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اًيليئارـسإ اعامجإ  ىري  هنإف  سدقلاو ، ةفـضلاو  ةزغب  قلعتي  اميف  ةيليئارـسإلا  بازحألل  ةيباختنالا  ةـلمحلا  نيماضم  أرقي  نم 
، ةجاحلا تعدتسا  املك  ةوقب  ةزغ  برض  ىلع  اعامجإو  دودحل 1967م ، ةدوعلا  ضفر  ىلع  رخآ  اعامجإو  سدقلا ، مض  ىلع 

نم ةينيطـسلف  ةـلود  ماـيق  اركذ  ناذـللا  اـمه  ستريم  بزحو  لـمعلا ، بزحو  ةينيطـسلف ، ةـلود  ماـيق  عـنم  ىلع  عاـمجإ  هبــشو 
ليصفت نود 

ثيح ابيرق ، ةينيطسلفلا  ةلودلا  مايق  معزي  نأ  نيينيطسلفلا  نم  هريغل  وأ  سابعل  نكمي  ةماعلا ال  طوطخلا  هذه  ىلع  ءانبو 
، ركذـلا ةـفنآ  ةـماعلا  طوطخلا  ىلع  قفتم  امهالكو  طسولا ، راسي  وأ  نيميلا ، مكحيـسو  مكحلا ، ىلإ  لمعلاو  ستريم  لـصي  نل 

ةدايـــسلا ضرف  رارق  ةرتــفلا  هذـــه  دهـــشت  اــمبرو  عارـــصلا ، ةرادإ  نــم  ةدـــيدج  ةـــليوط  ةـــلحرم  نوينيطـــسلفلا  دهـــشيس  اذـــل 
ج)  ) ةقطنم مض  وأ  ةيبرغلا ، ةفضلا  ىلع  ةيليئارسإلا 

بمارت ةثدحأ  يذـلا  مخزلا  ىلع  ادـمتعم  ةفـضلا ، ىلع  ةيليئارـسإلا  ةدايـسلا  ضرفل  ناح  دـق  تقولا  نأب  وهاينتن  حرـص  نيح 
زوربو ةطلـسلا ، طوقـس  ىلإ  يدؤيـس  ءارجـإلا  اذـه  نإ  تـسينكلا : نـم  وـضع  هـل  لاـق  نـالوجلل ، ليئارــسإ )   ) مـضب فارتعـالاب 
لمعي ودـبي  اميف  هتيجيتارتسا  يف  هنـأل  ساـمح ، زورب  ـالو  ةطلـسلا ، طوقـس  فاـخي  ـال  تاـب  وهاـينتن  نأ  ودـبي  نكلو  ساـمح ،

يكريمأ دييأت  ىلع  لصح  اذإ  اميس  ال  ايئاهن ، امض  ةيبرغلا ، ةفضلا  مض  ىلع 

ناـمع ةـيجراخ  ريزو  يوـلع  نـب  فـسوي  لـصاوي  ةيلبقتــسملا ، اهتايعادــتو  ةــيناودعلا ، ةيليئارــسإلا  لوـصفلا  هذــه  ءوـض  يف 
نآلاو ليئارسإ ،)  ) عم عيبطتلا  اوزواجت  برعلا  نأ  نلعي  ثيح  نيينيطسلفللو ، ةبورعللو ، نامع ، خيراتل  ةءاسإلاو  فيدجتلا ،

!؟ ةيبرعلا ةقطنملا  يف  اهلبقتسم  ىلع  اهنيمطتو  ليئارسإ ،)  ) عم مالسب  شيعلل  ةجاح  يف  نحن 

ضرفل هتوــعد  يف  وهاــينتن  ةءارق  نــسحأ  وــلو  ةيليئارـــسإلا ، بازحـــألل  يباـــختنالا  باـــطخلا  ةءارق  يوــلع  نــبا  نــسحأ  وــل 
امبرلو دــيازتي ، ةــيبرعلا  يــضارألا  ىلعو  ةينيطــسلفلا ، قوـقحلا  ىلع  ليئارــسإ )  ) رطخ نأ  كردأ  اـمبرل  ةفــضلا ، ىلع  ةدايــسلا 

ةينيطسلفلا ةيضقلا  عم  ينامعلا  خيراتلا  نعو  يبرعلا ، عامجإلا  نع  فرحنت  يتلا  تاحيرصتلا  هذه  نع  فقوت 

وهاينتن ةرايز  دعب  تءاج  يتلا  ةيناجملا ، ةينامعلا  تاحيرـصتلا  هذـه  نم  بارغتـسالاو  ةـشهدلا  ةـياغ  يف  نيطـسلف  يف  اننإ 



وهاينتن ةبحم  نكلو  ةينيطسلفلا !؟ قوقحلا  نع  لزانتلاب  تاباختنالا  يف  وهاينتن  زوف  معد  ديرت  نامع  نأكو  ارخؤم ، نامعل 
مرتحملا ةيجراخلا  ريزو  اي  ةسايسلا  لبإ  دروت  اذكه  امف  ةينيطسلفلا ، بلاطملا  ةيهاركب  نوكت  نأ  يغبني  ال 

عقوملا رظن  ةهجو  سكعت  نأ  ةرورـضلاب  سيلو  بتاكلا ، يأر  نع  ربعت  ةـيوازلا  هذـه  يف  ةروشنملا  تالاقملا  عيمج  ةـظحالم :
هتسايسو
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