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روﻪ ﻟاﺟﻬﺔ اﻟﺎت اﻟاﺔ أو ﺳ إﺎدة ﺑﺎء اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻠﻲ
ﺗث ﺎﺋ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﺔ "ﺢ" ،اﻟﺎﺋ ﻣ دﺣﻼن ،ﻣﺎء ﯾم اﻟٔ  ،

 اﻻﻧﺎﺎت اﻟﺔ واﻟﺋﺎﺳﺔ.

أن اﻻﻧﺎﺎت ا اﻟﺎم ﺳن ﻣﻠﺔ 
وﺎل دﺣﻼن ﻲ ﻟﺎء  ﺎة اﻟّ : ،
"إﻧﻪ ﺎﻧ ﺎك ﻣﺎﻲ ﺣﺔ ﺧﻼل اﻟات اﻟﺎﺿﺔ ﻟ ﺣﺔ ﺢ"ُ ،ﻣ اً إﻟﻰ ّ
ﺎم .2006

أن "إﺳاﺋﻞ" ﺗُر اﻟﺎوف ﻟ اﻻﻧﺎم ﻟ ﻣ اﻻﺳﺎن ﻲ اﻟﺔ
أن ﺗد اﻟاﺋ ﻲ ﺣﺔ ﺢ ُم ﺣﻼً ﻟاﻛ اﻷﺟﺎل ﻲ اﻟﺔ ،و ّ
وأﺿﺎف دﺣﻼن ّ

أن
أن ﻩ اﻻﻧﺎﺎت ﺗﺄﺗﻲ ﻲ ﻞ ﺗاﺟﻊ ﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ وم وﺟد ﺧ ﺗﺔ وﺔ أو ﺳﺎﺳﺔ ،وﺎك ان ﻟﻸﻣﻞ  اﻟ اﻟﻠﻲُ ،ﻣ ّﺎً ّ
اﻟﺔ.وﻟ إﻟﻰ ّ
ﻩ اﻻﻧﺎﺎت  ﺗن ﺻﺔ ﻹﺷﺎل اﻷﻣﻞ ﻟ ﺷﺎ.
أﻛ ﻠﻰ أﺔ إﺎدة اﻟ ﻲ ﻣرات اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔُ ،ﻣدﺎً" :ﻟﯾﺎ ﻼﺎت وﺷاﻛﺎت ﻣﻊ اﻟﺎع اﻟﺎص اﻟﻠﻲ ﻣ أﺟﻞ ﺗ وﺗﻊ رﺟﺎل أﺎل ﻠ
وّ
ة".
ﻲ ﺗﻞ ﺎل ّ

أن ﺟﻠ اﻟ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﻣﻲ ﻠﻰ اﻟﺎﺔ واﻻﺣام.
وذّ أﻧﻪ ﻲ اﻟس ُ اﻟﻞ ﻠﻰ ﻣﺎرﻊ ﺗﺔ واﺎدﺔ وﺳﺎﻧﺔُ ،ﻣﺿﺎً ّ
اﻟء اﻟﺎﻧﻲ

وﺗﺎﻊ" :ﻧﻊ إﺣاث ﺗ ﺣﻲ ﻲ ﺣﺎة اﻟا اﻟﻠﻲ ،وأﻧﺎ أﺟ ﻧﻲ أﯾﺎ ﺗُﺟ ﻣﺎﻟﺢ اﻟ اﻟﻠﻲ"ُ ،ﻣرﺎً" :ﺳت ﻼﺎﺗﻲ ﻣﻊ رﺟﺎل اﻷﺎل
واﻟﺎدة اﻟب ﻣ أﺟﻞ ﻣﺎﻟﺢ اﻟ اﻟﻠﻲ وا اﻟق ﻣﺎ ﺑﺎ و ﻣ ُ ﻣرات اﻟ اﻟﻠﻲ ﻟﺎﻟﺔ اﻟﺎﺻﺔ".
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أن أُد ﻣﺂﺳﻲ اﻟا اﻟﻠﻲ ،وﻧ ﻧ ﻲ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﻣ أﺟﻞ إﺎدة
وأردف" :أﻧﺎ أف ﻣﻰ اﻟ وﺛﺎﺔ اﻟ ﻲ اﻟﻊ اﻟﻠﻲ وﻻ أرّ 

ﺑﺎء ﺣﺔ ﺢ ﻠﻰ أﺳ ﺻﺔ وﺗ اﻟﺎب ،وﻟ ﻧﻠﻰ  ﺢ وﻟ ﺗﻠﻰ ﺎ ﺢ ر اﻟات اﻟﺎف اﻟﻲ ﻣت ﺑﻬﺎ اﻟﺔ".

