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 قراءة نقدية تاريخية ألزمة المشروع الوطني الفلسطيني
*د. حسين أبو النمل

 

 
احتجنااو تاتااوه اوىلااوه "نزاا ح مأروااا ا"وياا تل ا"ااتزنك ا"ة ااازقنكما  ندزااا انزاا   ندااو  حاا  ىو 
و  ر ا"رقتتناا تحوض  ايو ووث ت مفتحم ت محواو"م تما"ياياقاما واو قزا ح ااؤاله حاتت ىات قتانا  

تاح اه ألروا ا"ويا تل ا"اتزنك ا"ة اازقنكا أن أك " ات زا و وةيتواو ا"ااو    اوك ىؤلء وةيتووه 
ا"ندو  قنص و غو"اوه نحت اآلا  ا"ة ازقنكا توك ضوك ويقو  تنوف"  اا كا وو قة ض اؤاله: 
ىت نحك أوون وي تل تحا   تزناك أن ويا تل اا زاا تىات تا ا  أوات  ا"يايب ا"ة اازقنك تتاترك 

 قا أن ا زتقا؟ اضوقوه تف  ويوقق  وا ئ
 

تدتت ت اا ا"رقتتنا "إلع ك عك ا"نيوز: تنوا  ا"ح دا وجوتعا وك األائ ا ا"تك تتنوتت  قةقا 
ا"ااا تج وااك ا"وااور  ا"ااتزنك ا"ة ااازقنكا " ااك ع قنااو أتله تح قاا  أااااوب  اااتت ا"وااور ؟ ىاات قو ااك 

ام ىااا تااوء"ت ألح  أك قا ج وك واور  إل إاا عاِ و  قاو  ا او؟ واك ع ا  وناا  مو  ار ا"رقتتنا
وااا ة: ىااات قااااتزقا واااك  اااات ا"واااور  ا ج قاااو أك قاااا ج وناااو اااانة" ا"ااا ج قك؟ ىااات ا و اااوك ا"يدااات 
ا"اقوااك ا"اااو تاات ز اوألروااا أك ق ااتك وااؤى ه " ااا تج ونيااو؟ ثواا وااك ااا  قاا   أنااو "اات  ااوك ىنو"اا  

 عدت وؤىت " ا تج وك األرواا "َوو  ا يو أص ه  
 

تح ق ىو  وةيتن تتح قا  ا"حصاق ا ا"يو قاا تااات ا"اا تج "يت ا اقا األروا ىك فك ا"يجر عك 
ونيااوا ىاااا إك  ااوك وااك إااا ا  اتجت ىااو  تاااو"وين  ا"ويااو  "ااوا فاا ك تح قاا  األروااا ىاات  ىااك تح قاا  
ما"ويا تل ا"ااتزنك ا"ة اازقنكما تاااات اقاو" األروااا  أرعاان أناو "ااق" ىناو  اتةااو  تزناك ع اا  ىاااا 

وااااك ا"ة اااازقنكا تااااقك ا"وجتواااا ا"ة اااازقنك   ااات  ا"صااايق ا إا قات اااو األوااا  ااااقك ا"وجواااا ا"اق
قات و األو  أقضوه اقك وك ق   أك ا"وي تل ا"تزنك ىت إع ء يوك ا"يتقا ا"تزنقا ا"ة اازقنقاا 
تتدا ضوك ا"  إاووا  ت"ا ف ازقنقا ع   جارء واك األ ض ا"ة اازقنقاا تااقك واك قا   ا"ويا تل 

 و "ني ىو؟ ا"تزنك ا"ة ازقنك صنتاه "تح ق  ف ازقك وك اح ى
 

ثوا ف   اقك وك َقِي  األروا وك وتاا ا" جتء تاول ا"وجتواا تاقك وك ق اىو وك وتاا اقو و 
ا زتو  ا"ح قث عك ا" جتء تا"اؤ" تا"ح ووكا "ق" نةاو عاق  حقاوة ا" جاتء تا"ااؤ" تا"ح واوك  

"تنلاااقن "اااااس اااااوحتا "اااك أك أؤيااا  ع ااا  أرواااا أيااا ا ىاااك أنناااو "ااان نيااا  ياااياوه تاحااا اه  حتااا   ااااات ا

