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 كي ال نفرغ القرب على وعد السحاب : 

رئيييييو الييييوارات وحسييييابات السيييياحات الدولييييي  وا سييييرائيلي  

 والجبه  الداخلي          

 ر الريو ناهض مني                                                              

 النائب عن مدين  غاة                                                            

نقلييت ب ييض الم ييادر الفلسيي يني  عيين السيييد محمييود عبيياو أنيي  سييئ   ييي  

أعقيياب القوعيييى علييى اقفيياا أوسييلو اليي ا كييان  ييان   الرئيسييي ميين الجانييب 

االقفياا أن يحقيا المسيققب  الفلس يني مى السيد أحمد عريى : ه  يمكن له ا 

المنشود للش ب ال ربي الفلس يني ؟  أجاب :  لي  يقوعيع عليى أدائنيا ذ  ي  ا 

 كان جيدا  قد قو رت لنا بداي  جيدة ، وإال  لن ينف نا أا شيت آخر ذ 

كالم سليم ذ ومالحظ   ي محلها ذ و ل  بغيض النظير عين الجانيب ا خير      

قمى ا سيرائيلي وعيواا المنظمي  ذذ هي  هيو من الم ادل  ، وهو الخيا  بيالمج

مؤهيي  للسييالم أم مق لييى إلييى القوسييى ؟ وهيي  سيييدعم  ليي  المجقمييى ا حييااب 

والشخ يات القي  ن ت أوسلو وأييدت أوسيلو ؟ أم سيي اا جانيب م ار يي 

أوسلو  ي الم ار   و ي الحكيم الي ين بيقيوا النيي  عليى عرعلي  االقفياا بيأا 

ن نفي وا  لي    يال بقيقلهم يقسيحا  رابيين ن  ؟ إن ثمن ، ثيم د ني  حييا ا والي ي

المو ييوعي  ققق ييي ا عييرار بييأن هيي ا الجانييب ا خيير ميين الم ادليي  ليي  واع يي  

وقاريخ  وقفاعالق  المسققل  عين ا   يا  وردود ا   يا  ال ربيي  مني  حيدو  

الهيمن  ا سرائيلي  على ال ف  الغربي  وع يا  غياة نقيجي  الهايمي  ال ربيي  

وانفقاح شهي  ما يسمى اليمين ا سرائيلي للقفا من  ل  الو ى  0176عام 

إلى مرحل  إسرائي  الكبرى ، وعدرة دعاق  على ق بئ  الجمهرات ا سيرائيلي  

 ب قيدة القمى والقوسى ذ 

وعلى الجانب الفلس يني جات قأسيو السل   وأداؤها مخيبا لآلما  ذ ثيم      

م الفسيياد اليي ا اسقشييرى بسييرع   ييي أ ييبا ا دات  اج ييا بييالنظر إلييى حجيي

القركيب  و ي ا دات م يا ، دون أن يجيد مين يوعفي  ، ال  يي السيل   القنفي يي  



وال  ي القشري ي  وال  ي الق ائي  ذ وعلى الرغم من سما   يحات مققاليي  

أحيانا ومقفرع  أحيانا أخيرى ق اليب با  يالح وقحي ر مين مغبي  الم يي  يي 

 قد بقيت ا مور على حالها وعلى قفاعمها ذ شو  الفساد المشؤوم ،  

وكييان أبييو ميياان بو ييف  أمييين سيير اللجنيي  القنفي ييي  لمنظميي  القحرييير         

الفلس يني  مسقغرعا  ي المو و  السياسيي والمسيل  القفاو يي ذ وليم يكين 

 وق  مين ا  يوات القيي ق يدت للفسياد أو القيي نيددت بي  ، وميى  لي   ي ن 

ولقي   يي البدايي  واسيقنب وا منهيا اجقهيادا أن الرجي  إ ا الكثيرين اسيق كروا ع

أوقي ش را من السل   القنفي ي  بيدا  سوع يكون أمينا قجياا رؤيقي  ويينه  

 نهجا إ الحيا أكيدا ذ 

 الخروج من عنا الاجاج                                         

ب ييد ذ والميأمو   الحاج  إلى ا  الح حاج  ملح  وحيوي  مني  وعيت         

أن ال يكيييون مفهيييوم ا  يييالح عنيييدا من يييبا عليييى نهييي  إدارة المفاو يييات 