أن ن
أن ﺗﻞ ﻞ ﻠﻲ ﺎدر ّ
وﺎل" :ﻟﯾﺎ  120أﻟ ﻣ ﻲ ﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﻟاﻲ ﺎع ة  ،وﻧ ذان ﻲ ا اﻟﺎر ﻹﺻﻼح ﺢ ﻣ أﺟﻞ ّ
أن ﻣﻲ اﻟﺎر  أﻛ ﻣ ﺗﺿا ﻟﻠ.
إﺿﺎﺔ ﻧﺔ"ُ ،ﻣ ّ
أن ﺎﺋﺔ اﻟﻞ ﻟ ﻟﯾﻬﺎ ﻣﺎﻟﺢ ﺷﺔ ،و ّ
داً ﻠﻰ ّ

أن أر اﻟﻠﻲ ﯾﻲ ﺑﺎً ﻞ ﺛﻼث
ﺈن ﺎﺋﺔ اﻟﻞ ﺳ إﻟﻰ اﻷﻣﺎمُ ،ﻣﺎً" :ﻻ أرّ 
أن اﻟﺎﺿﻲ ﻞ ﻣﺂﺳﻲ وﺎل وﺗاﺟﻊ وﺗﺳﻊ اﺳﺎن ،ﻟﻟّ 
وأﺷﺎر إﻟﻰ ّ
ﺳات وﺗﻬﻣﻪ إﺳاﺋﻞ".

أن اﻟﻲ ﺎﻟﻠﺔ ﻟ ﺣﻼً
أن ﯾﻰ ﻣﻠﺎً ﺎﻟﺢ اﻟﻬر ،ﺎ ّ
واﺳرك" :ﻻ أﺗﻠﻊ إﻟﻰ ﺻﺎﺔ ﻣﻠﻲ ،أﻧﺎ أر ﻲ اﻟﺎب ﻣﻠﻲ ،وﺗﺎر اﻹﺻﻼح اﺳﺎع ّ

أن أُﺿﺊ ﻧ اًر ﻲ ا اﻟ اﻟﻠ."
أن ﺗ اﻟﻠل ﻲ ا اﻟ اﻟداو ،وﻧ ﻧ وف  ﺔ ﻣ ﺎم  ،1948وﻣ واﺟﻲ ّ
وواﺟ اﻟﺎدة ّ

أن ﻧ ص اﻟﻞ داﺧﻞ ﻠ وﺧﺎرﺟﻬﺎ".
وأوﺿﺢ ّأﻧﻪ إذا ﻣﻬ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣ ﺗﻞ اﻟﻣﺔ ،ﺳ اﻟ أوﻻً ﻲ ﺗزﻊ اﻟازﻧﺔُ ،ﻣﺎﺎً" :ﻠﺎ ّ
ة واﻟﺔ اﻟﺔ واﻟس ﻣ أﺟﻞ ﺑﺎء اﻟُ ،"ﻣدﺎً" :ﺑأﻧﺎ ﺻﺔ ﺟﯾة ﻣﻊ اﻟﻊ وأﻠﺎ ﻣﺎدرات ﺛﺎن ﻣات ﻹﺎدة
وﺎل" :ﻠﺎ اﺳام رﺟﺎل اﻷﺎل إﻟﻲ ﺎع ّ
ﻟﻪ ﻟ ﯾر".
اﻟﻠﺔ ﻟﺔ ﺢ ،وﻧ ﻲ ﺣﺎﻟﺔ اﺧﻼف ﺳﺎﺳﻲ ﻣﻊ ﺣﺎس ﺧﻼل اﻟات اﻟﺎﺿﺔ واﻟﻲ وﺻﻠ إﻟﻰ اﻟاع ّ

أن ﻣﻞ اﻟﻼﺔ ﻣﻊ اﻟ اﻟﺎﺳﺔ ﻲ اﻻﻧﺎح ﺳاء ﻞ اﻟﻟﺎن
واﺳد" :ﺧﻠﺎ ﺗﺎﺎت ﻣﻊ ﺣﺎس ﻣﺎ ﻣ اﻟﺎب ﻹﻧﺎذ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ ﺎع ّ
ة"ُ ،ﻣ ّﺎً ّ
أو  اﻟﻟﺎن ،وﻟ ﻠﻰ أﺳ إﻧﺎذ وﻲ وﻟ ﻠﻰ أﺳ ﺑﻧﺎﻣﺞ اﻟﺎﺻﺔ.

أن اﻷﺑﺎء ﻲ اﻟﺔ اﻟﺔ ﺎﻧن ﻧ اﻟﺎﻧﺎة اﻟﻲ
أن ﺗﺄﺧ ﻣﺎات روﻧﺎ "،ﻻﺎً إﻟﻰ ّ
و" :ﺳ ﺑ ﺎﺔ اﻟﺎات ﻟﻠ اﻟﻠﻲ وﺗﺎ ﻠﻰ اﻟﻠﺔ ّ
ّ
ة.
ُﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎ ﺳﺎن ﺎع ّ

أن اﻹدارة اﻷﻣﺔ اﻟﯾة ﻟ ﺗُم اﻟﻞ اﻟ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ،وﻣﺎ زال اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣﺎﺳ وﺳن أﻞ ﻲ اﻟﻞ.
واّ 
ع ﺑأت اﻟﺎﺳ ،وﻧ دﺎ إﺿاب اﻟﺎﻣ ،وﻧر ﻟﻠﺎة اﻟﺎء اﻟﯾ ﻟ ا
وأﺿﺎف" :اﻟﺎء  ﺿ اﻟﺎم اﻟﺎﺳﻲ اﻟﻠﻲ ،وﺣُ ﺳ اﻟﺎء و ُ
أن اﻟﺎء اﻟﻠﻲ ﺎم ﺑأﺗﻪ ﻣ ﺟﻊ اﻟﻬ ،ﻟ ﺗﻊ اﻟﺎء ﻟﻠﺔ ﺔ ﻣﺔ ﺎن
ﻻﺑاز اﻟﻠﺔ اﻟﺔ اﻟﻲ ﻣﺎرﺳ ﺿ اﻟﻬ واﻻﺑاز"ُ ،ﻣ ّ
اً ﻠﻰ ّ
ُﻣﺎً.

