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ﺎﻧﻲ ﺣ
أﺣ ﻣﺎ اﻟﻠﺔ اﻟﻠﺔ واﺳادﺔ اﻟﺎﺳﺔ  ﻪ ﻲ  اﻟﻻت اﻟﺎرﺔ ﻣ ﺧﻼل ﻣﺎ ﻧ ﻪ أﻛ ﻣ ﻣة اﻟﻠ اﻟﻧﻲ ﻟ اﻟاﻊ  اﻟﻠ ﻠ
اﻟ اﻟ ﺣ ﻧﺎ  54ﺎﻣﺎ ،أﻣﺎ اﻟﻟﺔ ﻬﻲ" ،أﻧﺎ اﻟوﻟﺔ واﻟوﻟﺔ أﻧﺎ" .و اﺳﺗﻲ ﻩ اﻟﻟﺔ ﻣﻊ ﻣﺎﺔ ﻣﺎﻛﺔ ﻧﺎ ﻲ ﻣﺔ اﻟس اﻟﺔ ﻠﻰ ﺧﻠﺔ
ﻣﻠﺎﺗﻪ اﻟﺎﺋﺔ اﻟﻼﺛﺔ ،وﻲ اﻟﺎﻛﺔ اﻟﻲ ﺟت ،اﻷﺣ اﻟﺎﺿﻲ ،و اﻟم اﻟ ا ﻲ إﺳاﺋﻞ ﻠﻰ ﻧﺎق واﺳﻊ ﯾﻣﺎ أﺳد ﻲ ﺗﺎرﻬﺎ  ،أﺟﻊ اﻟون ﻟﺎ،
أﻧﻪ ﯾم أﺳد ﻷﻧﻪ اﻟم اﻟ ﺷﻬت ﻪ إﺳاﺋﻞ ﻣﺎﻛﺔ أﻛ ﺎدة إﺳاﺋﻞ ﺷﺔ ،واﻟ ﺗ اﺧﺎرﻩ  ﺻﺎدﯾ اﻻاع ﻟﺎدة اﻟوﻟﺔ ،ﺑﺎ ا ﺟﻬر آﺧ ﻣﺎرض
ﻷن أﺣ أ ﺎدة إﺳاﺋﻞ ﻟ  ﻣﺗﺎ ﻠﻰ ﺎدة اﻟوﻟﺔ واﺳ ﻣﻪ ﻟﻣﺔ ﺎﺎﻩ اﻟﺎﺻﺔ ،وأﻧﻪ ﯾم أﺳد ﻟ ﻷن ﻩ اﻟﺎﻛﺔ وﻣ
ﻟﺎ أﻧﻪ ﯾم أﺳد ﺎﻟﻞ ّ
ٍ
ﻟب أﻠﺔ ﻣﻠﺔ ﻲ ﻞ ﺗﻣ اﻟﺔ اﻟﺎﺋﺔ واﻟﺎﻧﻧﺔ اﻹﺳاﺋﻠﺔ.
ﺳﻬ
ﺧﻼل ﺳﻠك ﻧﺎ وﺎﻧﻪ
ّ
اﻟن ﻣ ﺛﻼﺛﺔ وﺻﻞ إﻟﻰ ﺎﺔ اﻟﺔ ﺗ اﻟاﺳﺔ اﻟدة  أن ﻠ ﻻء ﻣﻞ ﻩ اﻟاﺳﺔ ﻠﻰ إﺛ ﻣﺟﺔ
أن  اﻟﺎة
إﺣ ﻣﺎرﺎت اﻟم اﻷﺳد اّ ،
ّ
اﻟ اﻟاﺳﺔ اﻟﻲ ﺷﻬﺎ ﻧﺎ وﺎﻧﻪ ﻠﻰ اﻟﺳﺔ اﻟﺎﺋﺔ ،ﺧﺎﺻﺔ أن  وﺳﺎﺋﻞ اﻹﻼم اﻹﺳاﺋﻠﺔ ﺎرﻧ ﺑ اﻷﺟاء اﻟﻲ ﺳﺎدت ﻲ اﻵوﻧﺔ اﻷﺧة ﺣل
ﻣﺎﻛﺔ ﻧﺎ ﺑﻠ اﻟﻲ ﺳﺎدت ﻞ اﺎل رﺋ اﻟزراء اﻷﺳ راﺑ اﻟﺎم  1995اﻟﻲ ﺷﺎرك ﻬﺎ ﻧﺎ أﺎ.
