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ﺷ ﺧﻠﺔ
ة:
ﺗ ﺷﻠﻪ وﻣﻼﻣﻪ ،ﺎ ﻧﺎق ﻟؤﻪ وﻧ ﻠﻰ ا اﻷﻣﻞ ،ﺧﺎﺻﺔ وأن اﻷﺧﺎر ﺎﻧ ﺗل أﻧﻪ
ﺎﻣﺎ ،ﻧﻠﻪ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ إﻟﻰ ﺔ اﻟل ،ﺎﻟﺄﻛّ 
"ﻟُ ﻧرﻩ ﻣً 18 
ﻣرج ﻠﻰ ﺎﺋﺔ اﻟﺔ اﻟاﺔ ﻟﻸﺳ اﻟض اﻹاج ﻬ."
ﺑﻬﻩ اﻟﻠﺎت ا اﻟة ﺎﯾة ﺎرود "أم إﺎد" ﺷﺔ اﻟﻬ اﻷﺳ ﺎرس ﺎرود اﺑ ﻣ اﻟﺎﺊ ب ﻣﯾﺔ ة ﺣﯾﻬﺎ ﻟـ "ﻧ "وﻲ ﺗﻲ ﺷﻬﺎ اﻟ ﺗ دﺗﻪ
ﺳﺎﻟﺎ وأن ﺗح ﺑﺎﻪ ،ﻟ اﻻﺣﻼل ر ﻞ ﺣﻬ اﻟة ورﺟﺎﻪ ﻟﻬ ﻲ ﺗﺎﺑت.
ً
"51ﺎﻣﺎ" ،ﺗﻲ ﻣﺎء اﻷرﺎء اﻟﺎﺿﻲ ﻲ ﺳ إﻞ اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻧﺔ ﻟﻺﺎل اﻟﻲ إذ ﺎن  أﺟ ﻠﺔ ﺟاﺣﺔ واﻛ إدارة
وﺎن اﻷﺳ اﻟﻠﻲ ﺎرس ﺎرود
ً
اﺑ ﺎﺎ ﺣﻧﺎً
ﺎﻣﺎ ،وﻣ ذﻟ اﻟ ﻟ ﺎ واﻟﺗﻪ اﻟﻲ ﺗ ﻞ ﺎﻣ  أن ّ
اﻟ ﺈﺎﺋﻪ أدوﺔ  ﻣّﻠﺔ وأﻪ ﻲ اﻟل اﻟ ﺿﻪ ﻠﻪ ﻣً 18 
ﻠﻪ وذ ﺎ ﻟة اﻟﺎء.

ﺗل ﺷﻪ  أن ّﻠ ﺑ ﯾﯾﻬﺎ ﺛﺎﻪ اﻟﻲ ﺎﻧ واﻟﺗﻬﺎ ﺗﻬﺎ ﻟﺎرس ﺣ دﺗﻪ وﺗوﻪ ":أﻣﻲ رﺣﻬﺎ ﷲ ﺎن ﺎ أﻣﻞ  ﻠﻊ ﻣ اﻟ وﺗح ﻪ ،ﻠ ﻟﻪ
ﺔ ورﺗﻬﺎ وزﻬﺎ ،واﺷت  ﻧم ﻠﻬﺎ  1200دﯾﺎر ،وﺎﻧ داﺋﺎ ﺗ ﻞ ﺷﻲء ﻬﺎ وﺗﻪ ﻪ ﺎن ﻟﺎ ﻠﻊ ﻼﻲ ﻞ ﺷﻲء ﻣﺎﺟﻪ ﺟﺎ."
أﻠ أم إﺎد ﺎب ﺔ ﺷﻬﺎ اﻟﻬ وﻲ ﺗوُ  ﺣﻣ رؤﻪ ﻣ اﺎﻟﻪ ﺎم  " 1991آﺧ ﻣﻬ ﻟﺎرس ﺷﺎﺗﻪ ﻲ ذﻟ اﻟ ﻠﻰ اﻟﻠن اﻹﺳاﺋﻠﻲ ﻣﺎ
ﺻا ،وﺿﻩ ﺈﺎب اﻟﺎدق وﻣ ﺛ اﺎدوﻩ إﻟﻰ اﻟ."
