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 و لاالحظيية  لمااية أييا ثااييا ، ييل لءياي : اييي  لءييازا  لرز  رييية زعيي:    ثنايياي زيار ايا للرز  يير

عليييا  ؛سيييو ي اييي:  لحكيييل ثو اييي:  لنيييورا اكايييا صيييالحة لالشيييمراا ث: أايييا   ر ييية 
ااياي أي    لشييمور إويمياو: علييا  ثسيا   ل ريرف  ييا  لوليا  لحانير ل ايياي  لرز  ير 

 ثاا طاأر  لز يرى  هو شخص ريز  ،ثحاز مض  لءياز ا  لياياية انل لايز 
ولييييييز علااييييييا ثينييييييا ث: وزييييييير  لمييييييزل ووزييييييير   صييييييال   لزر عييييييا ووزييييييير 

علييا ثسييا  ثاهييل  حظييو  ث:   رييا   ! لاراأييزي:، يكييازو    يييز واو:  ييا وز ر  هييل
ولكاي  ي يجرره أايا   هو  وق كيل أي      راأياا ثاا  وازي:  لحكل غير  ش ر كا 
    ميز  ع:    را   آلخر وأاا ، و و رليءة لي

 و رليءيية  ويظهير ث: - ويليو  ث:  وايزي: ا يجنر اياكل اي: حيزيق ايا اءيل لي 
 اسياأاة  لريي   لمر ليا،  زاعلا ثسيا  ثاي   يا  لاي  ار   خيير ثشي - اءل  ل 

 !ولل   كر شي ا ع: اساأاة وزور  لري   لرز  رى
 

 ا اونوع اساأاة  لرز  ر  يا  ليزعل   ل  المك  لل ثرز ثلحاهل !أ   كالل خطج  ع ز  لااصر 
  ا  ار  لخرطول ا:  لزول  لاا رة لل  رول    ل ى  ءرر ، لاالا

 
 نييير ز  اييا نييرورا  - انييل لايييز ثحاييز - زعييي:    ثنيييى  لييا  ليي  ث:  لاراوعيية   خييرى

 !للياية و لءنايا  لءوايةحلول  لءنايا     ل رريق  ا  لاظرا  لا
اا  يالرز  ر ز  ميا كنيير  عي: اصير، اونيحا ايا  حال ي  عااة    را لءاي        

،  65،  84 ييا كييل  لءنييايا  لمر ييية، وكيي ل  اييا  حال يي  ايي: ثرييل  لسييطي: عييال 
لاييياا  لسيييوي   الكاايييل، و لحر  يييق و ل يييزاير  لشييياال لااشييي ا  : هريييير ايييز ؛ 56

 يا  لحءيءية ليل  ءصير   لراهوريية  لمر يية  لا حيزاإ:  ؛واشروعاا ازياية  لسيوي 
 شئ   ا

، و لحييزيق امكييل ي   واييزي:  نييرورا  لحنيور للءيياأراكايا  حييزناا  لييا  لير       
وكيا: أيز اا اي:  لي  ث: اءطيي   لاشاركة و لاس ولية  ا  لءنيية  لمر يية  احاليا 

  لطريق علا اظرية  و رليءة   اظرية  لا  ار ا  لك يرا 
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 ل  لمر ية حاا عايزي:  آل: اونه  لحل  لسياسا للزو إ ع ز  لااصر 

 
 ؛ ليييو رزا  يييا اشيييروع  لحيييل  لسيييلاا اهييياي حالييية  لحييير إليييو  يييرض وث: و  ءييي ل اييينال عليييا  زعي:  

 ! لصم  رز  ل ول أ     ار رااأيريا سيكو: ا:
 

وايو ز  لاشيروع  لاء ير  ثوز ث: ثونه شئ ثساسا،  ج:  لمالية كلها اشيروطة   منيها،   ع ز  لااصر 
اييي:   ر نيييا  لاح لييية ايييي  اهييياي حالييية  لحييير ،   امايييا  اسيييحا  كاايييل ؛ كايييل  منيييها

 واونوع  لارور  ا لااا  لسوي  اي اونوع  لرلسطيايي: 
 

أييل  لاشييروع  لاء يير   شييجاهل ييياص  ،زعييي:  سييجلاا  واييزي: عيي: اونييوع  لالر ييي:  لرلسييطيايي:
  موينهل؟  موز هل ثل

 
 ليهييوز ثصييال ليي: يء لييو  انييل أيي   ثاييا ا جكييز ث:  ،عاايية لييل يحييزز، واييا ثنييير أييو  لالر ييي:  ع ز  لااصر 

وثاييا ثرسييلا  لييا  ريرايييى وللييا ليي      ييرض ث:  لحييل  لسياسييا ليي:    لاشييروع وأيي    لحييل
وثاا اس مز  ا أي    لحالية ث: اكيو: ريشيا أرواييا اي: الييو: اءا يل، وعيزز سيكاااا  ،ياري