                                                 
 اوحث فك ا"وجولت الاتصو قا تا"اقواقا تالجتووعقا حوصت ع     تت اه فك ا"تنوقا الاتصو قا 



3 

 

تياااتوتا اااات  67ت 48ا"ة اااازقنك ا"تاحااا ا صاااو  أ ثااا  واااك يااايبا أ ثااا  واااك وجتوااااا ل أاصااا  
أاص  تور  حت  أصغ  واقنا اقك وجتوا زاقيك و نك توجوا اقوااك حقاث ا"تواوقر ا"زاداكا 

 ع   نحت أاا  تأاص  وك أو وثت آا   
 

نك وااااك واوضااااوت "ي يااااو ونواااااااا " ةاااات نلاااا  ا"جوقااااا إ"اااا  وااااو قاااا ت   اااااات ا"جااااا  ا"ة ااااازق
تونواااوت وثقاا ة " د اا   ثوااا ويناا  ازقاا  ألك نتحااتت وااك وجتوااا وتووااا  اوياا تل اقواااك إ"اا  
وجتوا ووات  او تات ا زتقا  "يت ا"  قؤي  ع   ولي  آا  وك ولوى  األرواا ىات تحاتت 
ا"ح  اااا ا"اقوااااقا ا"ة اااازقنقاا واااك ويااا تل اقوااااك تزناااك قدااات  ا"وجتواااا نحااات ى فاااو ا"ياااونا إ"ااا  

 ا زتو تلقةتو ضاز ا"وجتوا "ا زونو وي تل 
 

إننو أوون ض ت ة تح ق  واو"تقك ىووتقك ع   ىااا ا"صايق ا أتلىواوس أناو تيا ت تو قاقاوه تتحا   
وةيااتن ا"وياا تل ا"ااتزنك ا"ة ااازقنكا ا"اااو ق ااتك تاحاا اه أت ل ق ااتكا تأروتااو تاحاا ة أت ل ت ااتكا 

ا تايق اه عك اجولت أت وراقا اتا وااتو  تح ت"و تاح ة أت ل ت تك  ا"وي تل ا"تزنك ا"ة ازقنك
وااك ااااووا  ازااوه اااتزك ااااوو ف ااازقك  واااتو  وااك عااون ىاات تح قاا  ف ااازقكا ا"اااو قتحاا  جوقااا 
ا"ة ازقنققك  ع ا ا" ا ت تك تد قت وك أىوقتوا قو ك أك ناوقو أت نيتا ه أو ياكء اات  تو ق او 

 ا"تزنقا  –صةا ا"يوتوقا 
 

اإلان "ياكء "ان قيا  ىات نةااوا ايا  تغققا  وضاوتنو جاا قوها  عاثوه قدات ونز  أك نحتةل انة"
أاص  ا"وي تل ا"تزنك ا"ة ازقنكا  وو جا تو ونلوا ا"تح ق  توقثوايو ا"ااو تداو ن وناا ا"ا ناوو  

  اي  تو ق  أك غقوب األى او ا"جووياا قيناك 1996ثن  1988ا تت  " فك 1974ا"و ح ك فك 
ت  نلااون اقواااك ف ااازقنكا فاا ك وااو قيونااو جاا اه ىااتا وااو غقااوب ا"وياا تل ا"ااتزنكا  وااو إو ونقااا تجاا

ا"واوقوت "ن تي  تي " ويونقيوس أرواا انةصاوت األااتات   –قؤي  ع قو ا"  وك أروا أك ا"  ووت 
 عك األفيوتا ف وك النحزوز  

 
"اان قياا  أحاا  قصاا   أحاا اها اقاات: حااقك قةااا  ا" اا ن ق ااتك فااا  ا"و ااح  حااقك ل تي اا" ا"  وااوت 

 النحزوز   وك انحزوز اوتجوىقك: ويونقيو ق تك 
 )أ(  يو ا"ي ت ار تاجقتنوا فتص و ع   أك ا"ة ازقنك ل قينك يقئوه ووو قدتت  

