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حمليات

�أ�صدر ع�شية العيد الـ  83لت�أ�سي�سه بيان ًا حول التحدّ يات الراهنة في ال ّأمة

5

مقد ً
«القومي» :ن�ضاالت القوميين والقوى الحليفة �أثمرت �إنجازات كبيرة في الميدان ت�ش ّكل ّ
مة لالنت�صارات الالحقة
لمناسبة السادس عشر من تشرين الثاني ،عيد تأسيس الحزب السوري
القومي االجتماعي ،أصدرت عمدة اإلذاعة واإلعالم في الحزب ،بيانا ً تناول
المناسبة ومعانيها ،والشؤون والتحدّيات الراهنة في األ ّمة.
وجاء في البيان:
أيّها السوريون القوميون االجتماعيون
ُتط ّل علينا الذكرى الـ 83لتأسيس الحزب ،في مرحلة حرجة من تاريخنا
المعاصر ،مرحلة أق ّل ما يُقال فيها ،إنها «تاريخية» نسب ًة إلى حجم التحدّيات
الجسام التي بلغت ح ّدا ً غير مسبوق في خطورتها على أمتنا السورية ومجتمعنا
ِ
أساسي ـ في الهجمة الشرسة التي تستهدف بالدنا
القومي ،وهي تتم ّثل ـ وبشك ٍل
ّ
وأمتنا ومجتمعنا السوري من العراق إلى فلسطين ،والتي بلغت ذروتها في
الحرب الكونية التي تش ّنها القوى االستعمارية ،وعلى رأسها الواليات المتحدة
األميركية على بالدنا ،من خالل دعمها قوى اإلرهاب والتط ّرف بالتحالف مع
قوى إقليمية ذات أطماع تاريخية في أرضنا وثرواتنا ،وبالتعاون مع قوى
الرجعية العربية المرتمية في أحضان الراعي األميركي ،والتي تقوم بتنفيذ
أجندته المتقاطعة مع أجندة العدو اليهودي األساس ومشروعه االستيطاني
التوسعي الهادف إلى إعادة رسم خرائط جيو ـ سياسية جديدة من
االقتالعي
ّ
خالل تفتيت مجتمعنا على قاعدة طائفية مذهبية قبلية وإثنية ،وبالتالي فرض
الهيمنة والسيطرة الصهيونية على كامل بالدنا.
ُتط ّل ذكرى السادس عشر من تشرين الثاني هذه السنة ،في وقتٍ يبرز أكثر
من أي وقتٍ مضى سؤال «الهوية»؟ السؤال األول الذي أطلقه الزعيم أنطون
سعاده منذ عقود القرن العشرين األولى ،باعتباره المنطلق للبحث والتمحيص
الحي لهذه األمة التي م ّرت بظروف
عن الحقائق التي يختزنها كل التاريخ
ّ
تاريخية صعبة وقاهرة أدّت إلى كل هذا التصدّع في المشهدية العامة للهوية،
واالنتماء وحقائق الحياة األخرى.
وفي هذه اللحظة التاريخية بالذات ،نتل ّمس اليوم أكثر فأكثر أنّ السبيل
الوحيد لخالص أمتنا من هذا المستنقع اآلسن ،يكمن في تفعيل فعلنا النهضوي
المؤسساتي وتزخيمه ،في إط��ار حزبنا ال��ذي يم ّثل حرك ًة سوري ًة قومي ًة
اجتماعي ًة نهضوي ًة عقالني ًة شاملة ُتقارب الحاضر والمستقبل وفق منهجية
جديدة ال ُتسق ُِط فيها أيّ عامل مساعد على إع��ادة تركيب أج��زاء الصورة،
ليكتمل المشهد القومي التاريخي الذي يش ّكل القاعدة األساس لالنطالق باتجاه
المستقبل ،ألنه ال حاضر من دون الماضي ،وال مستقبل من دون الحاضر ،وال
ب ّد في النهاية من اكتمال الحلقات وتسلسلها لننطلق في مشوار البناء ومسيرة
التح ّرر واالستقالل الحقيقي والتنمية الشاملة ،وعلى الصعد كافة.

