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إن واﺷ اﺷ ﻠﻰ إﺎدة ﺢ ﻣ " ﻣﺔ اﻟ ،"ﺎﻟدة إﻟﻰ اﻟﺎوﺿﺎت
ﺎل ﻣث أﻣﺎ ﻟﻠق اﻷوﺳ" ﺟن ﻼﻧّ ،"
وأﺿﺎف ﻼﻧ ﻲ ﻣﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ ﺻﺔ "اﻷﺎم" اﻟﻠﺔ ،أن اﻹدارة اﻷﻣﺔ ﻟ ﺗر ﻣ ﻧ اﻟؤﺔ اﻟﺎﺳﺔ ﻟﻠﻞ ،ﻣﺎً :ﻟ ﻧر ﻣﻰ ﺳر اﻟؤﺔ اﻟﺎﺳﺔ،
ﻧﺄﺧ  اﻻﺎر اﻻﻧﺎﺎت اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﻟر ﻣﺎ إذا ﺎن  أن ﻧﻠﻬﺎ ﻞ اﻻﻧﺎﺎت أو ﺎ ،ﻞ ﺗﻞ اﻟﻣﺔ أو ﺎ ،وﺳ اﻟﺋ ﺗاﻣ اﻟار ﺎً.
وأوﺿﺢ ،أن اﻟ اﻷﻣﻲ ﯾرك أن اﻷﻣر ﻟ ﺗن ﺳﻬﻠﺔ ،وﺎل" :ﺎﻟﺄﻛ ﻟ ﺗن ﻣﺎﺟﺄة ،أ ﺷ  أﻧﻪ ﺈﻣﺎﻧﺎ وﺿﻊ ﺧﺔ ﯾﻠﻬﺎ اﻟﻊ  اًر ﻻ ﻬ ا
اﻟاع ،ﻟﻟ ﻧ ﻣون ﺗﺎﻣﺎً ﻹﻼق ﺻ ﻟﻠﺎﺔ ،وﻞ  ذﻟ."
وﺗﺎﻊ" ،ﻧ ﻧﻬ أﻧﻪ ﻻ  ﻷ ﺷ ح ﺧﺔ ﯾﻠﻬﺎ اﻟﻊ ،ﻟﻲ أ أن اﻟﺔ اﻟﺣة ﻟﻠﻠ ﻠﻰ ا اﻟاع ﻲ أن ﯾ اﻟﻊ ﻠﻰ أﻧﻪ ﻻ  ﻷﺣ
وﺿﻊ ﺧﺔ ﻣﺎﻟﺔ ،وﻠﻰ اﻷاف اﻟﺧل إﻟﻰ اﻟﺔ ﻣﺎً واﻟﻠس واﻟث  ﻞ ﺔ واﻟﺎوض ﻠﻰ ﻞ ﺔ ﺣﻰ اﻟوج ﺎﺗﺎق".
وﺷد" ،ﻟ إذا ﻟ ﻧﻞ إﻟﻰ اﻟﺔ ﻷن اﻟﺎس  ﻣﯾ ﻟﻠﺧل إﻟﻰ اﻟﺔ ،ا ﻣﺎ ﺣث ﻣﻊ اﻟﺎﻧ اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟ ،ﻠ ث ﺷﻲء وﻧ ﻧﻬ ذﻟ ،ﻟ
ﺗن ﻩ ﻲ اﻟة اﻷوﻟﻰ اﻟﻲ ﺗﻞ ﻬﺎ ﻠﺔ اﻟﻼم إذا ﻣﺎ ﺣث ذﻟ ،ﺈن ة أن ﻟ اﻟﻻﺎت اﻟة أو اﻷﻣ اﻟة أو اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ ﻧﺎً ﻣﺎ ﻣ اﻟﺔ
اﻟﺔ ﻟﻞ ا اﻟاع ﻲ ،ﻟ ﺻﺔ ،ﻟﻟ إﻣﺎ أن ﻞ اﻟﺎس ﺣﺔ أﻧﻬ ﺎﺟﺔ إﻟﻰ اﻟﺧل واﻟﺎم ﺎﻟﻞ اﻟﺎق ﻟﺔ ﻣﺎ إذا ﺎن ﻬ اﻟوج ﻲ اﻟﺎﻧ
اﻵﺧ أو ﯾون أن ﻧا  را ﻲ اﻟﺧل إﻟﻰ اﻟﺔ ،ﻬا  اﻟاﻊ وﻧ ﻧﻬ ذﻟ."