وال العيييات الخارجيييي    وهييي ا هيييو ميييا يقق ييير عليييي  وي لبييي  ا مريكييييون 

وا وروبيون وا سرائيليون  ي حقيق  ا مر   ذ  نحن مى حاجقنا الماس  إليى 

نحشيرت  يي  حياقنيا حرا  سياسي يقيا لنا الخروج من عنا الاجاج  الي ا ا

وأنشيي قنا و  الياقنييا اليومييي  ، ليين نكييون مييؤهلين لالسييقفادة ميين أا و ييى 

إيجييابي إ ا لييم نمليي  مؤسسييات الحكييم وا دارة الناجحيي  الب يييدة عيين الفسيياد 

والقره  ذ وب بارة أخرى إن  إ ا كانت عودة الحياة ال بي ي  م لبيا أولييا  ي ن 

الو ني  ولق يحيا عالعقهيا بيالموا نين  الشر  ا و   عادة االعقبار للسل  

 هو إ الحها ال اج  ذ 

وثم  شيت آخر يق ين أن ن كر ا خ أبو ماان ب  ، ميى حفيظ االحقيرام ،       

وهو رأينا ال ا نحسب  مهميا للغايي   يي  يدد الجبهي  الداخليي  الفلسي يني  ذ 

هيي  في جميى ا حوا  ، ومهما يكين الو يى ،  ي ن رغبي  الشي ب الوا يح  

القغلب على وعائى وأسباب اخقالع وجهات النظر بيين  رعيات ال يع اليو ني 

بالحوار ال بالقمى وال بال نع ذ وإن الق رض  شد وأعسى قدابير ال دو أهيون 

 نفسيا وعمليا من حرب و را  داخلي بين  رعات الخندا الواحد ذ  



ن علييى وكاقييب هيي ا السيي ور هييو ميين اليي ين يشيياركون الييرأا القائيي  إ      

القيادة الفلس يني  اقبا  سبي  السالم ووسيل  االحقكام إليى الشيرعي  الدوليي  

علييى الييرغم ميين ميوعيي  مواعييع قليي  الشييرعي  وميين نفييو  الواليييات المقحييدة 

عليها ذ  قد كانيت مظياهرات الغيرب الحاشيدة   يال ملموسيا  يد الحيرب عليى 

ال يالمي أعيرب منياال  ال راا أثبت أن انقظار الن رة مين اليرأا ال يام الشي بي

 ييي هيي ا الامييان ميين ن ييرة ا ميي  ال ربييي  وا سييالمي  الرااحيي  قحييت نيرهييا 

الثقيييي  ذ وبرهنيييت أي يييا أن أوروبيييا وليييو كانيييت قن ليييا  يييي سياسييياقها مييين 

م يالحها  ييي من ققنيا  يي ن اقخا هييا موعفيا مسييققال عيين الوالييات المقحييدة عييد 

أي ا أن رجاال كشيرا  يقحليون عربها من الحا وال د  بالنسب  إلينا ، وقبين 

حقا بشجاع  رجا  الدول  ، بقدر لم نلمس   يي المن قي  حولنيا ذ ومين الخيير 

أن ي ارح الميرت نفسي   يميا رأى بو يوح خيال  البرهي  القريبي  الما يي  ، 

 هي بره  أظهرت بو وح خ أ و ى الغرب كل   ي سيل  واحيدة   وهيو ميا 

ن   ذ  وأظهيرت بالقيالي وجيوب القيراتة اعقادا كثير مين الميراعبين والمقياب ي

 الدعيق  للسياسات الدولي  و را االسقفادة منها لق ايا ن النا  ذ

 ه  بن الدن السبب ؟!                                       

و ي المقابي  علينيا أن نقيرأ ب نايي  أكبير الق يورات القيي جياتت بياليمين       

سيييرائيلي وكييي ل  الق يييورات القيييي جييياتت ا سيييرائيلي إليييى عييييادة الشيييار  ا 

بيياليمين ا مريكييي إلييى عيييادة السيياح  السياسييي  ا مريكييي  ذ  ييب ض النيياو 

يقكلمييون كمييا لييو كانييت عمليييات الف ييائ  ا سييالمي  الفلسيي يني  والمقيياومين 