تحدّيات جسام

أيها السوريون القوميون االجتماعيون
ُتط ّل علينا الذكرى اليوم ،ونحن نخوض صراعا ً ال هوادة فيه ض ّد القوى
اإلرهابية المدعومة من دول كبرى عالمية وإقليمية تهدف إلى ضرب الهوية،
وتدمير الحضارة ،وإلغاء ك ّل مضامين وجودنا القومي والحضاري واإلنساني،
ما يشكل تهديدا ً حقيقيا ً جدّيا ً لنا بالنظر إلى نتائجه وتداعياته الحاسمة على
حاضر أمتنا ومستقبلها بأجيالها الراهنة ،وتلك التي لم تولد بعد.
نعيش اليوم أحداثا ً جساما ً في الوطن السوري كلّه ،من الشام التي تتع ّرض
منذ أربع سنوات وأكثر ،إلى مؤامرة كونية كبرى تهدف إلى ضرب الدولة فيها،
وإسقاط مؤسساتها السياسية والعسكرية واالقتصادية والثقافية والدستورية
كمدخل إلسقاط الدور الذي تم ّثله الشام باعتبارها العمق القومي ـ االستراتيجي
لك ّل حركات المقاومة في بالدنا السورية من العراق إلى لبنان ،إلى فلسطين،
وكمقدّمة لتصفية المسألة الفلسطينية ،وفرض منطق السلم «اإلسرائيلي»
الذي تر ّوج له دوائر القرار الغربي ـ األميركي التي تدور كلّها في فلك الحركة
الصهيونية وتأثيراتها القريبة والبعيدة ،وذلك بهدف إدخال وطننا السوري
في أتون الصراعات العبثية الطائفية والمذهبية والعشائرية ،وتعميم حالة
الفوضى لتمرير مشاريع العدو اليهوديّ وإجراءاته في قضم األرض وتهويدها
وضرب ك ّل معالم االنتماء إلى الحاضنة القومية والحضارية واإلنسانية في
فلسطين ،ومحيطها القومي.
إلى العراق الذي يقع في عين العاصفة ،وفي قلب التهديد لقوى اإلرهاب
والتط ّرف التي مارست وتمارس أبشع أنواع اإلرهاب والقتل والمجازر ،ومن
وخراب وتدمير لك ّل المعالم الحضارية
خالل ما تعيث في مدنه و ُقراه من فسا ٍد
ٍ
واألثرية التاريخية ،التي تش ّكل بحق خ ّزان التاريخ والحضارة لإلنسانية
بأسرها ،إلى لبنان الذي يم ّر بمرحلة سياسية حرجة نتيجة هشاشة بنيانه
السياسي واالجتماعي وتركيبة نظامه السياسي الطائفي التي تش ّكل السبب
الرئيس لمشكالته السياسية واالقتصادية واالجتماعية كافة ،والسبب
الحقيقي لظاهرة الفساد المستشري في مفاصل الحياة العامة كلّها فيه ،وصوال ً
إلى فلسطين وما تشهده ساحتها من تهويد لألرض ومحاوالت الضرب لجذوة
رفض ومقاوم ٍة شعبية مستم ّرة في
المقاومة فيها التي أنتجت و ُتنتج حالة
ٍ
المكان والزمان لالحتالل وإجراءاته القمعية في الضفة الغربية وقطاع غ ّزة،
وفي كامل األرض الفلسطينية المحتلة.

