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ﺎﻟ اﻟﺔ اﻧﺎ اﻟﻲ أﺟت اﻟﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ رﺋ ﺣﺔ ﺣﺎس ﻲ ﺎع ":أن أول ﺳال وﺟﻬﻪ ﻟﻠار ،ﺎن ﯾور ﺣل أن ﻩ أول ﻣة  ﻬﺎ ﻣﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ
اﻟﺎﺔ اﻟﺔ ،وﻟ ﻣﻊ اﻟﺎﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﺎ اد" ﯾت أﺣوﻧت" اﻟﺔ.
وﺎﻟ اﻟﺔ اﻧﺎ" :ﺑاﺔ أر  م ﺗﻲ ﻣ اﻟﻠ ﺎﻟﻠﺔ اﻟﺔ ،وﻟ اﻟم أﻞ اﻹﺎﻟﺔ  اﻟﻠﺔ اﻹﻧﻠﺔ؛ ﻷﻧﻬﺎ ﻟﻲ ،ﻣ دون ﺷ ،ﺄﻧﺎ
إﺎﻟﺔ".
وأﺿﺎ" :ﻟﻠﺿﺢ ،ﺄن ﺻﺔ إﺎﻟﺔ ﻣﻠﺔ ،ﻟ أ  ﻞ ،ﻟ ﯾﻬدﺔ وﻻ إﺳاﺋﻠﺔ ،ﺑﻞ إﺎﻟﺔ  ،ﻟﻠﺔ اﻹﺎﻟﺔ )ﺎﺗ ﺗﺎﺗ (وﻣ أﺷﻬ 
ﻟﺔ )رﻠﺎ(".
وأوﺿ اﻟﺔ ،أن ﻣﺎﻻﺗﻬﺎ ﺗﺟ اﻟﻰ  24ﻟﺔ ﻣ ﺑﻬ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ،ﻣﺎ إﻟﻰ أﻧﻪ ﻣﺎ ﯾ ﺗﺟﺔ ﻣﺎﻻﺗﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﻠﺔ اﻟﺎﺎﻧﺔ ﺎن ذﻟ ﻻ ﻲ اﻧﻬﺎ ﺗﻞ ﻟﻠﺎﺔ
اﻟﺎﺎﻧﺔ.
وﺣل ﺣارﺎ ﻣﻊ اﻟار ،ﺎﻟ" :اﻠ ﺟا  ﻧﺄ اﻟﺿع ،اﻧﺎ ﻻ اﻬ وﻻ أﺗﻠ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ،وﺔ اﻟﺎل أﻧﺎ اﺛ ﻲ ﻩ اﻟﺟﺔ واﺛ ﺎﻟﺟ."
وأﺿﺎ" :اول ﺳال وﺟﻬﻪ إﻟﻰ اﻟار ،وﻟ ﺗﺟ اﻟﻰ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ ،ل) :ﻩ أول ﻣة ﯾث اﻟار ﻣﻊ اﻟﺎﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ( ،وا ﻟ ث ،ﺑﻞ ﺎن ﺳال :
)ﻩ أول ﻣة اﻟار ﯾﻠ ﻣﻊ اﻟﺎﺔ اﻟﺔ؟( ،وا ﻣﺎ أر ان ن واﺿﺎ ﺟاً".
وأﺿﺎ" :ﻟﻬا ﻟ رت ان أﺳﻞ ﻣﻊ ﯾ ﺑﻻ ﻣ أﻛ ﻣﺎل ﺻﻲ؛ ﻷن ا اﻟ ﺳﺄﻟﻪ أر ان ﻟﻪ ﻟ  ﻣ ﺧﻼل ﺻﺗﻲ ﺑﻞ ﻣ ﺧﻼل ﻧﻲ ،ﻷن رام
ﷲ ﺑﻲ".
وﺗﺎ اﻟﺔ ﻟﻬﺎ" :ﻣﺎ ﯾث اﻟار ﻣﻲ ،ﻬ ﻻ ﯾث ﻣﻊ إﺳاﺋﻞ ،وﻻ ﻣﺎ إﺎﻟﺎ ،اﻧﺎ ﯾث ﻣﻊ اﻧﺎ ،وﻣ ﺧﻼﻟﻲ ﯾﻠ ﻣﻊ اﻟﺎﻟ واﻟﻊ اﻟوﻟﻲ".
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وأوﺿ ،أن ﻣﺎ ﺣث ،ﺑأ ﻞ أن ﺗ اﻟﺎﺑﻠﺔ ،ﻻﺔ إﻟﻰ أن اﻟﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟار ﻟ وﺟﻬﺔ  إﻟﻰ اﻹﺳاﺋﻠ ،ﻣﺔ أﻧﻪ اﻟار ﻣﺎ ﯾث  اﻟﺎر ﻼ
  اﻟﺎر اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﺣ ﺎﻟ " :ﺗث  اﻟﺎﻟ أﺟﻊ؛ ﻷن ﻞ اﻟﺎﻟ ﻣول  ﺣﺎر ة ،وﻞ ﺎم  اﻟﺔ اﻟﻠﺔ".
