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نقاط على الحروف

كتب المحّرر السياسّي

في  الوحشيّة  حجم  أظهرت  والتي  الدموية،  باريس  مشاهد  تمر  لم 
الغرب  اعتاد  وقد  رّد،  أو  تعليق  دون  المتظاهرين،  مع  الشرطة  تعامل 
احترام  كيفية  ح��ول  والتوجيهات  العظات  ويقدم  الجرائم  يرتكب  أن 
جرائم  ع��ن  تعامت  التي  الدولية  المحكمة  ه��ي  وه��ا  اإلن��س��ان،  حقوق 
اإلسرائيلية  الجرائم  عن  وتتعامى  وأفغانستان،  ال��ع��راق  في  أميركا 
المستمرة والمتمادية بحق الشعب الفلسطيني، قامت بسرعة قياسية 
بإصدار مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فالديمير بوتين، بذريعة 
الدفاع عن حقوق الطفل. وفي هذا السياق جاء موقف وزير الخارجية 
لوقف  الفرنسية  الحكومة  الداعي  اللهيان،  عبد  أمير  حسين  اإليرانية 
التي  االحتجاجات  مع  التعامل  في  اإلنسان  حقوق  وانتهاكات  العنف 
على  ي��وم  ك��ل  الجرحى  ع��ش��رات  فيها  ويسقط  فرنسا  ش���وارع  تمأل 
مدى أسابيع. وكالم عبد اللهيان يأتي بعدما نجحت إيران في احتواء 
واالستهداف  الشغب  أعمال  على  والسيطرة  السلمية  االحتجاجات 
كان  التي  السعودية  مع  التفاهم  وبعد  ال��خ��ارج،  من  الموّجهة  األمني 
يشكل الخالف معها مصدراً تتغذى منه األحداث داخل إيران، وكانت 
حقوق  بانتهاك  اإليرانية  السلطات  يتهم  ببيان  تخرج  يوم  كل  باريس 

اإلنسان وتدعو لوقف العنف.

عملية  نجاح  ع��ن  األميركي  اإلع���الن  ت��ص��ّدر  اإلقليمي  المشهد  ف��ي 
القواعد األميركية في منطقة شرق سورية بإلحاق خسائر  استهداف 
أميركي  رّد  عن  اإلع��الن  مع  جرحى،  وخمسة  قتيل  عن  كناية  بشرية 
باستهداف قواعد لقوى المقاومة في المنطقة، مع التأكيد بعدم وجود 
نية أميركية بالتصعيد، ومعلوم وفقاً للبيانات األميركية واإلسرائيلية 
سبقها  وما  العملية  أن  أبيب  وتل  واشنطن  في  الصادرة  وال��دراس��ات 
اإلسرائيلية  الغارات  على  رداً  تأتي  سيليها،  وما  مشابهة  عمليات  من 
داخل سورية، في جانب منها، ورفضاً لالحتالل األميركي في الجانب 
غاراتها،  مواصلة  على  االسرائيليين  تشجع  واشنطن  وفيما  اآلخ��ر، 
وتتمسك ببقاء احتاللها، ال يمكن لها أن تتوقع وقف العمليات ضدها، 
لتحويل  محاولة  األم��ي��رك��ي  البيان  سياسية  م��ص��ادر  وضعت  بينما 
النية  مضمونها  رسالة  إليصال  سياسية  منصة  الى  التقليدية  العملية 
من  س��واء  سورية  تجاه  إيجابية  مناخات  على  بالمشاغبة  األميركية 
تركيا او من دول الخليج، تتمة لما سبق وقاله رئيس أركان الجيوش 
بقاء  وتأكيد  سورية  شرق  لمنطقة  زيارته  في  ميلي  م��ارك  األميركية 
قواته فيها، رغم عدم وجود أي صيغة قانونية وشرعية تبرر تمركز 

قواته في سورية.
الخارجية  وزي��ر  معاونة  جولة  حملتها  مشابهة  رسالة  لبنان  في 
إعالن  بعد  األولى  المنطقة هي  ليف، في جولة على  باربرا  األميركية 