الو نيين واليساريين هي السبب  ي ظهور شارون و ي الش بي  القيي ح ي  

يكود عددا غيير مسيبوا مين مقاعيد الكنيسيت  يي عليها وأي ا  ي اكقساح الل

االنقخابييات ا خيييرة ذ ويقكلمييون كمييا لييو كييان بيين الدن هييو السييبب  ييي رسييم 

السياسيي  ا مريكييي  علييى النحييو اليي ا يقهييدد ال ييراا والخلييي  ذ وهيي ا كليي  

 قس يا ورأا   ير ذ 

 و ي ا شهر القليل  الما يي  قيردد  يي ب يض ا وسيا  لغي  مقااييد مفيادا    

أن عمليييات قفجييير ب ييض الشييهدات أنفسييهم داخيي  الخيي  ا خ يير هييي القييي 

اسييقدعت عيييام شييارون بال مليييات القم ييي   ييد الفلسيي ينيين ، بمييا  ييي  ليي  

عمليييات احييقال  ال ييف  ذ وهييم ينسييون أن شييارون وأمثاليي  عار ييوا اقفيياا 



أوسييلو أ ييال منيي  البداييي  وأن هييدع شييارون ال قيييدا هييو اسييقجالب مليييون 

وبالقالي  رد ملييون  لسي يني  حيال  اليهيود المسيقجلبين محلهيم ذ يهودا، 

أما موعع الرئيو ا مريكي من ال يراا والمن قي   مرج ي  إليى الينف  ال إليى 

بن الدن كما أن موعف  منا نحين الفلسي ينيين يرجيى إليى هد ي  ال قييدا وهيو 

المسييا ق ايا إسرائي  وجمى اليهود من أنحات ال الم  يها لكيي قسيه  عيودة 

و ا رؤيي  المدرسي  البروقسيقنقي  المق يهين  القيي يقودهيا رجيا  مين أمثيا  

القو بات روبرقسون ال ا هو المرشد الروحي الخا  لليرئيو بيوو وهيو 

أو  من يسقمى الرئيو إلى قوجيه   ي  الة  باحي  بالبييت ا بييض ، كميا 

 أبان لنا الدكقور إدوارد س يد  ي مقال  حديث  ذ 

ى ا مور  ي موا  ها  ي ن قفرييا القيرب عليى وعيد السيحاب لييو  لن      

 من الحكم   ي شيت ذ     

                                            

 إسرائيليون مقشائمون                                

سم ت أن ب ض ا سرائيليين المقدينين أبدوا قشياؤما حيو  مسيققب  إسيرائي  

ون وواييير د اعيي  والمسييؤولين ال ييهاين  السييابقين  ييي بسييبب إم ييان شييار

اعقال  ا شجار الفلس يني  وقجريع المساحات الاراعي  الخ رات ذ  قد عيا  

أولئ  المقدينون إن اعقال  ا شجار ن ير بنهاي  الدو  القي قققرع  ل  الف ي  

  وإن الشواهد القاريخي  عا    الداللي  عليى هي ا المالحظي  ذ وأظين أن أولئي

المقدينين هم من الفئي  القيي عناهيا القيرآن الكيريم بقولي  : ل إن الي ين آمنيوا 

واليي ين هييادوا والن ييارى وال ييابئين ميين آميين بالليي  واليييوم ا خيير وعميي  

 الحا  لهم أجرهم عند ربهم وال خوع عليهم وال هم يحانيون ل ذ وعيد كيان 

اشدين لقيادة جنيدا من الو ايا المأثورة عن أبي بكر ال ديا أو  الخلفات الر

 : ل وال قق  وا شجرة خ رات ل ذ

إال أن شارون لم يبيا   يي ييوم مين ا ييام بأيي  عاعيدة مين عواعيد الحيرب      

ومييين ققالييييد آداب الحيييرب ذ  هيييو مييين الم يييرو ين  يييي أوسيييا  ا سيييرائيليين 

أنفسهم بالغلظ  والوعاحي  ، وشيهد دا ييد بين غورييون الي ا كيان أو  رئييو 

اييير د ييا   ييي إسييرائي  أن شييارون إنسييان كيي وب ال يجييد إلييى واارة وأو  و