وأﺿﺎ" :ﺎل ﻟﻲ اﻟار :ﻻ أر ان أﺳﻊ ﻠﺔ ﺗﻊ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻟ ﻬ ﻣ أﯾ ﺑأ ﻞ ا وﺷﺣ ﻟ اﻟﺿع" ،ﻣﺎﺔ ﻟﻪ" :ﻟ  ﺷﺎﺔ ﺗﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺣﺎس،
وﻞ ﻞ ﺷﻲء ﺎﻧ ﺣﺎس ﺻﺎدرة وأﻣﺔ ﻣﻲ ،وﺎﻟﺎﻟﻲ ﻧ ﺟﺎ أذﺎء واﻟﺦ أﺻﺢ واﺿﺎ ﻟﻠﻊ".
واﺳت اﻧﺎ أﻧﻪ  ن ﻣ اﻟاع ﯾﻠ اﻟار ﻣﻬﺎ وﺗﻞ ﺟﻊ اﻟﺎﻛﻞ ﺔ اﻟس وﺣﺎر ة ،اﻟﻼﺟ واﻟﺎت ،وﻞ ﺷﻲء ﻠﻰ ﻣﺎ ﯾام ﻣﻊ
إﺳاﺋﻞ ،وﻞ ﺷﻲء ﻲ؟!
وذت اﻧﺎ أﻧﻬﺎ ﺎﻧ ﺷﺎﺔ ﻣﻊ ﺣﺎس ﺗﺎﻣﺎً ،وﻞ ﻞ ﺷﻲء ﺎﻧ ﺣﺎس ﺻﺎدﺔ وأﻣﺔ ﻣﻬﺎ وﻣ أﺟﻞ ذﻟ ﺗﻞ اﻟﯾ.
واﺳدت اﻟﺔ ﻟﻬﺎ" :إن اﻟﺎﺑﻠﺔ ﻣﻊ اﻟار راﺋﺔ ﺟا ،واﺳﺎﺋﺔ ،ﻷﻧﻪ ﺎن راﺋﺎ ،وأل اﺔ إﺎﻟﺔ أوروﺔ) :ﻲ ﺑﻠ وﻲ اﻻﺗﺎد اﻷوروﻲ وﻲ اﻟب
ﻞ ﺎم ،ﺣﺎس ﺗ ﻣﺔ إرﺎﺑﺔ ،ون اﻟار ﺎﺋ ﻲ اﻟﺔ اﻹرﺎﺑﺔ".
وأﻛت أﻧﻬﺎ ﺗ ﻟﺎﻟﺢ )رﻠﺎ( اﻹﺎﻟﺔ ،وﻣﺎﻻﺗﻬﺎ ﺗﺟ اﻟﻰ  24ﻟﺔ ،ﻣة إﻟﻰ أن ا ﻞ ﻣﺎ ﺎن ﻪ ﻲ اﻟار؛ ﻷﻧﻬﺎ اﻟﺔ ،ﻣة ﻲ اﻟ ذاﺗﻪ أﻧﻬﺎ ﻻ
ﺗﻠ ﻟﺎﻟﺢ اﻟﺎﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،ﺣ ﺎﻟ" :ﻷﻛن واﺿﺔ ﺟا ،ﻣﺎ أل ان ﻣﺎﻻﺗﻲ ﺗﺟ اﻟﻰ اﻟﺔ   ،أﻛ ﻣ 100 ﻣﺎل  ﻠ ،وأﻟ ﺎﺑﻲ
اﻟﺎﻧﻲ ﻞ ة ﺳات ،ﻣﺎﻻﺗﻲ ﺗﺟ اﻟﻰ اﻟﻠﺔ اﻟﺔ أرﻊ ﻣات ،إﺣ ﻩ اﻟﺟﺎت ﺎن ﺎرة  ﺗ  ﻣﯾﺔ اﻟﻠﻞ ،وﻣ ﺎ ﺗ اﺎﻟﻲ اﻧﺎ وﻰ .
وأﺿﺎ" :ﻟﻬا أر أن أل ،إذا ﺎﻧ ﻣﺎﻻﺗﻲ ﺗﺟ اﻟﻰ اﻟﺔ ،ا ﻻ ﻲ اﻧﻲ أﻞ ﻟﺎﻟﺢ اﻟﺎﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ ،أو أﻧﻲ إﺳاﺋﻠﺔ" ،ﻣﺎﺔ" :اﻟار ﺗﻠ ﻣﻲ اﻧﺎ
اﻧﺎ ،اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗﻞ ﻟﺎﻟﺢ ﺻﺔ )رﻠﺎ( اﻟﻲ ﺗﺟ اﻟﻰ ﻞ ﻟﺎت اﻟﺎﻟ ،ﻬ ﺗﻠ ﻣ ﺧﻼﻟﻲ اﻟﻰ اﻟﺎﻟ أﺟﻊ ،واﻻن اﻟﺎﻟ ﻠﻪ ﯾﻠ  اﻟار و
ة".
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