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اسةةعد ن نبةةةثب الاةةةثري ال لسةةاينية المسةةةل ة فةةةي منع ةةة   5491نكبةةة فلسةةةاي   ةةةا  
السعينان. ثاثري السعينان عمخضن بعد دماء البهداء    السلاة ال لساينية بمثجب االع اق 

اةثري ثانيةا ثم ةيريان    االنعقالي. ثهث اإلنجاز الملمثس الث يد. ثلذا نسعبعر منعهى الخ
السلاة إذا ظلن ثانية  قان ثإذا  ل ن  قان اضالعن بهندسة مسةعقبلنا بعقننيةة ثبالخنةيةة 
ن عاجها كايران ثإذا  ل ن  قا أمكنها ضبا  ياعنا العي عثبة  ال ثضةى أ  علعهمهةا ثيثبة  

ة ثالعكةثي  الةذ  اإلسرائيليث  ثمعهة  ا مريكيةث  أ  يعقةدمثا ب ةيا عه  للعبةكيلة ال لسةايني
يناسةةب م ةةال ه ن ثيجعلةةثا مةة  ةبةةثا علةة  ال ةةيا ة بةةراا النسةة ابه  مةة  الضةة ة ال ربيةةة 
ثعراجعه  نهائيا    اجعياح القااع ثبراا لعاايا الدثا المان ةن ثيالبثا م  السةيد الةرئيس 

 أ  يمهرها بعثةيع البر ية.
 ؟ هةةا اإل ةةنح ثالع ييةةر هةةا ن ةة  نسةةابي ا مةةريكيي  ثاإلسةةرائيليي  فبةةا أ  ي علةةثا ذلةة

)ابخةةةي يجهزهةةا الكهنةةة ثيلمنةةث  لهةةا المثافقةةان؟ أ  هةةث إرادي بةةعبية جمعيةةة؟ مةةا الضةةما  

 ال نح أ يا إراد  بعد أ  رأى الجما ا ثجاج رةبعه أخيرا؟ 

 إخثاني: 

د ثنا نثاجه ا مثر ب را ةن مع أنني أب  في أ  أ  بعير يسعايع م  ا ما  أ  يرى  -
 ا ثجاج رةبعه في الخل .

المبةةةكلة ليسةةةن فةةةي الر بةةةة فةةةي اإل ةةةنحن ثيك ةةةي أ  نسةةةعخرج مةةةداثالن المجلةةةس  -
 ثعث ياعه ثن ر  لى عن يذها فنبلغ  اية المرا .

اثائةة ن هةةي فةةي  بةةاق السةةلاة المبةةكلة هةةي فةةي العركيبةةة الببةةريةن هةةي فةةي ملةةث  ال -
ثالن ةةثذن هةةي فةةي الةةذي  يسةةعبي ث  االسةةعينء  لةةى مةةا لةةيس لهةة ن ثالةةذي  أ ةةب  جمةةع 

 المنيي  هثايعه  الكبرى.
 م  ه  هلالء؟ -
 د ثنا ال نعقاذ  االعهامان. د ثنا ن عك  إلى البعب ديمثةراايا. -

نعخابةان العبةريعيةن أما هذا المجلس فا فضا له ع ديد ذاعه ثارا ةة البةعب  ة  اريةي اال

ليةالعي مجلةس رخةر يقةةث  بالمهمةةن ثإننةي اانةةي  لةى اةعةراح االخةةثي الةذي  اةالبثا باالنعخابةةان 

العبريعية ثأ  يكث  اإل نح م  مهمة المجلس القاد ن ثإذا كا  لهذا المجلس أ  ي عةا بةيئا 

 للمر لة القادمة.  قان فهث العثدي إلى القانث  ا ساسي ال ادي بعاه م  ةبره ثجعله مرجعية 