وا ،أﻧﻪ ﺎﻹﻣﺎن إﺎدة ﺢ ﻣ ﺗﻞ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻲ واﺷ ﺣﺎل اﻟدة ﻟﻠﺎوﺿﺎت ،وأﻧﻪ ﺈﻣﺎن اﻟﻠ اﻻﺗﺎل ﻣﻊ اﻟ اﻷﺑ ﻣﺎﺷة دون
اﻟﺎﺟﺔ ﻟﻠور ﺎﻟﺎرة اﻷﻣﺔ  إﻼق اﻟﻠﺔ اﻷﻣﺔ اﻟﺎﻣﺔ ﻲ اﻟس.
وﺎل" :ﻛﺎن ﻣ اﻟ أن ﻞ ﻣ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻣﺣﺎً ﺟ ار  أن ﻧﻪ ﻲ ﺣﺎل ﺎﻧ ﻣﺔ اﻟ اﻟﻠﺔ ﻣﺔ ﻲ ﻠﺔ ﺳﻼم،
ﺎن ﺈﻣﺎﻧﺎ ﺗك اﻟ ﻣﺣﺎً ﻠﻰ اﻟ ﻣ أﻧﻪ ﻣ اﻟﺎﺣﺔ اﻟﺔ ﻷن اﻟﺋ ﺎس د إﺳاﺋﻞ ﺎﻟﺟﻪ إﻟﻰ اﻟﺔ اﻟﺎﺋﺔ اﻟوﻟﺔ ﺎن ﻠﺎ إﻼﻪ ،ﻟ ﻧ ﺎدر
ﻠﻰ اﻟﻊ ﻠﻰ اﻟار ﻷﻧﻪ  إﻼن اﻟس ﺈن اﻟﺋ ﺎس ﺎﺎ ،وﺎن ﻣ اﻟﻞ ﺎﻟﺔ ﻟﺎ اﻟﻊ ﻠﺎً ﻠﻰ ار ﺣل ﻣ اﻟﺔ ﻷﻧ ﻟ ﺗﺎرك ﻲ
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ﻠﺔ اﻟﻼم".
واﺳرك" :رﺎ  إﺻﻼح ذﻟ ،أﻧﺎ ﻟ ﻣﺎﻣﺎً ﺣﺎﻟﺎً  ،أن أﺗ ﻣﻪ ،ﻣﺎ ﺗﺎرك ﻲ ﻠﺔ اﻟﻼم".
وأﺿﺎف" :ﺄن إﻼق اﻟﻠﺔ ،ﺗﻊ ﻠﺎ ﻣوﻟﺔ ﺗﺎﻩ داﻲ اﻟاﺋ اﻷﻣ ،إذا ﺎﻧ ﻟﯾﺎ ﺔ دﺑﻠﻣﺎﺳﺔ ﻲ اﻟس ﻷﻧﺎ اﺎ اﻵن ﺄن اﻟس ﺎﺻﺔ
ﻹﺳاﺋﻞ ،ﺈن وﺟد  دﺑﻠﻣﺎﺳ ﻲ اﻟس  ﻣﺔ ﻟﻠﺎل ﻣ داﻲ اﻟاﺋ اﻷﻣ ،إذاً ﻣﺎ ﻠﺎﻩ  أﻧﺎ أﻧﺄﻧﺎ وﺣة ﻟﻠون اﻟﻠﺔ ﻲ اﻟﺎرة ،وﻲ
ﻧ اﻟﺔ ﻣ اﻷﺷﺎص اﻟﯾ ﻟﯾﻬ ﻧ اﻟﺔ  اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻠ وﻲ ﻣﺟدة ﻲ ﻧ اﻟﻰ ،وﺣث اﻻﻧﻣﺎج ﻲ اﻟﺎرة ،ﻟﻟ أﻧﺎ أﻠ أن اﻷﻣ
ﻣﻠ ،ﻟﻲ أﻬ أﻧﻪ ﻲ ا اﻟد ﺈن اﻟﻠﺔ ﺑ اﻟﻣﺔ اﻷﻣﺔ واﻟ اﻟﻠﻲ ﺳ ﺎ ﺎﻧ ﻣ ﻞ".