إنجازات ميدانية

النضالي
أم��ام ك ّل هذه التحدّيات واألخ��ط��ار ،يقوم حزبنا ب��أداء دوره
ّ
االستثنائي الذي تر ّتبه المرحلة باعتباره طرفا ً أساسيا ً في معادلة الصراع
والتحرير والنهضة ،إلى جانب ك ّل القوى الحيّة في أمتنا ،وإلى جانب قوى
دولية صديقة نتشارك معها قِيم محاربة اإلرهاب ،والدفاع عن عالم متعدّد
األط��راف ،يحترم حريّات األمم وسيادتها واستقاللها ،إذ يقوم السوريون
القوميون االجتماعيون مع ك ّل القوى الحليفة بواجب القتال على جبهات
الع ّز وفي ميادين التحرير وفي كل المجاالت ،خصوصا ً في الشام التي
سقوها بدمائهم الطاهرة فأثبتوا بحق مقولة سعاده «إنّ أزكى الشهادات هي
شهادة الدم القومي الذي يُسفح على أرض الوطن لتحريره من غاصبيه».
وفي «إنّ شهداءنا هم طليعة انتصاراتنا» ،وقد قدّم الحزب خيرة مناضليه
ومقاتليه على مذبح الشهادة والواجب القومي ،إلى جانب الجيش السوري
وك ّل فصائل المقاومة والدفاع الشعبي ،ذودا ً عن حضارتنا وأرضنا وإنساننا،
ودفاعا ً عن هويتنا الوطنية والقومية ،وعن ح ّرية أمتنا وحقها في سيادتها
على أرضها وثرواتها ومقدراتها ،وها قد أثمرت نضاالت رفقائكم ،ونضاالت
ك ّل القوى الحليفة إنجازات كبيرة في الميدان خالل األيام القليلة الماضية،
تش ّكل مقدّم ًة لالنتصارات الالحقة واآلتية حتماً ،لتأتي تعبيرا ً صادقا ً
وصارخا ً في أنّ نصرنا ال مناص منه.
أيها السوريون القوميون االجتماعيون
في الذكرى الـ 83للتأسيسُ ،نعيد التأكيد على الدور النهضوي التحريري
المقا ِوم لحزبكم من خالل ما تتن ّكبونه من تضحيات ونضاالت ،من خالل
جهادكم وقتالكم ورياديّتكم في الدفاع عن قضايا أمتكم السورية المح ّقة
لكي تنهض كطائر الفينيق من تحت الرماد ،تعبيرا ً عن رفضها الصارخ ألن
يكون «القبر مكانا ً لها تحت الشمس» ،ولكي تتب ّوأ «مكانها الالئق بين األمم
الحيّة».

«القومي» و�أبناء الجالية ّ
ينظمون اعت�صامات في �أ�ستراليا
ت�ضامن ًا مع انتفا�ضة فل�سطين وتنديد ًا باالعتداءات ال�صهيونية
احتشد المغتربون من أبناء الجالية أمام مبنى
برلمان والي��ة فكتوريا في ملبورن ـ أستراليا،
منفذين اعتصاماً ،حملوا خالله الشموع ،تلبية
لدعوة لجنة التضامن مع انتفاضة فلسطين،
والتي ُ
ش ّكلت في اجتماع عقد في مكتب منفذية
ملبورن في الحزب السوري القومي االجتماعي،
وض�� ّم��ت ممثلين ع��ن أح���زاب وت��ي��ارات وطنية
وجمعيات فلسطينية.
المعتصمون هتفوا معبّرين عن تضامنهم مع
انتفاضة شعبنا في فلسطين ،وأدانوا االعتداءات
الصهيونية التي تستهدف األط��ف��ال والنساء
والشيوخ ،وتستهدف تدمير المعالم الحضارية.
وأل��ق��ى منسق اللجنة ،ن��ام��وس المندوبية
السياسية في الحزب السوري القومي االجتماعي
سايد نكت ،كلمة أ ّك��د فيها ض��رورة المشاركة
الدائمة في ك ّل التح ّركات من أجل نصرة فلسطين،
ودعم قضايا أمتنا العادلة.
واعتبر نكت أنّ الشموع المضاءة هي تحية
للشهداء ،ولألمهات الصابرات على أرض فلسطين،
مؤكدا ً أنّ انتفاضة أهلنا في الداخل ووقوف أبناء
شعبنا معهم في الخارج ،سيح ّققان النصر الذي
ال مف ّر منه.
وألقى منفذ عام ملبورن في «القومي» الشاعر
صباح عبد الله قصيدة في المناسبة .وو ّزع
المعتصمون مناشير على المارة ،تشرح حقيقة
اإلجرام الصهيوني الذي يرتكب المجازر.

