﻹﺧﺎر
ﺟﻬدا  ﻲ ا اﻟﻠ ﻣ ﺎم  ،2009وﻲ ﻞ اﺳار اﻟؤ واﻟا
ورﺟﺢ إﺑا أن ﻻ ﺗﺢ اﻟاﺋ ﻲ إﺣاث أ اﺧاق ﺣﻲ ،ﺧﺎﺻ ًﺔ وأن ﻣ ﺑﻟ
ً
اﻟﺎﺳﺔ اﻟﻠﺔ ،وﻟ اﻟا واﻹرادات اﻹﻠﺔ اﻟﻲ ﺗﺛ ﻠﻰ ا اﻟﻠ.

ﻣ إﻟﻰ أن ﺎك ﺣﺎﻟﺔ ﻣ م اﻟﺔ ﺑ ﺢ وﺣﺎس ،و ﻬ
ًا
وأب  اﺎدﻩ أن اﻟاﺋ ﻟ ﺗﻊ ﺗ اﻟﺎﺎ اﻟﻼﺔ أو ﺟ اﻟﻬة واﻟات ﺑ اﻟ،
ذﻟ ﻞ ﺟﻠﻲ  اﻻﺗﺎق ﻠﻰ إﺟاء اﻻﻧﺎﺎت ﺛ ﺗﺄﺟﻠﻬﺎ.
وﺎل اﻟﻠﻞ اﻟﺎﺳﻲ “ﻣ اﻟاﺿﺢ أﻧﻪ ﻻ ﯾﺟ أ ﻧاﺎ ﺣﺔ ﺗﺎﻩ إﻧﺎز اﻟﺎﻟﺔ ،وﻟ ﺎﻧ ﺎك إرادة ﺎن  إﻧﺎزﺎ ﻠﻰ أرض ﻠﺔ دون اﻟﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟ
ﻷ دوﻟﺔ أﺧ ،وﻟ ﺎن ﺎك ﻧاﺎ ﺣﺔ ﻟل اﻟﺎن  اﻟة وا ا اﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻠﺎ ﺗﻞ ﻲ إﻧﻬﺎء اﻻﻧﺎم وﺗ اﻟﺣة ،واﻟﻞ ﻠﻰ ﻣاﺟﻬﺔ
اﻻﺣﻼل”.

ﺗﺎرﺦ اﻟﺎﺔ16:22:52 29-06-2022 :
2