وﺗﺎﻊ ﻼت" :اﻷ ﻣ ذﻟ أﻧﻪ إذا ﻣﺎ ﺎن ﺷ ﻣﺎ  ﻣﺗﺎح ﺎﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺎرة ﻣ اﻟﺎﻧ اﻟﻠﻲ ،ﺈن أ ﺷ ﻣﺣ ﻪ ﻟﻼﺗﺎل ﺑﻲ ﻣﺎﺷة ﻲ اﻟ
اﻷﺑ ،وﻟ ﻠﻬ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﺎرة".
ﻣ ﺟﻬﺔ ﺛﺎﻧﺔ ،أﺷﺎر ﻼت إﻟﻰ أن "اﻟء اﻟﺎﻧﻲ ﻣ اﻟ اﻵن  أﻧﺎ ﺳف ﻧﻞ ردود ﻞ ﻣ ﺟﻊ اﻟﺎر ،وا ﻲ ﺟﻊ اﻟﻠان وﺟﻊ رﺟﺎل اﻷﺎل،
وآﻣﻞ ﻣ آﺧ  أﺎً ،وﺎﻟﻊ ﻧ ﻧد اﻟل ﻠﻰ ردود ﻞ ﻣ اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ ،ﻧ أﻧﻬﺎ ﺳن ﺗﻠﺎت ﻣﻬﺔ".
وﺎل" :ﻻ ﻧ أن ﻧﻠﻬﺎ ردود ﻞ ﺳﺎﺳﺔ ،ﻰ أن اﻟﻠﺎت اﻟﺎﺳﺔ ﺳف ﺗﺄﺗﻲ ﻠﻰ اﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ وأن ﺗا ﻣﻊ ﻬﺎ ،ﻟ أ أن اﻟﺎدة اﻟﻠﺔ  أن
ﺗﻬ ذﻟ ،ﻠﻰ اﻟ ﻣ ﻟﻬ ﺧﻼف ذﻟ ،ﻟ ﻣﻞ اﻟﺗ ﻧﺎﺣﺎً  اً ،ﻬ ﯾل ﻠﻰ أن اﻟﺎس ﯾﻣن ﺎﻟ اﻟﻠﻲ ،إﻧﻬ ﯾن ﻲ ﻣﺎة اﻟ اﻟﻠﻲ،
وﻧﻬ ن ﺧﻠ اﺎد ﻻ ق ﻟﻠ اﻟﻠﻲ إذا ﻣﺎ ﺗﺻﻠﺎ إﻟﻰ اﻟﻼم ،وﻻ أر أن أﺿﻊ ﻩ اﻟﺻﺔ ﻟﻠﺎدة اﻟﻠﺔ".
واﺳرك" :ﻞ ﻣﻞ ،ﻧ أن ﻧﻠﻰ ردود ﻞ ﻣ اﻟﻠ اﻟﺎدﯾ ،ﻟﻟ ﺳم ﺑﺟﻪ اﻟات  ،ﺗن ﺎك ة واﺣة ﺗﻞ ﻲ دة اﻟﺎ اﻟﻠ
إﻟﻰ اﻟ اﻷﺑ أو  ﺗن ﻲ ﻣﺎن ﻣﺎ ﻣﺎﯾ ،وﻧﻞ ﺎ م وﺿﺎً ﻣﺎﺷة إﻟﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﻠﺔ وﺟﻞ وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻟﻠﺔ ﺎدرة ﻠﻰ ﻣاﺔ
وﺷح ﻣﻰ اﻟﺔ ﻟﻠﺎس".
وﻟ اﻟث اﻷﻣﻲ إﻟﻰ أن"اﻟﺔ اﻻﺎدﺔ ﻟ ﻧﻬﺎﺋﺔ ،ﻟ ﺎ ﺎﻟ ﻣ اﻟﻞ ﻠﻬﺎ ،ﺟﺎر ﺷ واﻟﯾ ﻣ أﺎء اﻹدارة اﻵﺧ ،ﻟﺎ ﻧﻠ أﻧﻬﺎ ﻻ ﺗال
ﺎﺟﺔ إﻟﻰ ﻞ واﻟ ﻣ اﻟﻼﺣﺎت اﻟﻲ ﻧﻠﺎﺎ ،ﺧﺎﺻﺔ ﻣ اﻟﻠ ،ﺣﻬﺎ ﺗﺢ اﻟﺔ أﻞ".