   )ب( ُضِ ب ا"ة ازقنقتك فك أثوك وو " قين  ييبس وص ااقتين
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أا" ا"  ألروا اجتووعقا فو حا ىك اىترار ونلتوا ا"دقن ا"ة ازقنقاا ا"تك تاا ت إ"قياو  ااب 
اح لاااوى ة اجتووعقااااا تصااا ت حااا  ا"ةصااات ااااقك ا"اقواااااا تفاااك و ح اااا لحداااا وجوااات تةيااا  فوصااا

ا"ووو اا الجتووعقاا تاقك ا"دقن  "د  توت إعو ة إنتوج اقن ا"وجتواا فصو  انتيورقوه تراوئنقوه  ا"  
اإلناوك  "قات أروا ا"وي تل ا"اقوااك إل  –ا"اقوااس أروا ا"وجتوا  –قضقو إ"  أروا ا"تزك 

وت أروااا ا"وجتوااا  "ااتل ا"اا ا "صااحح نةاااو انةاااوا تأفاا ر ح ااتله تويااو قا تأ تات ا ق ااا أحاا  تج قاا
عااك ا"وورتواااا وااو قيناا  أك ا"وجتوااا ُأفِداا  حقتقتااوا اياا وو  ااوك اااو  اه تو قاقااوه ع اا  تج قاا  حقوتااو 

   1974–1948ا"اقواقا تأ تاتيو ا ت ا"ةت ة 
 

ىااو تاا اتح و ونيااو  جتعااوها  ااوك ا"تج قاا  وااك إاا حصاا نو حاا قثنو اونلوااا ا"تح قاا ا ا"تااك ادقاات اتا
(  ع اا  ا"اا غن وااك 1987( تحوااو" )1985اااو ج ا"نااا  ا"اااوئ  ِعااا  ح  تااك ا"جيااو  اإلااا وك )

إثاوتيوو "حضت ىوو وك ا ت ازوب وغوق ا تووو اا  ةوحقا نتعقاا " نيوو ا ت أك ت تنو اا ق ه 
حتو ياا ق وه أصااق ه توتاااوتقوه فااك أروااا "وياا تل ونلوااا ا"تح قاا  ا"وااورتنا أصااق ا أت واااُي "اا أصااا

 ا"وي تل ا"تزنك ا"ة ازقنك 
 

ىاا واو قدت"او ا"تاااا فاك تو قا  إضاوفك ع ا  ياوت"قا األرواا تتو قاقتياو تا"ا  فاك ضاتء ويقاو  
صحقح ونيجقوه "دقو" األرواا ىت تحدق  ا"ي و ا"اتزنك ا"وااُي كا ا"ااو اووات اناوء ع قاو وات او 

ازقنقا: تح ق  ف ازقك  قدت  وو تد ن إ"  أروا ويقاو  األروااا تعواو أزقوو ا"ح  ا ا"اقواقا ا"ة 
إاا  ااوك األواا  قياات  "وجاا    فااا ياايو  ا"تح قاا  تا"توااا  اااوا أن "تحدقدااو؟  اوااوا فااك ا"ا اقااا تنةااا 

ا"ااا او  اااقك ا"داات ا " ااك اياا  واا ت  فتاا ة  وفقااا ل قياات  وو نااوه اعتوااو  ىاااا  –ا"واااو رة او"ياايو ات 
  ح  اااا حواااو"ا ا"تاااك فدااا ت حدياااو فاااك اعتااااو   فيياااو يااايو  تح قااا  ف اااازقك ا"ويقاااو   ا"ودصااات 

(ا واك 2112-1987تا"توا  او اوتقوراه "صو"ح ويقو  آا  تووووه ىت: وواا حددت اي   اا ا ك )
 عزوء ا"ييب ا"ة ازقنك "يوا  ك تحد  "و أى افو فك ا"تح ق ؟

  
  غ ااا ا"اا زاا فاك اوعا ة َتَياو   اياو تن تت"قو ويو "ا ا"ا زا تا"ثت ةا " ك األوت  انتيات إ"ا