ﻛﻠﺔ ﻧﺎ أﻣﺎم ﺟﻬرﻩ ﻞ دﺧﻟﻪ إﻟﻰ ﺎﺔ اﻟﺔ ﺎﻧ ﺎرة  ﻟاﺋﺢ اﺗﻬﺎم ﺿ اﻟﺳﺔ اﻟﺎﺋﺔ ،أادا وﺎت ﺎﻧﻧﺔ ،ﻣ ﺑﻬﺎ اﻟﺎر اﻟﺎﺋﻲ ﻟﻠﻣﺔ
ﻣﻟ ورﺋ اﻟﺔ اﻟﺎﺑ روﻧﻲ اﻟﺦ ﻲ دوﻟﺔ داﺔ ﺣﺔ ،ﻷن ﻣد ﺗﻞ ﻣﻞ ﻩ اﻻﺗﻬﺎﻣﺎت ﺗﻊ ﻣوﺟﻬﺎ ﻟﻼﺗﻬﺎم واﻟﺎﺳﺔ وﻟ ﻟ ﻲ دوﻟﺔ ﻬﺎ
ﻧﺎ وزﻣﺗﻪ اﻟﺔ اﻟﺔ ،واﻵن ﯾﻠ ﻧﺎ ذات اﻟﻠﺔ اﻟﻣﺔ اﻟﻲ أدت إﻟﻰ اﺎل رﺋ اﻟزراء اﻷﺳ وﻟ ﻩ اﻟة ﻲ ﻞ ﻠﺔ ﺗ ﻣﻬﺔ وﺣب
اﺳاف واﺳﺔ ﺿ ﺳﻠﺎت وأاد إﻧﺎذ اﻟﺎﻧن واﻟﻣﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﺑﻣﻬﺎ ،وﻟ ﺎ أ ﻣﺎﻟﺔ  ،رﺋ  اﻟﺎت ﻲ ﺻﺔ "ﺂرﺗ  "ﺎﯾ ﺎل ﻲ
ﻣﺎل ﻟﻪ ﺗ ان "ﺳﻬﻲ ا اﻷﻣ ﺎﻟﻣﺎء" ،ﻣ ا إﻟﻰ ﺗﻬﯾات ﺎﻣ ﺑﻬﺎ أوﺳﺎ ﺔ ﺗﺿ ﻟﺎة ﻣﻟ وأﺑﺎﺋﻪ.
أن ذﻟ ﻟ ل دون إﻣﺎﻧﺔ إداﻧﻪ ،وأن ﻣﺟﺔ اﻟ واﻟ واﻟ ﻟ ن ﻟﻬﺎ
ر ﻞ ا اﻟﺞ اﻟﻬﺞ اﻟ اﻠﻪ ﻧﺎ وﺎﻧﻪ ،ﺈن اﻟﯾ  إﻟﻰ ّ
أ ﺗﺄﺛ ﺣﻲ ﻠﻰ ار اﻟﺔ اﻟﻲ ﺗأﺳﻬﺎ اﻟﺎﺿﺔ رﺎ ﻣﺎن ،واﻟﻲ ﻠ ﻠﻬﺎ ﺎﺿﺔ ﺎر اﻟﺎت ،اﻟﻲ أداﻧ رﺋ اﻟﻣﺔ اﻷﺳ أوﻟت ،أﻛ ﻣ
ذﻟ  أداﻧﻪ  أن ﺑأﺗﻪ ﻣﺔ ﺳﺎﺔ ﺑﻬ اﻻﺣﺎل واﻻﺣﺎل اﻟد وﺧﺎﻧﺔ اﻷﻣﺎﻧﺔ ،ﺎ ﺎﻧ واﺣة ﻣ ﺛﻼﺛﺔ ﺎة وﺟوا أن وز اﻟب اﻟﺎﺑ إﺳﺎق ﻣدﺧﺎ
ﻣﻧ ﺎﻻاء اﻟﻲ واﻟ ﻠﻪ ﺛﺎﻧﺔ  ﺷﻬ ا ﻣﻊ و اﻟ.
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إﻻ أن أ ﺗﻠ ﻠﻰ ﻣﺎﻛﺔ ﻧﺎ ﺟﺎء ﻣ أﺣ داﻪ وﻣﺎﺻﻪ ال ة وﺟدﺎ ز ﻟﻠﺎء ﻲ ﺣﻣﻪ ،اﻟﺎﺋﺔ إﯾﻠ ﺷﺎﻛ اﻟﻲ أﺷﺎرت إﻟﻰ أن ﻧﺎ ﻟ
ﯾﺎدر إﻟﻰ إﺟاء ﺗات ﻲ اﻟﻬﺎز اﻟﺎﺋﻲ إﻻّ  اﻧﻼق اﻟﺎت ﺄن ﺗرﻪ ﻲ ﻣﻠﺎت ﺎد ،ﺑﻞ إﻧﻪ ﻣﻊ ﺣ ﺷﺎﻛ اﻟﯾ ﻣﺎ ﺳﻪ إﺻﻼﺣﺎت ﻲ اﻟﻬﺎز
اﻟﺎﺋﻲ وﻣﺳﺎت إﻧﺎذ اﻟﺎﻧن ﻠﺔ ﻠﻬﺎ زة ﻟﻠﺎء ،إﻻ أن ذﻟ  ﺗ   ﺑء اﻟﺎت ﻣﻪ ،ﺷﺎﻛ ﻧﻬﺎ ﺎدت ﻣ ﺣ ﻣﻬﺎ زة ﻟﻠﺎء ﺣﻠﺔ ﺷاء
و ﻣ ﻧﺎ ﺿ اﻟﺳﺔ اﻟﺎﺋﺔ ﻲ إﺳاﺋﻞ ﻟﺎب ﻣاﺗﻬﺎ وﻣﻟﻬﺎ واﺻﺎﻬﺎ ﻟ ﻧﺎ ﻞ أن ﺗﻬﻲ ﻩ اﻟاﻛﺔ ﻣﻪ  أن ﺎدرت اﻟﻞ اﻟﻣﻲ
اﻷﺧ ،إﻻّ أن ﺷﻬﺎدﺗﻬﺎ ﻩ ﺗﻞ إﺣ أ ﺣﺎﺋ ﺣب اﻻﺳاف اﻟﺎﺋﺔ اﻟﻲ ﺎرﺳﻬﺎ ﻧﺎ ﺿ ﻣﺳﺎت إﻧﺎذ اﻟﺎﻧن.
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