وﺄن اﻟﺔ ،ﺎل ﻼت" :إﻧﺎ ﻻ ﻧﺎول ض أ ﺷﻲء ﻠﻰ اﻟﻠ ،ﻟ إذا ﺣث ذﻟ ﺧﻼل ة اﻷﺷﻬ اﻟﺎدﻣﺔ ﻣﺎ ﻧﻠ  اﻟﺔ اﻟﺎﺳﺔ ،إذا ﺗ
اﻟﻠن واﻹﺳاﺋﻠن ﻣ اﻟﺻل إﻟﻰ ﺔ ﻣﺎً وﺣﻞ ﻩ اﻟﻠﺔ ،ﻬا ﻣﺎ  أن ن ﺎﻧﺎر ،إﻧﻪ ﺣﻠ ﺎﻟﻞ ،وﻟ اﻟد ﻪ ﺷاء اﻟﻠ ،وأﻧﺎ أﻠ أن
 اﻟﺎس ﻠﻰ اﻟﺎﻧ اﻟﻠﻲ ﻟن إﻧﺎ ﻧﺎول ﺗﺔ اﻟﺔ اﻟﺔ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ،ﻧ ﻟﺎ ﻟ ،ﻟﺎ ﻧ اﺎداً راﺳﺎً أﻧﻪ دون ﺧﺔ اﺎدﺔ ﺟﺎدة
ﻟ ن أ اﺗﺎق ﺳﻼم ﻧﺎﺟﺢ".
ورداً ﻠﻰ ﺳال ﺄن ﻣاﺻﻠﺔ ﺗاﺗﻪ ﻠﻰ "ﺗ "ﺿ اﻟﻠ ،ﺎل ﻼت" :أﻧﺎ ﻻ أد ﺿ اﻟﻠ ،ﺑﻞ ﺿ  ﺗﺎت اﻟﺎدة ،ﻬﺎ ﻟ ﻞ
ّ

ﺷﻲء ،وأد ﻠﻰ اﻷﺷﺎء اﻟﻲ ﺗج  اﻟ ،ﺣل اﻹرﺎب وﺗ اﻹرﺎﺑ أو  إﺎﻧﺔ ﻣول رﺳﻲ أﻣﻲ أو اﻟﯾ  اﻟﺔ ،وا ﻠ  اً 

اﻹﺳاﺋﻠ اﻟﯾ ﻻ ﯾﺟ ﻣﺎرﻧﺔ ﻲ ا اﻟﺎﻧ .ﺎﻧ ﺎك اﻣأة ﻠﺔ ﻠ ﻣ اﻟﺎرة ﺎل إن إﺳاﺋﻠﻲ رﺷﻬﺎ ،ﻟﻲ دت  ذﻟ .واﻟﺎﻟﺔ اﻟﻠﺔ ﺎﻟﺎﺧﺎم
اﻟ أدﻟﻰ ﺑﺎت ﺔ  اﻟﻠ ،ﻟ ﺗﺛ  ذﻟ."
وﺧ ﻣﺎ اﻟﺋ اﻷﻣﻲ" :ﻟ ﻣﺎ ﻻ أﻠﻪ  اﻟر ﻲ اﻟﺎﺳﺔ ،ﺎﻟﺎس ﺄﻟﻧﻲ :ﻟﺎذا ﻻ أم ﺎﻟ ﺿ ﻧﺎ إذا أدﻟﻰ ﺑﺎن؟ إﻧﻪ ﺑﺎن ﺳﺎﺳﻲ ﻟ أﺗﺧﻞ ﻪ،
ﻻ أﺗﺧﻞ ﻲ ﺗﺎت اﻟﺋ ﺎس اﻟﺎﺳﺔ ،أﻧﺎ أﺗث  ﻣﺎ ﺗﺛ ﻞ ﻣﺎﺷ ﻠﻰ ﺟﻬد اﻟﻼم أو اﻹرﺎب أو أﺷﺎء ﻣ ا اﻟﻞ".
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