ملبورن

لقد أثبتت ك ّل األحداث وسياقاتها ،أنّ حزبكم م ّث َل ويم ّثل ماضيا ً وراهنا ً
ومستقبالً ،مشروعا ً نهضويا ً تح ّرريا ً شامالً ،وش ّكل ويش ّكل نموذجا ً للوحدة
كأساس لالنتماء
القومية االجتماعية الصلبة والمتراصة بالوعي القومي
ٍ
إلى هذه األمة العظيمة.
في الذكرى الـ 83للتأسيس ،تتأ ّكد أكثر فأكثر أن راهنية الحزب السوري
القومي االجتماعي ـ في هذه اللحظة التاريخية بالذات ـ تنطلق من القواعد
الفكرية التي ارتكز عليها في مقاربة المشكالت والمسائل داخل المجتمع
الواحد وف��ي العالقة مع األم��م والمجتمعات على مستوى العالم ،وك ّل
التطورات ُتثبت صوابية النظرة القومية االجتماعية في فهمها العميق لواقع
العالم ولحقيقة الصراع القائم فيه من أقصى الشرق إلى أقصى الغرب.
وبهذا المعنى ،ما فتأت القومية االجتماعية تقدّم نموذجا ً رائدا ً وصارخا ً في
كيفية تحصين األمة من الداخل ،بما يؤدّي إلى تحصينها في وجه األعاصير
والعواصف التي تضربها من الخارج.
راهنية الحزب في كونه يم ّثل اإلطار النهضوي الحقيقي لصوغ الحاضر
على قواعد وأسس متينة وقوية بما يفتح األفق أمام أيّ تط ّور أو تقدّم في
المستقبل لشعبنا ،إلنساننا ،لمجتمعنا ككل.
راهنية الحزب تتجسد في حلّه إشكالية الهوية واالنتماء ،وإشكالية
الهوية كانت على الدوام تقف عائقا ً أمام حركة األمة باتجاه المستقبل ،إذ
كيف يمكن أن نثبت على أرض الصراع ،والهوية تعاني تصدّعا ً مشهديا ً ال
وضوح رؤية فيه.
راهنية الحزب في شموليته البعد المدرحي في فهم عالقة اإلنسان مع
اإلنسان ،وفي فهم عالقة اإلنسان مع البيئة ،هذه العالقة التفاعلية الب ّناءة
الرحبة التي أوجدت األساس العملي لوحدة الحياة ولح ّل كل إشكاليات

خيار ثابت

إنّ أ ّمتنا تحتاج اليوم إلى هذا المنهج العلمي القومي االجتماعي الذي
يطرحه الحزب لتحديد أولوياتها في هذه المرحلة التاريخية بما تفرضها من
تحدّيات ،وهي أحوج ما تكون إلى هذا الجيل الجديد الذي يتب ّنى هذا المنهج
إلصالح البُنى السياسية واالجتماعية واألمنية والثقافية والتربوية القائمة،
لتستطيع بالفعل ال بالقول ،أن تثبت في معترك الصراع العالمي القائم.
في ذك��رى التأسيس الـ ،83يؤ ّكد حزبنا خياره الثابت في الدفاع عن
قضايا األمة ومصالح حياتها العليا ،ويعاهد الشهداء والجرحى أنه سيبقى
على العهد ،عهد الكفاح والنضال والشهادة.

�أنطونيو الها�شم نقيب ًا لمحامي بيروت
ف��از المحامي أنطونيو الهاشم
المدعوم من التيار الوطني الحر
وتيار المردة وقوى  8آذار ،بمنصب
نقيب محامي ب��ي��روت ،وذل��ك بعد
االنتخابات التي أجريت أمس في
مجلس النقابة ،إذ نال  2236صوتاً،
فيما ن��ال منافساه ناضر كسبار
(مستقل)  371صوتاً ،وبيار ح ّنا
( 14آذار)  1513صوتاً.
كما أدّت االنتخابات إلى فوز كل
من :سعيد عالمة ( 2112صوتاً)،
س��م��ي��ر ش��ب��ل��ي ( 1912ص��وت��اً)،
علي ف��واز ( 1514صوتاً) ،ريمون
جمهوري ( 1440صوتاً) ،وموريس
دي���اب ( 1422ص��وت��اً) بعضوية
صندوق التقاعد في النقابة.
وك��ان��ت العملية االنتخابية قد
انطلقت قبل ظهر أمس وسط أجواء
إي��ج��اب��ي��ة ،وف���ور إع�ل�ان النتائج
الرسمية ،قلّد النقيب السابق جورج
ج��ري��ج ،النقيب ال��ج��دي��د ميدالية
النقابة ،كما قلّد حنا ميدالية مماثلة.
وألقى جريج كلمة وداعية ،أوصى
خاللها النقيب الجديد بالمحافظة
على اإلن��ج��ازات ال��ت��ي ُح�� ّق��ق��ت في
عهده.