ا"جوقاااا وااُاَي   قك اااا"  وةو اااا ا"توااا  اااو"ثت ةا وااك ضااوك حاا ت  عاا ن ا"واااو" اووتقااورات تتقحيااو 
ا"ا زا  او  ا"  إ"  انةصون ا"ياصقا ا"اقوااقا ا"ة اازقنقاا ا"ااو تحاتت فصاوووه فاك ا"ياصاقا 

تُوح ج ىت: وك نحك؟ ىت نحك ا"تح ق  أن  ا"جويقا ا"ة ازقنقاا وو جيت ا"جوقا أوون اؤات َح ج
ا"تاتقا؟ ىت نحك ثات ة أن اا زا؟ عاثاوه نؤاا" احت اواوه واا رعقا  عاك ا" او حقك تضا  ا"ةواا قكا 
تفك نة" ا"تات اإلاووا او"ا قاتتت وا ا وا فوا ة تاقو ة ب أن  ا قت و افداا فك حاقك ل تو ا  

 رتجا ا"ييق  أج ة ا"ا فق" )اقو ة األج ة(ا
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ر األواا  أروااا ا"وياا تل ا"ااتزنك ا"ة ااازقنك إ"اا  أروااا اجتووعقااا يااوو ا أتصاا ت ا"وجتوااا تجااوت 

إ"ااا  تضااايقا ا"يجااار عاااك تااااو النحااا ا  أت إنتاااوج أ تاتاااو ا"ا ق ااااا ع ااا  ا"ااا غن واااك  ااات واااو "حااا  
او"ويااا تل ا"اااتزنك ا"ة اااازقنك واااك أرواااوتا تصاااتله إ"ااا  أناااو تا ااا  عاااك نةااااوا حاااقك تا ااا  عاااك 

اء اا ح ت ىا و اا قت ىات ىا و ا"يتقاا ا"تزنقاا تا" ت"ااا أت اتضايو جتى ها تح ق  ف اازقكا اات 
 ع   ا" و تالنص او "ضاز ا"ح ت     تا"وجتوا 

 
ل أ ق  أك أضغز ع   ج ح أح ا إل أننو تا  في نو فك تحدق  أىا او يايانو ااو"تح ق ا قجاب 

ت  ا"ة ااازقنك أك ن ااتك ناارقيقك ويااوا ا ااااو ه ا"حدقدااا  غقاا  ا"اا  قةضااك إ"اا  تاا وق  ثدااا ا"جوياا
عو ة إنتوج ا"ييب ا"ة ازقنك ع   ودو" ا"تنلقووتا فك حقك أك ا"ي " ىت ا"صحقح  ادقو توا تا 

 تا"وز تب 
 

صاو"ح ا"يايبا ىاو ىاك تتلاو ا"يايب "د  اند ات األ تا ا ا له وك أك تيا  ا"تنلقووت عاك و
"ا وتيوا اات أواا ت ااو واك اا ت ويا تل اا زتوا ىات ا"تحقا  ا"ااو و نياو واك ضااز ا"وجتواا 
اا قوها اي وو  وك ونضازوه زتعقوه "يو وك ا ت ا"تراوو ا"ويا تل ا"اتزنك ا"ااو تحو او  نزا ح واو 

ف وااواا ادقاات وييااو اياا وو  تداا ن ع اا  ا ةقااا أنااو إاا  وناات ا"جوااوىق  وااا مفااتحم  وياا تل " تح قاا ا
صو ت وي تل تاتقا  قصح ا"اؤات ع   حوو" ا"تاك اا ت "ةتا ة ت ونياو تااتيق  األوجاو  ا"دتو"قاا 
األت"اا  " ودوتوااا ا"ة ااازقنقاا ا"تااك واا ت فااك أ ثاا  وااك ويااي  و حوااك  صااو  ا"اا  وااك ا"ووضااكا 

 توا ا"  ادقت "حوو" يياقتيو ات را تا
 

ا"دزقاا ا"ااو  –واتيق اه نل قا "تاتك عك غتغوئقاا ا"جواوىق  قجورو  ثق اه وك ُقَاز ح األوت  
قاىب وك ندقض إ"  ندقض ااتجواا "صةق  ا" اعكا إا ثوا  اٍل عص و "و عصو تاقاو تجار ة 
تغاا و   ااوك انتدااوله فو حااوه وااك وجتوااا ف ااازقنك وتووااا  تحقااتو إ"اا  وجتوااا ووااات  توحاااتاا 