ﺷﺎﺎ
ﺎﺟﻪ ﺟد اﻻﺣﻼل ﻲ أﺣ ﺷارع ﺗﻞ أﺑ ورا ﻠﻪ اﻟﻼح ﺑﺎ ﺎن ً
ً
أﯾﺎﻣﺎ ذ أدراج اﻟﺎح ،و ﺻﺎﻣة ﻣ
 ﺗﻊ اﺗﺎﺔ أوﺳﻠ ﺎم  1993ﺗ اﻟﺎﺋﻠﺔ أن ن ﺿ اﻟج ﻬ ،ﻟ ﺣﻠ واﻟﺗﻬ اﻟﻲ ّ
ت ﻟﺔ أﺑﺎﺋﻬﺎ اﻟﻼﺛﺔ ً
ذﻟ اﻟ ﻟ ﺗك ﻣﺎﻧﺎً إﻻ وﻧﺎﺿﻠ ﻟﻊ ﺻﺗﻬﺎ ﻣﺎﻟ ﺎﻹاج ﻪ ،ﺳاء ﺎﻟﻠء ﻟﻠﺳﺎت اﻟﺔ أو ﺎﻟﺎرﺔ ﻲ اﻻﺎم اﻷﺳﻲ ﻟو اﻷﺳ أﻣﺎم ﻣ اﻟﻠﺔ
اﻟوﻟﺔ ﻟﻠﻠ اﻷﺣ ﺻﺎح ﻞ ﯾم اﺛ ر ﺗﺎوزﺎ اﻟﺎﻧ ﻣ اﻟ واﻧﺎء ﻬﺎ.
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ﺻرة أرﺷﺔ ﻟاﻟة اﻟﻬ ﺎرس ﻞ وﺎﺗﻬﺎ
ﺷﺎ ﻣ أاض ﺎرس اﻟﺟدة ﻲ اﻟﺔ ،ﺎﻧ ﺗﻬﻧﺎ ة "إﺎﻛ ﺗﺎﺧوا اﺷﻲ ﻣ
ﺗل أم إﺎد ":واﺻﻠ واﻟﺗﻲ رﺣﻬﺎ ﷲ اﻟﺎلً ،ا
 ﻣﺎ  أﻣﺎزﺣﻬﺎ ﺄﻧﻲ ﺳﺂﺧً 
ﻪ" وﺎﻧ ر اﻧﻬﺎ اﻟ ﺗﺧﻞ ﻪ وﺗ اﻻﺷﺎء اﻟﺟدة داﺧﻞ اﻟاﻧﺔ وﺗ اﻟ وﺗﻬﺎ ﻠﻬﺎ ﺔ ﺔ ﻬﻲ ﺣﺗﻬﺎ ﺑﻬﺎ ﻠﻰ ﻣار ﻞ ﻩ
ﺗ ﻟم اﻹاج ﻪ".
ًا
اﻷام
ﺗﻲ ﻧﻬﺎ ﺎﻹاج ﻪ و اﻟ ﺎن
وﺗﻲ اﻟة ﺎﯾة وﻲ اﻟﻲ ﺎر اﻟ ﻣ اﻟ  اﻧﻬﺎرت واﻟﺗﻬﺎ ﺎم   2012ﺗ ﺻﺔ وﺎء اﻷﺣار ،إذ ﺎﻧّ 
اﻻﺣﻼل ﯾ إدراج اﺳﻪ ﻲ أ ﻣﺎوﺿﺎت ﺄن اﻷﺳ ،وﻟ اﻟاﻟة زارت ﺎدات ﻠﺔ ﻣﺎﻟﺔ ﺄن ﺗﻞ اﻟﺔ اﺑﻬﺎ ،إﻻ أن ا ﻟ ث.

وﺗــح أــ إــﺎد ــ أﺻــ اﻟاﻟــة ــﺎﻟﻻن ﺣﻬــﺎ ،وﻣــﺎ زاد ــ زﺎرــﺎ اﻟــﻲ ﻟــ ﺗــﻞ ،إذ أﺟــ ﺳــﻠﺎت اﻻﺣﻼل ــ دــﺎت ﻣــ اﻷﺳــ ذو اﻟﻣــﺎت اﻟﺎﻟــﺔ
وأوردت اﻷﺧﺎر أن اﺳ ﺎرس ﻣرج ﺿ اﻟﺔ اﻟاﺔ ﻣﻬ واﻟﻲ ﺎﻧ ﻣﺿﺔ ﺎم   ،2015اﻟاﻟة ﺣﻬﺎ ﻠﻰ ﺟران اﻟل ﺎرات ﺗﻬﺔ وﺟﻪ ﻣ اﻟ
ﻣﻬدا ،وﻟ ﻣة أﺧ ﻬﺎ اﻟﻻن ،ﻟاﺟﻊ ﺣﺎﻟﻬﺎ اﻟﺔ ﻞ  ﺣﻰ ﺗ.
