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"ﻣﺎر"ﺎد أﯾﻧت :اﻻﻧﺎم اﻟاﺧﻠﻲ أﻛ ﺧ ﺗاﺟﻬﻪ إﺳاﺋﻞ اﻟـوﻟــﺔ ﺛــﺎﺋــﺔ اﻟــﻣ ـــﺔ ﺗـﻣـــ ﻟـﻠ ــﻠ ــ
اﻟ ـ ــﻬﻧـﻲ ..

 23ﯾﺎﯾ07:31 - 2022 
ﻠ :ﺑ 
ﻣﺎ ﻠ ﺎد أﯾﻧت ،رﺋ اﻷرﺎن اﻟـ 13ﻟﻠ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،أﻛ ﻣ أ ﺧ ﺧﺎرﺟﻲ  اﻟﺎﺳ اﻻﺟﺎﻲ واﻟاﺧﻠﻲ ﻲ دوﻟﺔ إﺳاﺋﻞ ،ﺣ ل ﻲ ﻩ اﻟﺎﺑﻠﺔ،
اﻷوﻟﻰ ﻣ ﻧﻬﺎ ﻣ اﻧﻬﺎء ﺗﻟﻪ ﻣﻪ" :أ أن اﻟع ﻲ اﻟﻊ اﻹﺳاﺋﻠﻲ وﺗﺎدل اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت وﺗاﺟﻊ وﺟد اﻟوﻟﺔ واﻧﺎض اﻟﺔ ﻲ ﻣﺳﺎﺗﻬﺎ وﻲ اﻟﺎﻛ،
وﺗﺳﻊ اﻟﺔ  -ﻠﻬﺎ أﻣر ﺗﻞ أﻛ ﺗﻬﯾ ﻟﻞ اﻟوﻟﺔ".
*أﻛ ﻣ" ﺣﺎس" وﻣ إﯾان و"ﺣب ﷲ"؟
 "أﻧﺎ ﻻ أﺳ ﺎﻟﻬﯾات اﻟﺎرﺟﺔ ،و واﺟﻬﻬﺎ ال ﺣﺎﺗﻲ .اﻟﺎﻧﺔ اﻟﺔ ﻲ اﻟﻊ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻲ اﻟن اﻷﻛ أﺔ ﻲ اﻷﻣ اﻟﻣﻲ .ﺳ اﻟم أن اﻣأةﻲ اﻟـ 73ﻣ ﺎ زارت ﻧﺎن زﺎﻲ ]ﺻﺎﻲ ﻲ "ﻣﺎر ["وﺎﻟ ﻟﻪ :أﻧﺎ ﻣ  اﻟوﻟﺔ وأﺷ ﺎﻟﻠ ﻠﻰ ﻣﻠﻬﺎ .أ أن اﻟﺎﻧﺔ اﻟﺔ ﺗﻞ  ٪51ﻣ اﻷﻣ
اﻟﻣﻲ  .اﻟﺎس ﺎﻟﻠ ﻻ  اﻟﻬﯾ اﻹﯾاﻧﻲ ،وﻧﺎ  اﻟ اﻟاﺧﻠﻲ ،وﺗ اﻟﺎﺳ اﻟاﺧﻠﻲ ،وم اﻟﺎواة ،واﻻﺣﺎك ﺑ اﻟﺎﺎت ،وم اﺳﺎب
ﺟﺎ ﺎﻣﻠﺔ ﻲ اﻟﻊ  .أن ﻧﻬ أﻻّ وﺟد ﻷﻣ ﻣﻲ ﻣ دون ﺗﺎﻣ داﺧﻠﻲ ،وﻻ وﺟد ﻟﺎﻣ داﺧﻠﻲ ﻣ دون أﻣ ﻣﻲ .ة ﺑ - رن ﺄن ﺑﺗﺔ
اﻟﻬ ﻲ ﺧ."