ال ييدا سييبيال ذ ومجميي  قركيييب شييارون وبنيقيي  النفسييي  قييوحي بأنيي  يقليي   

بق  يب ا خرين لكون  ين وا على مخاوع عميق  وأحقاد مبيق  من   فولق  

 الم قدة 

لكن قسل  شيارون وأشيباه  عليى شيجر الفلسي ينيين   وآخيرا ميا حيد       

عقب عملي  حيفا  ي محا ظ  شما  غاة   هو أكثر من مجرد مخالف  لقواعيد 

الحييرب وققاليييد الحييرب ذ إنيي  نييو  ميين الق هييير ال رعييي وإ نييات ا نسييان ميين 

ات  يي خال  إ نات مقومات حيياة ا نسيان وا شييات القيي قخ ي  وقمنحي  الثبي

المكييان ذ  ا شييجار الفلسيي يني  هييي القييي قمييد البشيير الفلسيي ينيين بأسييباب 

الحييياة وهييي  ييي الوعييت نفسيي  الشيياهد علييى وجييودهم والحبيي  السييرا اليي ا 

يرب هم بأر همذ وأبرا مثا  عليها شجرة الايقون القي ج لها ا سيرائيليون 

داع القيي من  وعت ب يد وليو من  عهد شارون وحسب  يي رأو عائمي  ا هي

لم يقوعع المسيقو نون  يي ال يف  الغربيي   يوا  الوعيت عين قيدبير عملييات 

إحييراا كرومهييا وعمليييات قبييوير مواسييمها وق  ييي  قسييويا ثمارهييا وايقهييا 

المبييار  ذ  هيي ا الشييجرة هييي عميياد حييياة الفييالح الفلسيي يني الفقييير ، يخقييان 

مين أكثير المشياهد ايقونها وايقها مؤون  لنفس  و والدا  وا  ال ام ذ ول ي  

ق بيييرا وإ  يياحا عيين ع يييقنا كلهييا مشييهد المسييقو نين ال ييارئين المق فلييين 

على المكان ي لقون النار على المياار  الفلسي يني ال جيوا الي ا كيان يجنيي 

ثمار ايقون  ذ  لقيد جياؤوا مين بيالد أجنبيي  كيانوا  يهيا ميوا نين مسيققرين ، 

؛ وعيد بيادروا  ياحب ا رض  وحلوا غ با  ي أرض لم قكن ملكا  حيد مينهم

بال دوان ؛ وعد اسيقندوا إليى عيوة مقفوعي  مسيقمدة مين عيدة وعقياد ال يملكهيا 

خ ييييمهم  ؛ وعييييد اسييييقخدموا  ييييي  ييييراعهم الوسييييائ  وا سيييياليب ال نيفيييي  

ا جرامي  القاقل  دون أن ي رع لهم جفن ؛ وعد اسقهد وا المقدسات وموارد 

 الم  وقحت سم   وب را ! وحقا إن ال يو ؛ وعد   لوا  ل  كل  رغم أنع ال

 م يرهم أسود !

                                           

  ين  ال ليبيين  ي الامن الغابر                             

 وعجين  ال ليبيين  ي الامن ا غبر                                      



بي  للمؤليييع البري ييياني سيييقيع مييين يقيييرأ كقييياب قييياريل الحيييروب ال يييلي     

رانسيييمان ي ثيير علييى وعييائى م هليي  وحقييائا مثيييرة لل جييب ذ  ميين  ليي  أن 

الحمالت البري  المقجه  مين الغيرب إليى  لسي ين كانيت قمير  يي خي  سييرها 

ب بي   الحا  بال ديد من الممال  المسيحي  ذ وحيثميا ميرت أ لقيت ييد النهيب 

كيان أييا كيانوا ذ وشيم   لي  بليدان خي  والسلب ، وأحيانا القق   د أهيالي الم

السير  ات الم هب الكاثوليكي ،  قد وع ت  يها أحدا  مشيهورة ال سييما  يي 

ا رياع القي كان مق وعو الحمل  يغاونهيا كيالجراد ذ لكين ميا حيد   يي قلي  

البلدان ال ي د شيئا بالقياو إلى الجرائم المروع  القي ارقكبها أولئ  البرابرة 

شييرا المسيييحي القاب يي  للكنيسيي  الشييرعي  ا رثو كسييي  ذ  فييي  ييد بلييدان ال