 ولك:  شرط ث: يءزاو   لاساعزا  ا  ل سليه  ،يساه   ل 
 

إايا  ييرض    ث:  لييرو  ايا عطوايا  لسيال ،  ي ءيا ثااااييا حليي:  ءيط أايا زعيي:  ار يرض  ميز  لي
  ثو  للروي للحر   لشم ية  لحل  الءوا

 
إايا ثرى ثاي    يز ارملهيل يايزواا  السيال  و لم ياز  لاطليو ، و  يز ث:  ليي:   ايور امهيل   ع ز  لااصر 

  ل     لا ث: ي ل
 

 !اهاي حالة  لحر  لز   يسهل ل ولها رااأيرياإزعي:  
 

   زخليييا  يييا إا ثاييي  ييييث حايييل اسييي ولية أييي    ل رسيييير، و يييا رث ثايييا شخصييييا اسييي مز  :  ع ز  لااصر 
 ي   كو: ار:  و لاونوع و نه    اسحا  ايي  اهياي حالية حير ، ايا   ز وث:  لسياسة

 اهاي حالة  لحر ! اسحا  ي ءا اا ي  إ
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حاا أاا لسيااا أي    لاونيوع  ليا إ  ا ا اكو: راأزي: عسكريا؟ يج ا  مز  ل  

 نالق ار حل 
، وأيييي   سييييي ل يييييول ث: اكييييو: اسيييي مزي: للييييز اع  لكااييييل ايييي:  لاو لييييي  لاورييييوزي:  هييييا -1

16/11/56  
  1654و  ل ث، ولز يكو: غال ا  ا  مز  ل  اا ءل  لا حر   لمصا اا -2
 اا  لسوي ، وأ    ج ا  مز  ل   لارحلة   خيرا، وأا  لهرول وع ور لا -3

 إااا لل انيي يواا و حز   ا إعز زاا  لمسكرى، وثص حا لو اا  آل: كاا يلا 
  رق  ل  س كاالها   6  

  ا:  اليا:  رلولاا      
 ك ي ة صاعءة   22
 لمر ييية  لاخ لريية ايي:  صياعءة ثخييرى،  ا نييا ة  لييا  لريرق ك ي يية 32عييز ز إوريارى 

  لريو   لمر ية 
 
 عي:   ع:  إلعز ز  لمسكرى ا: راا اا  الاولى ي لخص  آل:  ياا يلا ز 

  رق اوروزا  ا  لخط  لز اعا  3    
 لو ي ازرع  2    
 ك ي ة اظليي:  1    
 ك ي ة اغاوير  2    

  الاس ة للطير :  يورز  آل: 
 سوخوى  13    
 لكل   رو ي  21ايج  16    
  16ايج  82    
 ايج اهارى  32    
 يجطءل رياأزا لحيي: إعيز ز و يزري    طءيل  66ز ا ة  122ولز وعزاا  لسو ييا     

  لسورية 
ولي ل  غال يا سارسيل  ؛، ولكياهل ليل يو  ءيو 21طا را ايج  66ك ل  طل اا ااهل و     

 ااخو   لهل  لزك ور
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  يش اهل!  ل ل    ل  ع ز  لااصر 
   لصياعءة؛  أاي هيا  يا وع:  شكيل  لءيو ا، ثوصيا  نيرورا زييازا عيزز ك ا ي

  لء ال  لءازل 
 

ثح  ث: ثعرض اونوع ثساسا، وأو ث: كل  لءو ا  لمر ية ير  ث: يءوزأا لا ز و حز،  زعي:  
 اونوع  ل اسيق  ول: يصله

 
 ثاا اس مز للاو  ءة علا ثى ازى  روا    ع ز  لااصر 

 
و  ءة  آلخري:  و مز ث: سيص ه ا:  لسهل  لحصول علا ا –اصر وسوريا  –     رءاا إ زعي: 

لييييازا عسيييكرية و حيييزا، اييي:  لااكييي:  لمايييل ا اشيييرا للسيييما ل كيييوي:    لزولييية   كيييو: أايييا 
    لمر ية  لاوحزا

 
 ثو    لولا  لحانر لي  أو  لولا  لاااس    اال  ل    ع ز  لااصر 

ا ! وثاييناايييا  إ: لييزياا  ييا  لولييا  لحانيير ايي:  لاشيياكل اييا   يسيياه  ييجى اشيياكل رزيييزا
 !و لوحزا ز  اا لها اشاكل، س حال ث: ثشيل ثكنر ااا ثحال   آل:شخصيا   ث

 
 طالايييا ث:  لوحييزا سييي كو:  ، الاسيي ة للاشيياكل ، الوحيييزا لييي  لهييا  ولييييا ، الاسيي ة للولييا زعي:  

 و لمية،  ل: يكو: لها  لاشاكل  ل ا   صورأا  علا ثس 
 

لل شياور و   صيال   ل وييزور  لمير ق لري يا،  سي ار ر عااة سجرسل زكريا احا  لزي: ليزورك  ع ز  لااصر 
  لسياسا 
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