الهاشم يلقي كلمته بعد إعالن النتائج أمس
وأدل��ى النقيب الجديد بتصريح
صحافي جاء فيه :في هذه اللحظات،
ّ
تسلّمتُ وساما ً يعتبر أرق��ى وسام
يحصل عليه إن��س��ان .وسأعمل
ألن أك��ون جديرا ً بهذا الوسام بعد

سنتين .اليوم انتصر ثالثة :انتصر
لبنان وانتصرت نقابة المحامين،
وانتصر المحامون .ل��ن يستكين
ل��ي ب��ال حتى أح��ق��ق آم���ال الناس
بالتعاون م��ع زم�لائ��ي ف��ي مجلس

النقابة .أما االنتخابات ،فهي محطة
لتجديد الثقة ،ولتكون مناعة هذه
المؤسسة التي ُتبنى على صخرة
من الثقافة والوطنية ،فجئنا لنبني
ونصححها.
مسارات ونكملها
ّ

العمري و�شاهين والدهيبي في انتخابات نقابة �أطباء الأ�سنان ـ طرابل�س
فوز ُ

سدني

وبدعوة األح��زاب القومية والوطنية والقوى
الفلسطينية ،شهدت مدينة سدني يوما ً تضامنيا ً
مع فلسطين ،إذ احتشد أبناء الجالية وسط مدينة
سدني في مارتين باليس أم��ام مبنى البرلمان
وأناروا الشموع ،معلنين إدانتهم ممارسات العدو
الصهيوني الذي يمارس ض ّد أهلنا مختلف أصناف
التنكيل والقتل واالعتقال والحصار ومصادرة
األراضي.
وق��د ش��ارك في االعتصام إل��ى جانب الحزب
السوري القومي االجتماعي ،اتحاد عمال فلسطين،
حزب البعث ،النادي الفلسطيني ،منظمة التحرير
الفلسطينية ،جمعية المشاريع الخيرية اإلسالمية،
المجلس الوطني األسترالي ،اليسار األسترالي،
ناشطون في المجتمع المدني وحقوق اإلنسان،
وحركات السالم األسترالية.
وتخللت االعتصام كلمات مندّدة باالحتالل
الصهيوني ،وال��دور األميركي والموقفين الدولي
واألسترالي .إذ ألقى منفذ عام سدني في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي المهندس أحمد
األيوبي كلمة استهلها بقول الزعيم أنطون سعاده:
إن لم تكونوا أح��رارا ً من أمة حرة فح ّريات األمم
عار عليكم .ورأى أنّ فلسطين بوابة األم��ة ،بلد

صوابية
النظرة القومية االجتماعية

االنقسامات األفقية والعمودية ،الروحية والمادية ،وأوجدت األرضية لح ّل
ك ّل مشكالت األقليات الطائفية والمذهبية واإلتنية والعرقية على قاعدة
التفاعل والوحدة في دورة اقتصادية اجتماعية صاهرة وجامعة لك ّل أطياف
المجتمع الواحد الموحد.
راهنية الحزب في فهمه الشأن االقتصادي ـ االجتماعي وضرورة التن ّكب
لمواجهة تداعيات المسألة االقتصادية من خالل صوغ المشروع االقتصادي
القومي االجتماعي القائم على قاعدة االنتاج ،وإنصاف العمل ،وتوسيع
مفهوم العدالة االقتصادية واالجتماعية وتعميقه ،ألنّ
األخ��وة القومية
ّ
الح ّقة ال تستقيم في ظروف الظلم والقهر االجتماعي ،وسوء توزيع الثروات
القومية.
راهنية القومية االجتماعية تكمن في اعتمادها العقل باعتباره الشرع
األعلى الذي يقود حركة المجتمع ،وعلى ضوء معطيات هذا العقل ،يحدّد
المجتمع خياراته األساسية في السياسة واالقتصاد واالجتماع والثقافة
واألمن والعالقات داخل المجتمع الواحد ،أو على مستوى العالقات بين األمم
والشعوب والمجتمعات.