القس ن يني  على سبي  المثا  لم قن  الكنائو من أعما  النهب القيي شيملت 

ا يقونات والقحيع ال هبيي  ، بي  والر يا  المسيقخدم  يي سيقوع القبياب ذ 

ويقكلم رنسيمان م وال عن مث  ه ا الوعائى القي را قت سييرة قلي  الحميالت 

 مبقداها حقى نهايقها ذ  من

ومن الحقائا المثيرة لل جب أن الغيرة على ا ماكن المقدس  والحماس        

من أج  اليدين كانيت بمثابي  ا  يار البيراا الي ا جميى با  يا   إليى الرعيا  

ال ين كشفت ق ر اقهم عن حقيققهم نخب  م يني   ات أغيراض أعميا وأعقيد 

ثي  السيائد  يي البليدان القيي أو يدت الحميالت ذ  يقو  رانسيمان إن نظام الورا

ال ييليبي  آنيي ا  كييان يح يير إر  ا ب  ييي االبيين ا كبيير ذ وليي ا كانييت هنييا  

مجموعات كبيرة من أبنيات ال يائالت المالكي  الي ين ال ممالي  وال أميال  لهيم ذ 

وعد رأى النفر الميا  للمغامرة بين هيؤالت  يي  كيرة الحيرب ال يليبي   ر ي  

ل  الح و   ي الشرا على ممالي  خا ي  بهيم ذ وعيادوا أولئي  سانح  لمحاو

الرعييا  ليسييقخدموهم  ييي أغرا ييهم و موحيياقهم ذ ولييو أمكيين  حييد  ييي  ليي  

الامان أن يسأ  واحدا من أولئ  المغامرين : ما ال ا أخرج  من بليد  لقيا  

 : إنها الرسال  وال قيدة ! 

ليي ا أدلييى بيي  دونالييد وهيي ا يسييقدعي لليي هن علييى الفييور الق ييريا ا        

رامسييفيلد عبيي  أسييبوعين إ  عييا  إن أمريكييا ال قريييد نفيي  ال ييراا ولكنهييا قريييد 

حماي  جيران ال راا من ال يراا ولي ل  قرييد نيا  أسيلحق  ذ  ييا لل في  ! وييا 

للرسال  وال قيدة ا وما هي يا قرى قل  الرسال  وال قيدة الم هرة القيي قنبيى 



رسييال  السيييد المسيييا ميين منظييور اللييوبي  ميين بييين أ ييابى رامسييفيلد ؟ أهييي

ال ييهيوني  ييي الواليييات المقحييدة ومنظييور خييادم اللييوبي ال ييهيوني وأجيييرا 

بييات روبرقسييون الييواعظ ال ييباحي الخييا  لكييم ياسيييد رامسييفيلد  ييي البيييت 

ا بيض ؟ أعو  لكم : إننا أه  المسييا وأبنيات بليد المسييا نيؤمن بي  ونفهمي  

! أم قييرى رسييالقكم هييي الديمقرا ييي  وحقييوا أ  يي  كثيييرا ميين  همكييم إييياا 

ا نسان ؟ وه  يكيون ديمقرا ييا حقيا مين يحياو  جاهيدا شيرات ا  يوات  يي 

مجلو ا من لياييع إرادة دوليي  قسياندا ، وهي  يقمقيى بي رة مين ديمقرا يي  

من يقو  : نحن لسنا بحاج  إلى عيرار مين مجليو ا مين لن يرب ال يراا ؟! 

شر اليورانيوم المسقن ب  يي ميا قبقيى مين أنحيات أم أن رسالقكم الحق  هي ن

 ال راا واسقيالد المايد من ا  فا  المشوهين ؟ ن ذ 

                             ___________________ 

 جا  شيرا  : أنت  ي خ ر  !                             

ن يمليي  الييرئيو الفرنسييي جييا  شيييرا  مييا يدعونيي  إ الليي  محببيي ذ ونحيي   

الفلس ينيين ال ننسى ايارق  منا ا السل   الفلس يني  وخ اب   ي المجليو 

ذ وال ننسيى بخا ي  ق ميد حكومي  نقنيياهو  0116القشري ي الفلس يني عيام 

إهانق  وإغاظق  والق ييا علي  لدى عيام  بالايارة الشيهيرة للقيدو القديمي  

محا ظي  عليى أمني  ، و ل  بواس   الحراو ا سرائيليين المرا قين وباسيم ال

، حقى  اا بهم  رعا و رخ  ي وجوههم م برا عين اسيقنكارا واسيقهجان  

 ه ا الوعاح  والسفال   د رئيو دول  على ه ا الدرج  من ا همي  ذ 

ومييى أنيي  كييان يقييو  للييرئيو ياسيير عر ييات مجييامال  ييي قليي  ا يييام : إ ا     

ن   ننييا لييم نكيين   يي ب عليييكم أميير ميين ا مييور  اع ييدوا الييدكقور شيييرا  ا !