مضامين  أي  تحمل  لم  اإليراني،  السعودي  الصيني  الثالثي  االتفاق 
جديدة سياسياً او اقتصادياً، وليف صاحبة وصايا الفوضى والمزيد 
المقاومة، تبدو زيارتها وفقاً  المعادلة بوجه  بتغيير  من االنهيار أمالً 
للسعودية  الضمنية  الرسالة  من  نوعاً  المتابعة  السياسية  للمصادر 
كان  كما  السعودية  للسياسات  لبنان  تترك  ل��ن  واشنطن  إن  تقول 
غير  االتفاق  قبل  كان  ما  وإن  اإليراني،  السعودي  االتفاق  قبل  الحال 

ما بعده.

وفيما لم يحمل المشهد السياسي تطّورات جديدة بظل استمرار المراوحة 
الرئاسي، خطفت زيارة مساعدة وزير الخارجّية األميركّية لشؤون  بالملف 

الّشرق األدنى باربرا ليف لبيروت األضواء.
دوروثي  لبنان  في  األميركية  السفيرة  ترافقها  جولتها  ليف  واستهلّت 
كلمنصو،  في  جنبالط  وليد  اإلشتراكي  التقدمي  الحزب  رئيَس  بزيارة  شيا، 
فاستقبلها بحضور رئيس كتلة “اللقاء الديمقراطي” النائب تيمور جنبالط، 
والتطورات  األوض���اع  لمجمل  ع��رض  ك��ان  حيث  السعد،  راج��ي  والنائب 
مجلس  رئيس  مع  واجتمعت  التينة  عين  الى  انتقلت  بعدها  السياسية. 
عبدالله  الوزير  للقاء  الخارجية  وزارة  في  تحط  أن  قبل  بري،  نبيه  النواب 
وما  لبنان  في  واالقتصادية  السياسية  التطورات  في  البحث  وتّم  بوحبيب 
 - السعودي  االتفاق  انعكاسات  سيما  ال  تحّوالت  من  المنطقة  في  يجري 

اإليراني والصراع اليمني واألزمة السورية.
)التتمة ص6(

عبداللهيان: على باري�س التوقف عن العنف وانتهاك حقوق الإن�سان في مواجهة الحتجاجات

�عتر�ف �أميركي بعملية ��صتهد�ف ناجحة في دير �لزور... و�إعالن عدم رغبة بالت�صعيد

ليف تخاطب �لريا�ض من بيروت: لن نترك لبنان لكم بعد �لتفاهم مع طهر�ن برعاية بكين

تطالب  العظيمة  محنتها  في  األم��ة 
والقوميون  بدمها،  أبنائها  جميع 
أّن  يعلموا  أن  يجب  االجتماعيون 
أّمتهم  ش��رف  على  وق��ف  دم��اءه��م 

وفالحها وعّزها.
سعاده

وامتداده  ال��س��وري  ال��وض��ع  ي��راق��ب  َم��ن   -
بين  الفاصلة  الشهرين  فترة  خالل  وتداعياته 
لمعهد  االستراتيجي  التقرير  ص��دور  ت��اري��خ 
األمن القومي في تل أبيب، الذي يعامل بصفته 
التهديدات  لتحديد  إسرائيلية  قراءة  وأهم  أبرز 
التي  اللحظة  وب��ي��ن  االستراتيجيات،  ورس���م 
قتيل  سقوط  عن  األميركي  البيان  فيها  ص��در 
طائرة  نفذتها  عملية  ف��ي  أميركيين  وج��رح��ى 
القواعد  حيث  العمر  حقل  منطقة  على  مسيّرة 
السؤال  يطرح  ال��ف��رات،  ش��رق  ف��ي  األميركية 
ال��م��ش��روع ع��م��ا إذا ك��ان��ت تل  االس��ت��رات��ي��ج��ي 
الالزمة  الفكرية  الحيوية  تملك  ت��زال  ال  أبيب 
االستراتيجي  وال���ذك���اء  ال��ت��ح��دي��ات،  إلدراك 
ضمن  ت��ق��ع  والعملية  م��ع��ه��ا.  للتعامل  ال����الزم 
إطار  في  التقرير،  عنها  تحدث  التي  التوقعات 
يسّميه  ما  أو  اإلسرائيلية،  ال��غ��ارات  على  ال��رد 
اإلس��رائ��ي��ل��ي��ون ب��ال��م��ع��رك��ة ب��ي��ن ح����روب، لكن 
ضمان  كيفية  سؤال  عن  اإلجابة  يغفل  التقرير 
العمليات،  ه���ذه  لتصاعد  األم��ي��رك��ي  التحمل 
خصوصاً عندما يبدأ نزف الدم األميركي، وقد 
لبحث  تمهيداً  بحدوثه  االع��ت��راف  يبدأ  أو  ب��دأ، 
مستقبل االحتالل ووظيفته وكلفته، وقد بدأ، ما 
عمليات  وتصاعد  استمرار  يقترح  التقرير  دام 
اإلغارة االسرائيلية في العمق السوري ضمن 

