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هل صحيح أن اإلجابة الصحيحة على  ؤىلا م  ىا ال؟ ىلم ل  يىل اىة سلا ىة ؤىلوة يةى أ يفييىةم أي اىة س ىاعة 
ال ي قرافيةم أي اة ال ولف عن سجراء ال فايضاتم يخيل لل رء أةيانا أن ب؟ض الصيغ ال ة لقيت  ىن للىل  وااقىة 

ي اعت اة ال حااىل اليياؤىيةق لى  لخواهىا الىل ن اليىونا يأنيىا رحليىا  رةلىة فىواوع ؤياؤىية يعيى رية  ؟ىاق  عا ة
لح ىىىال سلىىى  سجابىىىة ج يىىى أ لحقىىىر هىىى اينم اشي  لرليىىىي أ ىىىوو ال اىىى ينت ال ياي يىىىة اىىىة اشفىىىر ال ي انيىىىة   ياهيىىىة 

اجهىىة ال ،ىىا رأ ال ىىة يلىى ي أن  ىىاوين الصىى،رق ف اىىة ال ىى ن يالقىىرو يةيىىيق يل ىىن اىىة الحىىاوات بىىل ياش لىىةق ل و 
يوئىىىير أوهانىىىز  واىىىا   صىىى  ان عليهىىىام  ،ىىىا رأ اج يىىىاع  يىىىافر اأف سطا لىىىإل لىىى عن القيىىىارأ الفليىىىوييية ل  ىىىنءات 
اليياؤية اإلؤرائيليةا افة ةالة افل حان ال ي يقا  سن ال؟ أ أع ت لىزق يبىي أن يلقى   واىا  رااعىا  يى  ي ا  ىن 

ةالىىة لىىراو افةىى ن  بىىال  ون اىىة ال يىىافر يبىىي أن ي ىىون ؤىىيياويو ا  صىىا  ال ىىربة البانىىي الفليىىوييةا ياىىة 
 ه ا هانت لاؤية جاهلا لان ع ليات ال قاي ة اة أؤىر  يلىتا أ ىا الهى ث اليىانة اهىو سيبىار  وىلم ؤياؤىة  ىن 
ن  خصىىيات ؤياؤىىية    رؤىىة بالوضىىةق  ؟ىى يرأ علىى  اشصىىابة الىىير  ىىن ال ىىريوي اىىة هىى   ال رةلىىة أن لىى لة  ىى

حن  ي اوأ أي ل؟ يل ي اوي ج ي فا ي ه ة ه   ال ب وعة  ن الاخصىيات أن ل خى  القىراوات اليياؤىية الن  ىةق 
رين  لايى ات صىىحفيةق ةيىىي لوىىوو اشةىوا  الوهىى ا هلىىز  ىىة  وااق يىىا ي لاوه يىا يهىىل وايؤىىيا اؤ حيىىانا لل والىىي 

ن أيلويىىاتا ينحىىن ننةىىأل أن اش ىىوو ال ىىة يىى ليا يالاىى؟اوات ال ىىة يرا؟هىىا الراىىاي هىى   اشيىىانا يل ىىن ل ىىل برهىىة ناىىا
 ىينف أنهىا طات  7691ال يورق ه ىا لى ليا ال بىاول الفليىوييية اليىابقة ااىة لوىا  ضىلأ يال ىفة ال،ربيىة ب؟ى  عىان 

 اشيلوية ال ة ن ح ن عيهاق ضير ياورأ اة ة ييهإلا 
لىى احل بال وجىىز سلىى  الخىىاول ب،ىىر  ينحىىن بحاجىىة أي ىىا سلىى  ليىىان وجىىا  اوللىىال  ىىن الفصىىائل الفليىىوييية اىىة ا 

 ه ىىة  حىى رأ هىىة ليىىخين روجىىة ةىىراوأ سحىىوانهإل يواىىالهإل اىىة اشلوىىاو ال؟ربيىىة ال بىىايوأق لل ىى،   ىىن أجىىل  ولىىف 
وؤ ة أا ل ي ولف  ؟لة أهير ان  اجا اة الصرا ق ل ىة ي ىون هيىان ليىاضإل يانيىبان بىين ةرهىة ال ياضىلين اىة 

 بي أن ل لة ية أ الي ا ا ال احل ياة الخاولا شن ية أ ال ؟رهة ي
ي  ن للوالات ال ياي ية أن لللىة بىنء ةيىيا اىة سعى ار ال؟ى أ اىة القوافىة يال حىايو ال خ لفىةا يأن لى و   

عل  نحىو جى ي يعل ىةق يعلى  ضىوء ال بربىة  ىة لىوات افةى ن  ؤىابقاق أيىة حوى  هىة اشا ىلق يأيىة لبهيىلات 
ف ليفىىع عىىن ع ىىل ال يىىايوات ال؟يىى رية يال  ىىاوين ال خ لفىىةا  هىىة اشلىىلنا ائؤىىرائيل ال ىىة هىىة لىىوأ عيىى رية هلىىرو

ة عن ليان البيش بال  اوينق يليلز الب هوو سل  لولة ؤى ا  أصىوات انفبىاوات يهييرا  ا ل ح ن اإلطاعة اإلؤرائيلي
اة نواي هى   ال  ىاوينق على  الىرضإل  ىن اإل  انيىات الهائلىة ياللييىان ال؟يى ري ال لؤىر  يى  القى يإلا أاىن نح ىال 