حااقك  ااوك ا"ياايب ا"ة ااازقنك وحتةلااوه احقتقتااو  توحاتاااا أنةواااوا وااو صااّيَب تل ة ا"ااا قتا غقاا 
 تا  تو ع   ا"تج   تاإلا ال 

 
إااها ثوااا عاا ض "واا ضا ااات وصااقاا حاا تث تحتقاات عوقاا  فااك انقااا ا"وجتوااا ا"ة ااازقنكا وااو 
جي و تحت ا"اقز ة ا" وو اا تا"يجار عاك إعاو ة إنتاوج نةااو تتج قا ىوا إك "نوحقاا تاتفق  ا"اقاو ات 

لقوقااا ا"ونوااااا  "ااات  ااوك أحاا  غقاا و أ ثااا  يااجوعا "اااوت: " ااك ا"ح  اااا ا"اقواااقا أت ا"ااا ائت ا"تن
ا فاك ا"اا اات تا"ااو جا فااك ا"ياتوت تتحاات 1967تاياا   1948ا"اقوااقا ا"ة اازقنقا تو قاقااوها ااات 
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تتحاات الحاات ت اإلااا ائق كا  1948الحاات ت جاا  ت نةااايو تأفاا رت ناايااو تااا ائ يوس فااك ونزدااا 
تايااا   1967فاااك ا"ضاااةا ا"غ اقاااا تتحااات ا"ح ااان ا"يوياااوك ااااات فاااك غااارة تتحااات اإل ا ة ا"وصااا قاا 

 تع   ا" غن وك الحت ت اووت ح  ا اقواقا ف ازقنقا تتج  ت   1967
 

ت افاا  تجةقااو ا"حقتقااا ا" اا قااا ا"ة ااازقنقا وااا إ ا ة ف ااازقنقاا ووث ااا اةااتح أتلها ثاان حوااو"ا 
وه حتااا  ا"ويو ضاااوت ا"تو قاقاااا " ضاااةا تغااارة تواقواااوت ا"ياااتوت  "ااان تنااات  اااا ائتا اااات ُ وااا ت تد قاااا

% فدز 3ا"وجق ةا إ"  ح  ا"ت يك  "د  ووت جت ج حا  في ه ونا حص ت ا"جايا ا"يياقا ع   
 وك أصتات ا"نوااقكا

 
 ونت ا"انقا ا"ة ازقنقا  ائووه حصقنا ع ا  ا"تحزاقن ا"واويا  واك ا"ااو جا اا "قت إعاو ة اإلنتاوج 

ااو  توناا  تايقا  ا"وا   توتيا   ا"وااتتقوتا إلعاو ة تا"تج  ا ت"ن تنحزا إل ج اء فيت  اا اك ج
إنتاااوج  ووااات ا"انقاااا الجتووعقاااا ا"ة اااازقنقا اااا اوه   اااوك وز تااااوه تااا وق  حقتقاااا ا"يااايب ا"ة اااازقنك 
 يااااا ز لرن "تااااا وق  فيو"قتاااااو تا  تاااااو ع ااااا  ا"صاااااوت   "دااااا  أ    واااااك أ    أك تصاااااةقا ا"دضاااااقا 

حتق و  ت ا ىوو ة غق  ااو  ة ع ا  إعاو ة إنتاوج ا"ة ازقنقا ت تك اتصةقا ا"ييب ا"ة ازقنك ِعا  ت
نةااايو   ت ااا تصااق  ىوواا ة  تك  تح حااقك تةداا  نااتيااو ا"حاا ةا اوااائ تيو ا"د دااا تا"واااُدِ دا زايااوها "داا  

 أعق  إنتوج غاوك  نةونك زاولها
 

ق يو وو تد ن عك تجو آا  وك تجت  أروا ا"وي تل ا"تزنك ا"ة اازقنكا ىات األرواا ا"ة  قاا 
ايجاار ا"يداات ا"ة ااازقنك عااك تعااك األروااا وا اا اها تزاا ح األااائ ا ا"تاجاااا ع اا  ا ةقااا أك وتوث ااا 