أن ﻣﺣﻠﺔ ﺗاﻣ ﺎﻧ
إن ﺗاﻣ ﺳ وﺳﻰ اﻟ اﻟﻠﻲ"ُ ،ﻣ اًّ 
أ ﺳﺎﺳﻲ ﻠﻰ اﻟ اﻟﻠﻲ ﻣ ﺧﻼل اﻟﺎء ،وأﻧﺎ ﻠّ 
وﺗﺎﻊّ " :
أن ﻻ ﯾل ّ
ﺎرﺛﺔ ﻠﻰ اﻟ اﻟﻠﻲ وﻠﻰ اﻟﺔ.
ووﺟﻪ دﺣﻼن رﺳﺎﻟﺔ ﻷﺑﺎء ﺷﺎ اﻟﻠﻲ ،ﺎﺋﻼً" :ﻟ اﻟﺻﺔ أن ﺗا إﻟﻰ ﺻﺎدﯾ اﻻﻧﺎﺎت وﺗُروا ﺄﻧ ﻣ ﺳن ﻣ ﻲ اﻟﻞ وأﻧﺎ أ أن ﺎﺋﺔ
اﻟﻞ ﺳن ﻣﻠﺔ ﻟﻟ."

أن ُﻧ ﻠﻰ ﺗ ﺎﺔ إﻣﺎﻧﺎت اﻟ اﻟﻠﻲ ﻲ اﻟاﺧﻞ
وأﻛﻞ ﺣﯾﻪ" :ﻧُ ﻧﺎ أﺑﺎﺋﺎ ﻲ ﻟﺎن اﻟﻲ ﺷﻠ ﻟﺎ رﻣ اًز وﺎﻧا ﺷﻠﺔ ﻟﻠرة اﻟﻠﺔ ،وﻠﺎ ّ
واﻟﺎرج".

أن ن رﺋ ﻟﻠ اﻟﻠﻲ ﻠﺔ ﻣﻬﺎم ﺔ وة وﻟ أن ﻠ وراء ﻣ."  
أن أر ﺟﺎً ﺳﺎﺳﺎً ُﻞ اﻟاﺧﻞ واﻟﺎرج ،وﻣُ ﯾّ 
وﺗﺎﻊ" :ﺣﻠﻲ ّ
أﻣﺎ  أﺣاث اﻟس ،ﺎل دﺣﻼن" :ا ﻟ ﺟﯾاً ﻠﻰ ﺷﺎ ﻲ ﻣﯾﺔ اﻟس ،ﺄﻞ اﻟس ﺳﺎن ﻠﻰ وﻬﺎ"ُ ،ﻣدﺎً "ﺷﺎ ﻲ ُد اﻟﺔ ﻣ أﺟﻞ اﻟﺎ
ﻠﻰ اﻟس ووﻬﺎ ﻣﺔ ﺄﻠﻬﺎ".

إن اﻟ اﻟﻠﻲ ﺷ ﺣﻲ وﻻ ﺎج إﻻ ﺎدة ﺗدﻩ ﻧ ﺗ اﻟس".
وأﺿﺎف " :اﻟوف واﻟﺔ اﻟاﺔ ﻧ ﻧل ﻷﻠﺎ ّ
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أن ﻻ ُوا ﻩ اﻻﺣﺎﺟﺎت ﻣ أﺟﻞ إﺛﺎت أن إﺳاﺋﻞ دوﻟﺔ اﺣﻼل ﻟﻞ اﻟﻠ ،ﻬا ﺣاك ﺷﻲ 
وﺧ دﺣﻼن ﺣﯾﻪ ،ﺎﻟل" :ﻠﻲ أﻠﺎ ﻲ ّ
ة ّ

أن اﻟس
إن اﻟس ﺣﺎﺿة ﻠﻰ ﺟول أﺎل اﻟﻬ اﻟﻲ اﻟﻠﻲ"ُ ،ﻣ ّ
داً ﻠﻰ ّ
را ﻟﻠ اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﻣﺎوﻻت ﺗﻬ واﺳﺎﺣﺔ اﻷﻰ ،وا اﻟد ﺟﺎء ﻟل ّ
أ ﺣﻞ ﺳﺎﺳﻲ ﻲ اﻟﺔ وﻻ ﺣﻠل ﺑوﻧﻬﺎ.
ﻠﻰ رأس ّ
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