إطار ما يسميه بالمعركة بين حروب؟
تحّدي  للتقرير،  الفرعية  العناوين  كل  في   -
انتفاضة  نحو  الفلسطيني  والوضع  الله  حزب 
ش��ام��ل��ة، وت��ه��دي��د ال��وض��ع االس��رائ��ي��ل��ي نحو 
الغربي  الدعم  فقدان  ومخاطر  خطير،  انقسام 
السوري،  وال��ت��ح��دي  متطرفين،  حكومة  م��ع 
الى  التقرير  يخلص  ال��ن��ووي��ة.  إي���ران  وت��ح��دي 
واشنطن ال����ى  االس���ت���ن���اد  ي��ش��ك��ل  ت��وص��ي��ات 
)التتمة ص6(

حّذر نائب رئيس مجلس األمن القومي 
الروسي ديمتري ميدفيديف، أمس، من أّن 
قوات بالده قد تزحف إلى كييف أو لفوف 
في أوكرانيا “إذا كان هناك حاجة لذلك”.

أنباء  وكاالت  مع  مقابلٍة  في  وأوضح، 
روسية: “ال يمكن استبعاد أّي شيء”.

“العقوبات  أّن  إلى  ميدفيدف  وأش��ار 
القيادة  الغربية على روسيا ال تستهدف 
المواطنين  تستهدف  ب��ل  ال��روس��ي��ة، 
تقول  العقوبات  أّن  معتبراً  الروس”، 
بكلفة  ش��يء  ك��ّل  “ستشترون  للروس: 
أكبر، وستحظر بطاقاتكم االئتمانية، ولن 

تتمكنوا بعد اآلن من السفر”.
األوكراني  الرئيس  حّث  المقابل،  في 
تعزيز  على  أوروب��ا،  زيلنسكي  فلوديمير 
إمدادات األسلحة الحديثة والتعجيل في 
صرامة  أش��ّد  عقوبات  وف��رض  إرسالها 

على روسيا.
وقال زيلنسكي، مخاطباً زعماء االتحاد 
األوروبي الذين أجروا محادثات مع األمين 
العام لألمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: 
“إذا انتظرت أوروبا، قد يتوفر الوقت للشر 
ليعيد جمع صفوفه واالستعداد لسنوات 

من الحرب”.
هو  األوروب��ي  االتحاد  أّن  إلى  وأش��ار 
القرارات بشأن توفير أسلحة  الذي أرجأ 
بعيدة المدى وطائرات والمضي قدماً في 
محادثات منح أوكرانيا عضوية االتحاد 

األوروبي.
ب��ول��ن��دا وس��ل��وف��اك��ي��ا، وهما  وش��ك��ر 
لموافقتهما  “الناتو”،  حلف  في  عضوان 
على تزويده بطائرات “ميغ” السوفياتية 

الصنع. 