كرامي :الفوز والخ�سارة ال يف�سدان للو ّد ق�ضية

سدني
الح ّرية والكرامة ،وهي البوصلة نحو بناء مجتمع
حضاري ألمتنا السورية.
وأضاف :فلسطين باب للح ّرية منه ندخل إلى
ك ّل الشرق .وناشد أبناء الكيانات السورية أن
يناصروا جنوب أمتهم ـ فلسطين ،وها نحن في
سدني نرفع الصوت من أج��ل حرية فلسطين،

ونرفع علم فلسطين رم��زا ً للحرية ،وه��ذا اليوم
يش ّكل رمزا ً للح ّرية في ك ّل المدن والبلدان.
كما كانت كلمات لك ّل من :الناشط اليساري
رؤول باسي ،ممثل منظمة التحرير منير محاجنة،
الشاعر القومي االجتماعي فؤاد شريدي ،رئيس
النادي الفلسطيني جميل بطشون.

فاز مرشح عن قوى  8آذار ومرشحان عن قوى
 14آذار في االنتخابات الفرعية التي شهدتها
نقابة أطباء األسنان في طرابلس ،الختيار ثالثة
أعضاء جدد في مجلس النقابة.
وفاز عن  14آذار ك ّل من طوني شاهين (111
صوتاً) ،وخضر الدهيبي ( 99صوتاً) ،كما فاز
عن قوى  8آذار ربيع العمري ( 93صوتاً).
وجاءت نتائج باقي المرشحين على الشكل
التالي :أنطوان سعادة ( 92صوتاً) ،طوني
فرنجية ( 87صوتاً) ،روال ديب ( 82صوتاً)،
ويحيى الدن ( 13صوتاً).
وكانت الهيئة العامة في نقابة أطباء األسنان
في طرابلس قد عقدت اجتماعها السنوي برئاسة
النقيب الدكتور أديب زكريا بعدما أ ُ ّجل انعقاد
الجلسة األولى لعدم اكتمال النصاب ،واع ُتبرت
الجلسة الثانية قانونية بمن حضر.
وبعد كلمة ألقاها النقيب زك��ري��ا ،نوقش
البيان اإلداري وأُق ّر ،وقد أوجز فيه النقيب أهم

النشاطات واإلنجازات للمجلس خالل السنة
الماضية ،كما نوقش َقطع الحساب وموزانة
السنة المقبلة وأُق ّرا.
وقد زار مرشح الوزير السابق فيصل كرامي
الفائز الدكتور ربيع العمري ،يرافقه وفد من
أطباء قوى  8آذار وتيار العزم ،تقدّمهم النقيب
السابق الدكتورة رحيل الدويهي ،دارة كرامي
في طرابلس ،حيث شكر الوفد دع��م كرامي،
مهديا ً إياه الفوز.
وبعد اللقاء قال كرامي :طبعاً ،نه ّنئ الدكتور
ربيع العمري على الفوز في عضوية مجلس
نقابة أط��ب��اء األس��ن��ان ،ونعتبر أن��ه انتصار
للديمقراطية ،خصوصا ً أنّ االنتخابات الوحيدة
التي يشهدها لبنان منذ سنوات هي االنتخابات
النقابية .على أيّ حال ،الفوز والخسارة في أيّ
عملية ديمقراطية ال يفسدان للو ّد قضية.
وفي الشأن السياسي قال :الوضع الراهن في
لبنان مقلق ومريح في وقت واحد .مصدر القلق

ما نراه ونسمعه ونكتشفه على مستوى تزايد
النشاط اإلرهابي ال��ذي يستهدف البلد ،وهو
فعليا ً أمر متوقع في هذا المفترق الذي تشهده
المنطقة ومسار الصراع الدولي والمستجدات
الميدانية.
وأضاف :لألسف ،فإنّ لبنان مخت َرق أمنيا ً وال
يجوز أن ننام على حرير! أما مصدر االرتياح،
فهو االح��ت��راف العالي ال��ذي تظهره األجهزة
األمنية في إنقاذ البلد من مجازر حقيقية في
اآلونة األخيرة ،بمستوى المجزرة اإلرهابية في
برج البراجنة .ونحن نثق بقدرات هذه األجهزة
وندعم ك ّل ما تقوم به في سياق األمن الوقائي
واالستباقي.
وتابع كرامي :ال نخفي ارتياحنا لالنفراج
السياسي الحاصل ،ومنذ البداية رأي��ن��ا أنّ
سماحة السيد حسن نصر الله طرح مخارج
حقيقية ل�لأزم��ات ،وعلى األط��راف األخ��رى أن
تالقيه في منتصف الطريق.