ﺣﻼ
و اﻷﺎﻧﻲ داﺧﻞ ﺑﻬ وأﻠ اﻟﺎر وأﺎﻣً 
ً
وﺗــث أم إــﺎد ــ ــﺎﻧا ﯾاﺻــﻠن ﻣــﻪ ﺧﻠــﺔ ﻣــ ﺧﻼل اﺗــﺎﻻﺗﻪ اﻟــﺎة ﻣــﺎ ﯾــ ﺟﻬــﺎز ﺟـال ﻣــﻪ ،ﻣﺿــﺔ إﻧــﻪ ﻻ ــف أـاد اﻟﺎﺋﻠــﺔ إﻻ ﻣــ ﺧﻼل اﻷﺳــﺎء
واﻟﻬﺎﺗ ،ﻟﻪ ذات ﯾم ﺗﺎﻊ ﺑﻧﺎﻣﺞ ﺗﻠﻧﻲ ﺣل ذو اﻷﺳ اﺳﺎف اﻟﺎﺋﻠﺔ ﻲ إﺣ ﺣﻠﺎﺗﻪ وﺷﺎ ﻠﻰ اﻟﻠﺎز.
وﺗ وﻲ ﺗ  ارة" :اﺗﻞ ﺑﺎ ﯾﻣﻬﺎ ﻟح ﻣﺎ وﻠ ﺑﺎﺗﻲ ﺎن أول ﻣة ﺑﻬ ول ﻼﻧﺔ ﺣﻠة  ﻼﻧﺔ أﺣﻠﻰ ،ﺎن ﺻﺎﺣ ﺿﺔ وﻧﺔ ﻣﻊ أن ﻞ ﺗاﺻﻠﺎ
ﺟال ،آﺧ ﻣة اﺗﻞ ﺎ ﻞ اﺳﻬﺎدﻩ ﺄﺳ ﻠﺎ ﻠﺎ ﻲ اﻟار ،ﻷول ﻣة ﺑﻠ اﻟﻞ ،وﺎن ﺑ."
و ارة ﺗﻞ ":ﻛﺎن ﻟﺎ ﻠﺎ ﻧﺎول ﻧ وﻧﻪ ﻠﺎ ﻣﻊ أن ﻠﺎ ﻧﺎر  ﺑﻧﺎش ﻧ زﻠﻪ ،ﻲ ﯾم س اﺑﻲ اﻟ اﺗﻞ ﺎ وﺎ ﺧ اﻟال ﺎن ﻊ
اﻷﺎﻧﻲ وﺎرﺎ اﻟﺣﺔ ع اﻟت ﻟ ﻣﺎ ﻊ اﻻﺗﺎل".
 وﺎة واﻟﺗﻪ ﻞ ﺎﻣ ﺎﻧﻰ ﺎرس ﻣ ﺗاﺟﻊ ﺳﻊ ﻲ وﺿﻪ اﻟﻲ وأﺻ ة أﻣاض إﻟﻰ أن أﺟ ة ﻠﺎت وﺎﻧﻰ ﻣ اﻹﺎل اﻟﻲ ،ﺗل ﺷﻪ إﻧﻬ
ﺎﻧا ﻠﻰ ﺗاﺻﻞ ﻣ ﻣﻊ اﻟﻠ اﻷﺣ اﻟ   ﻞ أ ﺷﻲء  أن  ﻠﻰ اﻻﺣﻼل ﻟ اﻟواء ﻟﻪ ،ﺎرس أﺧ ﺑﻪ أﻧﻪ ﻻ ﯾﻠﻰ اﻟﻼج
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اﻟﺎﺳ وﺎﻧﻲ اﻹﺎل اﻟﻲ وأن اﻷدوﺔ اﻟﻲ ﯾ ﺗﻬﺎ ﻟﻪ ﻣﺣﺔ.
ﺣا ،وﻟ ﻣﺎ
وﻧﺎﺷت أم إﺎد ﻹﻧﺎذ ﺣﺎة ﺎﻲ اﻷﺳ اﻟﻠ ﻣ ﺑاﺛ اﻻﺣﻼل اﻹﺳاﺋﻠﻲ ،ﻲ ﺗﻠ ﺻﻣﻬﺎ ﻠﻰ ﺷﻬﺎ اﻟ ﺗﻟ ﻣﺎن واﻟﺗﻪ ﻲ اﻟﺔ ﺑؤﻪ ً
زال ﻟﯾﺎ و ﻹﻧﺎذ ﺎﻲ اﻷﺳ.
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