ميدفيديف:

�صنجتاح كييف

�إذ� �قت�صت �لحاجة
فجر  األميركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
أّن قواتها شّنت غارات جوية في  أمس، 
سورية، زاعمة أن غاراتها جاءت “رداً” 

على هجوٍم “قاتل” بطائرات مسّيرة.
من  “طائرة  أّن  ال���وزارة،  وأض��اف��ت 
أميركّي  مقتل  عن  أسفرت  طيار  دون 
للتحالف  قاعدة  في  آخرين،   6 وإصابة 
سورية،  ش��رق  شمالي  الحسكة  ق��رب 
بالتوقيت  مساًء   1:38 الساعة  نحو 

المحلي”.
وأعلنت الوزارة أّن الضربات الجوية 
الهجوم  على  ال��رد  سياق  ف��ي  ج��اءت 
من  “سلسلة  إل���ى  إض���اف���ًة  األخ���ي���ر، 
التحالف  قوات  ضد  األخ��رى  الهجمات 
تابعة  مجموعات  قبل  من  سورية  في 

لحرس الثورة اإليراني”.
لويد  ال��دف��اع  وزي��ر  ق��ال  جهته،  م��ن 
“بتوجيٍه من الرئيس األميركي  أوستن: 
المركزية  القيادة  ُفّوضت  بايدن،  جو 
دقيقة  جوية  ضرباٍت  بشّن  األميركية 
التابعة  المنشآت  ضد  سورية  شرقي 

إليران”، على حد زعمه.
مصادر  أف���ادت  م���واٍز،  صعيد  على 
استهدفت  جوّية  غ���اراٍت  ب��أّن  محلّية 
الحبوب  ومركز  الريفية  التنمية  مركز 

قرب مطار  دير الزور العسكري.
إصابات  وقوع  إلى  المصادر  ولفتت 

سيارات  أّن  إلى  مشيرة  المدنيين،  بين 
اإلسعاف هرعت إلى المنطقة المستهدفة 

بالغارات.
ُيذكر أن سورية، نّددت مراراً بوجود 
قوات االحتالل األميركية على أراضيها، 

مطالبة بخروج تلك القوات.

إيمانويل  الفرنسي  الرئيس  أّن  أم��س  اإلليزيه  قصر  أعلن 
الصين  إلى  بها  سيقوم  التي  الدولة«  »زيارة  سيستغّل  ماكرون 
جين  شي  الصيني  نظيره  مع  »للعمل«  نيسان   8 ولغاية   5 من 

بينغ على »عودة السالم« في أوكرانيا.
الصحافة  »وكالة  أوردته  بيان  في  الفرنسية  الرئاسة  وقالت 
إلى  وكذلك  بكين  إلى  ستقوده  ماكرون  زي��ارة  إّن  الفرنسية« 
الحفاظ على حوار مستمّر ومتطلّب  أّنه »ملتزم  كانتون، مؤّكدة 

مع الصين«.
في  الصين  سيزور  أّنه  شباط  نهاية  في  أعلن  ماكرون  وكان 
المحّددة  المواعيد  عن  يومها  يكشف  لم  لكّنه  نيسان،  مطلع 

والمدن المعنية.
وأوضح اإلليزيه في بيانه أّن »الرئيسين الفرنسي والصيني 
من  للعمل  أوكرانيا  في  الحرب  حول  معّمقة  نقاشات  سيجريان 
سيادة  سّيما  وال  الدولي،  القانون  إطار  في  السالم  عودة  أجل 

أوكرانيا ووحدة أراضيها«.
ونظيره  م��اك��رون  ط��وى  فقد  لالليزيه  ث��اٍن  بيان  وبحسب 
الدبلوماسية  األزمة  صفحة  أمس  تبون  المجيد  عبد  الجزائري 
»تعزيز  مواصلة  في  رغبتهما  عن  وأعلنا  البلدين،  بين  األخيرة 

التعاون الثنائي«.
ورفع الرئيسان خالل محادثة هاتفية »سوء التفاهم« المرتبط 
بوراوي  أميرة  الجزائرية   � الفرنسية  الناشطة  حول  بالخالف 
من  النوع  هذا  تكرار  لمنع  االتصال،  قنوات  تعزيز  على  و«اتفقا 

سوء التفاهم المؤسف«.