ا"واا ض فااك ا اقتااو صاايب ا" يااو " نااو ااايت ا"ياا جا " نااو عناا  تةواوااو قصاااح ااايت ا"تياااق  
 تصيب ا"ي جا 

 
 وك إاةوء األروا ض اوه وك ض تب النتيورقاا ألك نتقجا ا"ا   ونات تَا   األرواا تتةاوان إ"ا  

ا"تصتت إ"  ندزاا ا" عات ةا  اواوا أ جات ل  عاثاوه نة ا  اورواا ا"ويا تل ا"اتزنك ا"ة اازقنكا ح  
ا"ة   ا"ة ازقنكا اوو ىت تواق" " ؤقا تتعك ا"تج ااا تىت  –اويرت عك أروا ا"يدت ا"ة ازقنك 

جورتاو ا"زتق اا  حتا  "ات عاو س ىات ثواا و اوك "او فاك  وك ا"وو ك اايت"ا ااتيو تو واك غقاتاتاو تا 
 ء ا"انقا ا"ج ق ة ا"تك تي  ت؟ضت 
 

"اان تتوثاات أروااا ا"وياا تل ا"ااتزنك ا"ة ااازقنكا فااك عجااره عااك تحدقاا  أى افااو فداازا ااات فااك عاا ن 
اعت او ا"جيوت ا"وينقا اواؤت"قتيو عك ا"ةيات أقضاوها نوىقا  عاك أنياو غزتاو اةلولاا واك اا ت 
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األىاا او تصااتله إ"اا  تاااوئت ياات ا أاز ىااو إعااو ة تواااق"  وفااا األواات ا ااا ءاه وااك إعااو ة تي قااو 
ااااتا ات ا"ااتلء ع اا  أاااو" ا"واااو ئ ل ع اا  أاااو" ا"وصااو"ح   ااوك النتلااون ع اا  أاااو" ا"ااا او  

 فصو  ع   أاو" ا"وتارنوتا
 

"ن قِا ا"يدت ا"ة ازقنكا ا"او ُغقِّب أص ها أك ا"ي ت قو   اات اتقجقا وتاجياا ياوو ا  تاجيتناو 
ةوئياو واك أااو"قب تا قابا واك ضاونيو ا"نوعواا ا"تاك ت جاو مإا ائقتم ادا  اتيو تاا اتياو تواو "ا   ح 

"تاااوئت اجتووعقااا غقاا  واوياا ةا  اااات ا"وجتوااا ا"ة ااازقنك نةاااوا فااك حااقك قت ةاات ا"يواات ا"ينةااك 
 او"وتاجيا ا"واوي ة 

 
قضينو وو تد ن أوون أاز  أايو  أروا ا"وي تل ا"تزنك ا"ة اازقنكا عنقناو ا"ةيات األوناك جا اء 

األواك إل اتصاةو فيا ه عاا  قوها "ان قاَ  وناو إل أواك ا"دقاو ات تحووقتياو واك  اصت  ف  و "ن قةين
ا"تصةقاا أت ا"تنلقن وك الات ا   أوو مأوك ا"وجتوا ا"ة ازقنكما اوو ىات وجتوااا ف ان ق اك قتواوه 
ع ا  جا تت أعواوت ا"ويا تل ا"اقوااك ا"ة اازقنكا ا"ااو "ان ق تا ث جا قوه " ااوتة أت صا اا ا"انقااا 

 ا ا"واتي فا ا"ة ازقنق
 

"اان تتاا   ت اا  ا"انقااا " اات وااك ىااب ت ب فداازا ااات تي ضاات  اااوقوه "يو قااا تة قاا  تا اا  اوعاا ة 
اجتووعقااا ج قاا ة و تازااا او"وؤااااا ا" اااوقا ا"ة ااازقنقا تتجااوتر ع اا  نحاات ىوئااتا ا"اق تا ازقااوت 

غاض ا"ي قدا ا"تك تنيو   ض ت ات وتضاتعقا أت "حاتافر زةق قاا تراوئنقاا ع ا  ىاوو  ا"اا زاا ا
 ا"نل  عك ااويو أقضوه  