 نحن سل  ل اوين  ي  رأ ل ييير ال اا  عن أنفييا اة ةالة ال؟ يانم
ي يىةق ف وجىا  اشجهىلأ يةى هإلق يبىي أن يي اى؟ريا أه يىة ة ىل  يىليليات رااعيىة أع ق  أن ال ىوارو ال يا

اىىىة ال حىىىايو ال ي اىىىرأ ل قىىى ن لىىىوات افةىىى ن ا يأع قىىى  أن علىىى  الب يىىىة اىىىة اللحاىىىة الحاضىىىرأ أن ي راصىىىوا يواء 
 اليىىىلوة الوفييىىىةا يأعىىىرث أن ب؟ىىىض الىىى ين ي حىىى ين علىىى  اليىىىلوة  يحىىى  ةقىىىة ؤىىىيقولونم سن طلىىىع ي؟وىىىة اليىىىلوة
القائ ىىىة لىىىوأ سضىىىااية اىىىة ةىىىين أن ال؟ يىىى   ىىىن   اوؤىىىالها يح ىىىال سلىىى  لصىىىحيحا الىىىي نا ائنيىىىا سطا أل يىىىا اىىىة أؤىىىوأ 



اشةىىوا   وا نىىة بىىين ال ليىىة ال ىىة لوارهىىا يةىى أ البهىىور ال احليىىة يبىىين ال ىىرو اليىىاجإل عىىن للييىى  ال خو ىىين بقىىوأ 
اهىىة ؤىىلوة يفييىىة لىىإل لي يىىلإل لنةىى ن  يف سضىىااية لرجحيىىا ال ليىىة علىى  ال ىىروق شن اليىىلوة  ه ىىا ي ىىن أ رهىىا 

 إلوارلزا 
سنيىىا ن ابىى  يل ىىا يلايىى  ايىىز وجىىا  اليياؤىىة اىىة ريلىىة افةىى ن ق ب؟ ىىهإل علىى  ب؟ىىض اىىة سبىى اء الاىىهوأ لق ىىل  

الفليىويييين يال؟ىرل يال يىىل ينق يي يىاار ايىىز  ىاوين أبىو ال ىى ابح  ىة ن ييىىاهو الراضىي اىة ل ىىراو لبربىة الصىىرل 
اىة اليىوينق ي ىىة وةل؟ىان  ئيفىة ال يىاري بال رانيىفيرق ي ىىة الىو ير اليهىوري الريؤىة الى ي يريىى    ىة اللوؤىييين هيىا

 لصف الي  ال؟الة بالقيللة ال ويةا 
ياىىة هىىى ا الولىىىت ف يبىىىو  أن ي ىىىون هيىىان ض ىىىو  اىىىة الاىىىةء الىىى ي ييل،ىىة ع لىىىزا يسطا هىىىان ب؟ىىىض اليىىىا   

للىىع ال رةلىىة ال ىىة ن حىى ن عيهىىاق اىىئن لصىىريح نائىىي  يىى ا؟ون بىى ن الوفيىىات ال  حىى أ لىىن ل ىىرن اش ىىوو لصىىل سلىى 
الرئير اش ري ىة بئباةىة الى ن الفليىويية يبئجىا أ البري ىة اللاى؟ة لىإل ي ىرن  بىاف فؤى ل؟ار أي  ىةء على  اإلراوأ 
الب هووية اة أ ري اا سنهإل يال،ون اة ر يا ه ا هإل يال،ىون اىة ب ريليىاا يلىو اؤى واعوا أن ي؟صىريا أففاليىا يي حى يا 

 ر ائهإل ب ريف  ا لرررياق شن ة اولهإل هة ة اوأ البري ة يال؟يف رين ة يرا   ن
 

 لقوات اشؤلو  
  نسرين زنداح بلبلة من حارة الزيتون بغزة، تحمل الجنسية األلمانية، وتصددح باسدف سلسد ين

سي كل مكان، است اعت أن تحصل علد  الجداةزة البيبيدة سدي منرجدان أوسدكار الكيدديو كليد  
كندرية يدبا الصديع عدن أتنيتندا أندا بندت سلسد ينن ويدي مدن كلمدات وألحدان مندد  سي االسد

سردانةن ويكبا أعدادت للد  الدبين دصديدة يدارون يايدف ريديد وم ل ندان يدا دارندا سدي حدارة 
 الزيتون يا ملتق  الكنار بالحسونن

 جلسة واحددة مددتنا أرب دون دديقدة سدي مكتد  ريدا  الحسدن بنيةدة االسدت كمات بغدزة كاندت 
كاسية لتكوين االن باع عن المكان وعن ال املين سيد:ن ال ودتدا ئداة ان ال تسديبا سدي النالدافن ال 
تخلكا عدن ال صدرن ال عجدزا عدن اللحدان بتكنولوجيدا الحاسدو ن ال كناندة مدوالكين سدي لخكدا  
الم لومدددات تحكمدددا دون مبدددررن والسددد ال الدددب  خ دددر علددد  البدددالن لمدددابا ال تكدددون وزاراتندددا 

لداراتنا كلنا مسايرة للمستويات اإلدارية الساةدة سدي ال دالفأ أنحدن أمداف ميدكلة وم سساتنا و
 سي لنسانناأ أف سي لدارتناأ أف سي تربيتناأ أف سي ئمير الكبار سيناأ!



 