ماكرون يزور �ل�صين مطلع ني�صان

مقتل �أميركي في هجوم على قاعدة ع�صكرية لالحتالل بالح�صكة
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 »U�� vK�  ÊuJ� p�–Ë ¨¡«œu��« ‚u��«  dF�Ë
  «œu�uL�«  s�  Íe�dL�«  ·dBL�«  w�UO��«
 w�  ÷UH��ô«  «c�  mK�  YO�  WÒO�M�_«  WKLF�U�
 —ôËœ  ÊuOK�  260  v�«u�  ·dBLK�  WÒO�«eO�  d�¬
 WÒO�UO��«  WÒO�UL�«  WLGD�«  v�≈  X��–   w�dO�√
 ÒÍ√  p??�–  o�«dÔ�  Ê√  ÊËœ  s�  ¨WL�U��«  …b�UH�«

 lH�—«  fJF�U�  q�  …dOK�«  ·d�  dF��  iH�
 —ôËbK�  ‰Æ‰ n�« 140  s� e�U� U� ·dB�« dF�

Æ“b�«u�«
 Òw�ö�K�  WÒO�UL�«   U�ÒdB��«”  Èb�ML�«  Ê«œË
 r�U�Ë  WÒO�UL�«  d�“ËË  W�uJ��«  fOz—  —u�cL�«
 rN�ÒO�ËR�� rJ�� ¡«—“u�« lOL�Ë ÊUM�� ·dB�
 ¨“q�UJ��«Ë  s�UC��U�  W�uJ��«  ‰U??L??�√  s??�
 WKÒ�LL�«  ULO�  ôË  WÒ�U�  WÒO�UO��«  ÈuI�«”  Îö ÒL��

Æ“ Òw�ö��« «c� ‰UL�√ WÒO�ËR�� W�uJ��U�
 w�  —«d??L??�??�ô«  w�UM�K�«  VFA�U�”  »U???�√Ë
 ¨“WÒO�uJ��«  W�uEML�«  Ác??�  ◊UI�ù  ‰UCM�«
 WÒO�KDL�«  WÒO�FA�«   U�Òd���«  Òq�”  ÎU??�—U??�?? Ô�
 v�≈  W Ò�U�  sOM�«uL�«   U??�œË  “W Ò�UF�«  WÒO�UDI�«

ÆUNO� W�—UAL�«

ÉjGô°ùdG »a áq«Ñ∏£eh qá qjQGRh äÉYÉªàLG

 áæjõî∏d kÉbƒ≤M Ö£°Th ¬àq«fGõ«e Q qhR …õcôªdG ºcÉM :z…OÉ°üàb’G ióàæªdG{

©«dN�Ë w�ô«œ®   f�√ U�«d��« w� dL�_«Ë Ê«—b� v�≈ Î UFL��� w�UIO�
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 2023  —«–¬  25  Ø  X���«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 t��J� w� WÒOL� wK� —u��b�« ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� qIM�«Ë W Ò�UF�« ‰UG�_« d�“Ë lL��« 
 WF�U�L� ¨dOM�—U� ô Ëœ ÊU�Ë— “‰U�u�” W�d� w� ÃU��ù«Ë ·UAJ��ö� ÂUF�« d�bL�« l� ¨…—«“u�U�
 jHM�« s� VOIM��« ÒnK� w� …—«“uK� WF�U��« W Ò�UF�« o�«dL�« UN� lKDC� w��«  «¡«d�ù« w� Y���«

Æ—UDL�« w� Ê≈Ë  ËdO� Q�d� bOF� vK� Ê≈ ¨ÊUM�� w� “UG�«Ë
 Q�d� s� >q� w� ‰U�u� W�d� UN�KD� w��« WÒ�U�  öON���«” ÒÊ√ vK� ŸUL��ô« ‰ö� WÒOL� œÒb�Ë
 ¨“sOI�dL�« s�c� w� WÒOMFL�«  «—«œù« lOL�  q�«œ UN�QA� oO�M��«Ë qLF�« r�� —UDL�«Ë  ËdO�
 ¨U�bOF� vK� ‰U�u� W�d� t�KD� U� Òq� sO�Q�� ÎUI��� UN� XOD�√ b� X�U�  UNO�u��«” ÒÊ√ v�≈ Î «dOA�
 p�–Ë ¨W�dA�« UN�KD� w��« W�“ö�«Ë W��UML�«  «¡«d�ù«Ë  öON���« sO�Q� Òh� U� w� ÎU�uB�
 t� ÂuI�� Íc�« “UG�«Ë jHM�« s� VOIM��« ÒnK� sOI�dL�« s�c� W��«u� ·bN�Ë ¨sO�«uI�« —U�≈ sL{
 WL�U�L�« w�  UL�—Ëb� ŸöD{ö� œ«bF��ô« Òr�√ vK� ÊU�uJ� YO�� ¨9 r�d�« „uK��« w� W�dA�«