ﺗ اﺑﻲ
"ﻣﺎ
ُ
ﺗت ﻲ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﺳﺔ  ،1978ﺑﻠ ﻧﺔ اﻟﯾ ﻲ اﻟ ٪88 ﻣ اﻟﯾ ﻠﻬ ﺗﺄدﺔ اﻟﻣﺔ اﻹﻟاﻣﺔ )ﻣ اﻟﻬد واﻟروز( .ﻣﺎ ّ
اﻷﺻ ﻲ اﻟ ﻲ ﺗز  ،2015ﺑﻠ ﻧﺔ اﻟﯾ .٪67 ﺎك ﺎة أُﺧ :وﺳ ﻻء اﻟﯾ ﯾداد أﻛ ﺄﻛ د اﻟﯾ ﯾون اﻟﺎم ﻣﻬ ﻲ اﻟﺣة
 8200اﻟاﻧﺔ أو ﻲ وﺣات ﺗﻟﺟﺔ ،ﺑﺎ ﯾاﺟﻊ اﻻﺳاد ﻟﻠﺎب إﻟﻰ وﺣات ﺎﻟﺔ ،واﻟض ﻟﻠﻞ واﻟﺎة  .أن ﻧص ﻠﻰ أن ن ﺛﺔ ﻣﺎواة ﻲ
وﺗﻟ ﺎدة اﻟ .أر أرﺎم اﻟﯾ ﻣن ﻲ اﻟﺣات
 ﻲ إﻼت
ُ
وﻟت ﻲ ﺔ وﺗُ 
اﻟص ﺑ اﻟﺎب ﻣ ﺎت ﺷﻧﺔ وﺔ وﺣر وأو .ﻟُ 
اﻟﻟﺟﺔ اﻟﻣﺔ ،وأر أن أر ﺗﻼً ﻣﺎوﺎً وﺷﺎﻣﻼً .أﻧﺎ ﻣﻣ ﺑﻟ."

ﯾ أﯾﻧت اﻟﺿﻊ إزاء اﻟﻠ ،ول" :اﻟوﻟﺔ اﻟﺎﺋﺔ اﻟﻣﺔ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ اﻟؤﺔ اﻟﻬﻧﺔ .ﻟ اﻟﻠب أن ﺗن ﺎً  اً ﻲ ﺗرك ﻣﻰ اﺧﻼ ﻣﻼﯾ
اﻟﻠ ﺑﺎ ،ﺎﻹﺿﺎﺔ إﻟﻰ اﻟﺿﻊ اﻟ ﺣﺎل اﻟب ﻲ إﺳاﺋﻞ ،واﻟﯾ اﺗﻧﺎ ﺄﻧﻬ  ارات ﻣﺔ ال  75ﺎﻣﺎً أدت إﻟﻰ وﺻل اﻟﺿﻊ إﻟﻰ ﻣﺎ  ﻠﻪ ﺣﺎﻟﺎً".
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وح أﯾﻧت ﺣﻼً ﻟﻠ اﻟود ﻣﻊ اﻟﻠ" :ﻧ ﻲ ﻧﻬﺎﺔ أﺎم أﺑ ﻣﺎزن ،وﺎ أن ﻧح ﻠﺔ ﻣﺔ ﻟة ﺛﻼث أو ﺧ ﺳات ﻟ اﻟاﻊ واﻟء ﺑﺎء
ﺟ ﻟ ﺣة اﻟاء وﺗ اﻟﺔ .وﻲ ﺎرة  ﻣﺎدرة ﻣﺔ ﺗﻞ إﺳاﺋﻞ واﻟﻠ وﻣ واﻷردن واﻟﻻﺎت اﻟة ودول اﻟﻠﺞ وﺎ  .ﺗ اﻟاﻊ
ﻷﻧﻪ  اﻟ ﯾد إﻟﻰ رؤﺔ اﻟوﻟﺔ اﻟاﺣة وﻣ اﻟﻠ اﻟﻬﻧﻲ".
ﻣ أﺻ اﻟادث اﻟﻲ و ﺧﻼل وﻻﯾﻪ ﺎﻧ ﺔ اﻟ أﻟر أزرﺎ ]و اﻟ اﻟ أﻠ اﻟﺎر ﻠﻰ اﻟﻠﻲ  اﻟﺎح اﻟ وﻠﻪ ﻠﻰ اﻟ ﻣ أن
اﻷﺧ ﺎن ﺟﺎً وﻻ ﻞ ﺧ اً.[
ف أﯾﻧت أن ﺔ اﻟﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻬر ﺎن  أن ﺗن أﻞ" :ﻣ اﻟﻞ أن اﻟﺔ اﻟﻲ ف ﻣ ﺧﻼﻟﻬﺎ اﻟﻬر ﺎﻟﺎدﺛﺔ ﺎﻧ  ﺻﺔ ،واﻟم
 ﺳﺄﺗف ﺔ ﻣﺎﯾة".