غا لين عن أن الرج  الفرنسي الديجولي  ا القلب اليدا   هيو ب يد كي  حسياب 

مسؤو  سياسي قحرك  م الا بليدا القيي قنشيد اسيققال  سياسيقها الخارجيي  

عين الوالييات المقحييدة ذ ولكننيا كنيا نقييدر   مييى  لي    أن موعفيي  اعق يى منيي  

ا ، كمييا هييو حييا  القييوى شييجاع   ائقيي  ،  ن القييوى ال ييهيوني   ييي  رنسيي

ال ييهيوني   ييي جميييى بييالد ال ييالم ، ال ققبيي  ميين الحيياكم أعيي  ميين الق ييابا مييى  

إسرائي  ق ابقا كامال  ي جميى أعوال  وأ  ال  ذ والخروج على ه ا يؤدا إلى 



قألب قل  القوى على الحاكم وإثارة المقاعيب لي  ذ وأعي  قلي  المقاعيب و يف  

 الم ادا للسامي  ن ذ  ي ا بواا الدعائي  بو ع ا 

و ييي البرهيي  ا خيييرة قجييرأ جييا  شيييرا  علييى قيياعم الفريييا ا وروبييي       

وال المي الي ا ي يارض قفيرد أمريكيا بيالقرارات الدوليي  ، ال سييما عيرار شين 

الحييييرب علييييى ال ييييراا ذ أا أنيييي  ق ييييدى مباشييييرة لل ييييهيوني  ا مريكييييي  

االسقيالت على كن اا النف يي وا سرائيلي  القي قخ   لقدمير عدرات ال راا و

ذ وإ ا با بواا ال هيوني  قن ليا  يي حملي  سيباب مقي   وقحقيير ر يي   يد 

الرج  الكبيير ، حقيى دعيوا ا القيواد ن الي ا يقيدم بليدا خيدنا ل يدام حسيين ذ 

وكانت ه ا السفال  المنفلق  من عقالها قوحي بمدى  قدان ا ع اب وإ يالا 

اهييي  عيين حمييالت بنيييامين نقنييياهو  ييد ال ييغين   ييد  رنسييا واعيمهييا ، ن

 أوروبا كلها من أج  خا ر  رنسا ذ 

ثم كانت  ي الشيهر الما يي القمي  ا  ريقيي    الفرنسيي  القيي عقيدت  يي     

بييياريو ، وكانيييت  يييي ا سيييبو  الما يييي اييييارة شييييرا  للجاائييير  ذ ومهميييا 

اييارة حاولت ال يياغات الدبلوماسيي  الفرنسيي  والجاائريي  أن قيوحي بيأن ال

 ات دالالت عادي  ،  الحقيقي  أن كيال مين الاائير ومين أهي  البييت كيانوا عليى 

ش ور وا ا بالدالل  الخا   له ا الاييارة  يي هي ا الوعيت المحيدد : الشي ب 

الجاائييرا حيييا موعييع شيييرا  الم يياد للسياسيي  ا مريكييي  ، وشيييرا  أعبيي  

سيات أمريكيا  يي داعيا الجاائير وشي بها للسيير م يا قحيت رايي  الق يدا لسيا

 ال الم !

وميين هنييا  يي ن علييى شيييرا  أن يحيي ر ذ وأن ينقبيي  إلييى أجهاقيي  السييري      

ح ييرا ذ  ييب ض قليي  ا جهيياة ل بييت  ييي الجاائيير أدوارا ل ييالا ا مييريكيين 

وال ييهيونيين ذ وال بييد أن للسييي آا إييي  وللموسيياد اعانفهمييا  ييي بيياريو ذذ 

 مريكي لخشينا أن يكون مين قلي  ولوال أن شيرا  عاد حمل  الق دا للقفرد ا

الاعانع ذ ولنا عي رنا  يي قلي  الخشيي  ،  ن دور  رنسيا  يي االنقيالب الي ا 

نفيي ا الجيييو  ييد الديمقرا ييي  والدسييقور كييان دورا مققا  ييا مييى السياسيي  

 ا مريكي    ال هيوني  !! 

 



 

 

 



 