 
 ختامًا: 

حقك  نت أجير ا ةقا ا"ت اا ادقت ع   عو ة إ"دوء نل ة عوا ة ع   ج ائ  ا"قاتنا فتااا نلا و 
ع   ودوا ا ج ق ة ما"حقوةم وا ع اك ا"ت ق اكا ترقا  او جقاا ا"دااافك  ااو"و  ئاق" تح قا  ما"حقاوةم: 

جااوب ا"ت ق ااك: إنااو عاا ت أو وؤااااا ونلوااا أ"غاا  وج اا" اقااو ة ا"ثاات ة تف اا  ا"جااق  أ    "وااواا؟ أ
أ     وااو في ااو او"وؤااااا ا"يااا  قا في ااو او"وؤااااوت األااا    تصاات  وااث ه أااا تب ا"رحااو ع اا  
ا"اةو ات تتي قت "جوك إل ا اتيو  ا"يوت ا" قا توواك قحتوج إ"  وحت فقك توي تووت تل ق ةاك أك 

 ق تك ا"يا  ثت قوه أت وتا"قوها
 
ا"حقوة اوئ ه: ىاا قينك أنو أ ا  ا"ا ا  أل اياا عدات  تفا  وراجاو؟ أجاوب  ااتز    ئق" تح ق  

ا"ت ق ك: أح  رو ئنو قياو ا"حو"ا ا ق"  اق  )ِيتات( َتَضيت فقو وجوتعا وك ا"ةئا اك في قا  أك 



8 

 

تحاا   ا" ااق" اواااتو ا  حتاا  ل تيزااقين ا"تااات "قة اا تا احاات أ     ااوك  ائاان ا"تح قاا  أ     اعتواا  
ادوء  ت ا"وتااا تا"جيوت ضيقةا تونيغ ا اا وتيو أت ح تاياو أا تب ا"ح ن ى اا إل"يوء ا"نو" تا 

 ا"صغق ةا
 

صيدنك تياقو ا"ت ق ك ألنو ق ا  نلون إ ا ة ا"وجتويوت او"تورقن )او"د  (ا أو إادوء ا"وجتوا 
ياايق  فاك  ائاا ة ا"د اا  تعاا ن ا"قداقك فقاااتنرو تقاتااا ن "أواا  ا"تاااا  أ  ج الااات اتقجك ا"ة ناااك ا"

أن  قو اتف  واو تدا ن تحات عناتاك موناوت ة اإلعقاوءما أو إجياو  ا"زا و اآلاا  إ"ا  حا  اإلعقاوء واو 
قونيو حت  وك ويو"جا ج احو فقت  يو تاتيةك     "قاتيةك ا"جاان   اوا تواك ىناو تا   ت تواو را"ات 

 نل قا م ل ا"ج اح تتيةكما
 

جاا    ااااا أعاا ىو ا"اا  تت  وحاااك  ااوك ع ااك  أقضااوه أك أفااتح ا قاا و ألزااتا عاات  اااو عااوج ها أل
صو"حا عك ما"تج اا ا"وو"قرقاما ا"تك تيونك "وو تضقةو "نل قا ما"انوء واك فات ما أو حقاث تتات"  
ا قوقوها ثن تصت او إ"ا  وااتت  وتدا ن جا اه  نااا ويون إ ا ة وجتوا وتا و توندان ع اقوه ت قنقوه تا 

 ا ت فت ة تجقرة 
 

جقك فااك اإل ا ة ا"اقواااقاس نوااتاج ا"داااافكا ودوااات نوااتاج يااوءت ا"صاا فا أك أ ااتك أوااون نوااتا
وو"قرقااو ا"اااو أتاا  انتااوئ  ويو اااا  اااو  األتت إ"اا  انحزااوزا تاااو  ا"ثااونك إ"اا  وجاا ا أوااو تااا  صااو  
ما"وياا تل ا"ااتزنك ا"ة ااازقنكم إ"اا  وااور ا فياااا قينااكا أننااو ع اا  نحاات عااونا أااا ب إ"اا  ا"نوااتاج 

 اا" قاك فك اإل ا ة ونو إ"  ا"وو"قرو