اﻻﻧﺎد اﻟ اﻟ ﯾﺟﻬﻪ أﯾﻧت  ﺿ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ ،ول" :إذا ﺎن ﻟ ﺧﺔ أﻣﻞ ة ﻬﻲ ﻣ ﻣ اﻟ ارات ﻲ اﻟ اﻟﺎﺳﻲ .ﻲ داﺧﻞ اﻟ ﻟ
 ﺛﺔ ﻣﻠﺔ ،وﺎن ﺎك إﺟﺎع واﺳﻊ ﺟاً ﻠﻰ أن ﻣﺎ ﺟ ﻟ  ﻣﻬﺎً وﻻ أﺧﻼﺎً وﻻ ﺎﻧﻧﺎً و ﻣﺎﻟﻪ ﺎﻟﺔ اﻟﻲ ﻟﺞ ﺑﻬﺎ .ﻲ اﻟﺎﺑﻞ ﺎك ﺟء ﻣ
اﻟﺎﺳ اﺗوا ﻣﺎً ودا ﺗف أزرﺎ  اﻟل ،وﻣﻩ ﺷﺔ ،وأﻧﺎ ﺎ ﻻ أﺗث  وز اﻟﺎع ﻠن و اﻟز ﺷﺎﯾ اﻟﻠﯾ اﺗا ﻣﺎً ﺟﺎً ﺟاً".
وﺗﺎﻊ" :ﻲ أﺛﺎء ﻣﺎﻟﺎ ﺔ أزرﺎ ﺎﻣ ﻣﺔ ﻣ اﻟﺎب ﺑﺄﻟ اﻟأ اﻟﺎم .وأرﺳﻠا إﻟﻲ ﺑدﺎﺳ ﻣﻊ ﺟﻧﺎن أورﻟﺦ ]اﻟول  اﻹﻼم ﻟ ﻧﺎ [ﯾﺎﻰ ﻪ
 ﻠ اﻟأ اﻟﺎم ﺿ رﺋ اﻷرﺎن ووز اﻟﺎع .اﺑ رﺋ اﻟﻣﺔ ]ﺑﺎﻣ ﻧﺎ [و اﻟﺎب ﺎدوا ﻣﺎً ﻠﻰ وﺳﺎﺋﻞ اﻟاﺻﻞ اﻻﺟﺎﻲ ﺿ رﺋ اﻷرﺎن
وا أﻣ ﻣض".
*رﺎ  ﻠﻰ ﺣ؟ ورﺎ اﻟا ﺗض م ﺎء ﻠﻲ ﻧ ﻣﺎً ﻠﻰ  اﻟﺎة؟ ﻣﻊ اﺣاﻣﻲ ﻟﺎء اﻟﻼح ﺎ ﺗور ﺣب ﺿ اﻹرﺎب ﻣ ﺄﺗﻲ ﻟﻠ ﻣ ﺣ أن
ﺗﻠﻪ.
 "ا ﻼم ﺎرغ ﺎﻟﻠ .ﻻ أﺷ ﺄن ﺎك ﺿورة ﻲ أﺷح ﻣﺎ ﺣث .اﻟﺎس ﺗﻠ أن اﻟ  ﺟ ﺣﺎزم ﺎرب اﻹرﺎب و اﻟﻬﺎت وﺢ اﻧﺎﺿﺔ ﺛﺎﻟﺔﻞ ا اﻹﺻار ،و أﺎً ﺟ ﺣ وأﺧﻼﻲ ،اﺳم ﻲ اﻟب ة ة ﻟﻊ ﻣات اﻟدة ،و ﻲ اﻟﺎل ﺿ أ ﻻ ﻲ اﻟق اﻷوﺳ اﻟ 
إﯾان .ﻩ ﻲ اﻟﺔ .ﻟ أﺷﻬ  ﺣﺎدﺛﺔ واﺣة ﺗدد ﻬﺎ اﻟ اﻹﺳاﺋﻠﻲ".
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