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מליוני אחורינו. כולי תקווה שמשאלתם של מיהיו כבר  ם וההימוריםהסקרימספר ימים שעון החול אוזל ובעוד 
 תכהן ,קר חדש בו, לראשונה בהיסטוריהו: שנקום לבתמלאנהלי תשאזרחיות ואזרחים אמריקנים ומשאלתי 

 , אך גם לטובת ישראל.צות הבריתאישה בתפקיד מנהיגת העולם החופשי. לטובת אר
 

 זו: בחירה""שלוש סיבות הביאו אותי ל
 

צות של צבא אר העליונהסיון לשמש כמפקדת ירים, היכולות והנרי קלינטון יש את הכישואון שלהילוראשית מכי
על בטחון בנות ו צות הבריתלשמור על בטחון אר –, והיא תוכל למלא את המשימה החשובה מכל הברית

 בריתה בעולם.
 

אינו ראוי למלא תפקיד  –מלים בלא אכביר וגזענותו ליו, גסות רוחו, מעלשעל  – לד טראמפאן שדונושנית, מכיו
 את בטחון ישראל.אף ואולי צות הברית הוא יסכן את בטחונה של אר :אוך הונהפ. זה
 

תה לאחריה, הייתה לי הזכות להכיר ולעקוב אחר עבוד וגםצות הברית באר כדיפלומטית רותייבתקופת ש
אישה רצינית,  היאקלינטון מזכירת המדינה. וכ תכרעיית נשיא, כסנטורי –והופעותיה של הגברת קלינטון 

פרט האחרון. היא סקרנית, מקשיבה , עד לנות ולעומקביסודיות, בקפד מכינה כל נושאחרוצה. היא שקדנית ו
 לאחרים ומוכנה לשנות את עמדותיה אם העובדות מחייבות זאת.

 
רושו של דבר, בין יחזקה, בעלת מעמד בינלאומי איתן. פישראל הקטנה זקוקה לארצות הברית  –אשר לנו 

טראמפ הפזיז אינו מציע אף  חוץ מגובשת, יציבה, ללא הפתעות.-מדיניותהוא שלארצות הברית תהיה היתר, 
הוא  את "מדיניותו" ביל את אמריקה למדיניות בדלנית.מאלה. כל מי שהקשיב לדבריו מבין שהוא יו אחד

 , הואאפשר להתנבא שאם ייבחר .אינו מנסה לקבל מידעו נו מכיר עובדותאיום ביומו, מזגזג, מאלתר מדי י
 יני.פלסט-סכסוך הישראליי פעם ב"מדיניותו הניטרלית" כלפי הדתיע אותנו מיפ
 

להמשיך להוביל את עליה  לשגשג א חפצהיהאומה מיוחדת במינה, שאם  קלינטון מאמינה שאמריקה היא
ל וע קטיבית רק אם היא נשענת על עוצמה,יודעת שדיפלומטיה יכולה להיות אפקלינטון העולם החופשי. 

טראמפ בידיו של מופקד ות את נשק יום הדין לא הייתי רוצה לרא ח בשעת צורך.והנכונות להשתמש בכ
 בטחון הלאומי.נושאי סיון ביולסיבי וחסר הנפהאימ

 
 בכל אלהכויות האדם. טראמפ מזלזל זהדמוקרטיה, שלטון החוק ו :וישנם גם הערכים בהם אנחנו מאמינים

 אלפי תביעות של ספקים ונותני שרות עומדות נגדו בבתי משפט.לראייה,  ומס אותם ברגל גסה.ור
 

תסמל  תה אישה. לא רק בגלל שבחירתההיוקלינטון היא שבגללה אני תומכת ב והחשובה הסיבה השלישית
 שה מביאהבגלל שאני סבורה שאיגם חברות אחרות, אלא ותשפיע על בחברה האמריקאית  מהפכה עמוקה

 .יותר אמפטיהפחות אגו, יותר יכולת להקשיב ו :לתפקיד סגולות ויכולות אחרות, שונות מאלו של גבר
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