Æ“w�UM�K�« VFA�« UNO�≈ lÒKD�� w��« rO�«u��« v�≈ “UG�«Ë jHM�« s� VOIM��« ÒnK� ‰u�u�
 w� œ«bF��ô« WO�UM�”  WÒOL� d�“u�« s� tOK� lK Ò�« UL� Ád�bI� s� ¨dOM�—U� ô Ëœ »d�√ Á—Ëb�
 q�«u��«” ÒÊ√ Î «b Ò�R� ¨“—UDL�«Ë Q�dL�« w�  «¡«d�≈Ë  öON�� s� ‰U�u� W�d� t�KD� U� Òq� WO�K�
 o��� w��«Ë W�dA�« UN� ÂuI� w��« W Ò�dOC���« WK�dL�« Ác� w� ÎU ÒLN� Î «d�√ ÒbFÔ�  ̈…—«“u�« l� ÒdL��L�«

Æ“q�IL�« ‰uK�√ dN� W�UN� w� dH��« ¡b�  UOKL�
 tK�«b�� ÊUM�� w� …b�Ò�L�« r�ú� wL�UF�« W�c�_« Z�U�d�� ÍdDI�« d�bL�« ¨t��J� w� WÒOL� vI��«Ë
 WÒO�UM�K�«  W�uJ��«  ŸËdA�  ÎU�uB�Ë  ¨ÊUM��  w�  Z�U�d��«   U�UA�  vK�  tM�  lK Ò�«Ë   «œ—u??�«

Æw�UM�� ÊuOK� v�«u�� WÒ�bIM�«Ë WÒOMOF�«  «b�U�L�« ÂÒbIÔ� Íc�«Ë w�Ëb�« pM��« s� ‰ÒuLL�« “ÊU�√”
 d�� ÒdL� w��« WÒOMOF�«  «b�U�L�« Ác� ÃËd� qO�F�Ë qON�� ÊUJ�≈ d�“u�« s�  «œ—u�« VK�Ë
 Èd�√Ë  ÂeK� UL� ÂU�” WÒOL� ÒÊ√ v�≈ Î «dOA� ¨W��U�  UMÒOF�« Ác� vI��� ¨U�dO�Q� Âb�Ë  ËdO� Q�d�
 —ËdL� ÎöON�� ¨W��UML�«  «¡«d�ù« –U��ô ¨ ËdO� Q�d� w� WÒOMFL�«  UN��« l� W�“ö�«  ôUB�ô«

Æ“”UM�«  U�U� l� d�U�� ”UL� vK�Ë w�U��≈ Ÿu{uL�« «c� ÒÊ√ ÎU�uB�  UMÒOF�« pK�

:ô«æJQÉe ’ hO ≈≤àdG áq«ªM
 z∫ÉJƒJ{`d äÓ«¡°ùàdG ô«aƒàd πª©f

f�√ ‰U�u� W�d� b�Ë v�≈ Î UFL��� WOL�

Ö©°ûdG øe lô«Ñc lº°ùb :Oƒ qëd
 ¬àYÉ°S ÜGôàbG ≈°ùæj

 
 Íc�« VFA�« «c� s� dO�� r��”  vK� WO�UO��« WI�D�« œu Ò�� qO�≈ o�U��« VzUM�« QÒM�  
 v�M�Ë  wHzUD�«  »UD��«  v�≈  b�b�  s�  ‚U�M�Ë  rN�  dHG�Ë  sOÒO�UO��«   U�ö��  vÒNK��

 Æ“W�U��« ‰u� ‰U�� V��� “t��U�” »«d��«
 ‰u� WÒO�UO��« WI�D�« s� ÎUL�� qGA� Íc�« ‰U���«” vK� ÎUIOKF� ÊUO� w� ¨œu Ò�� ‰U�Ë 
 r�I�«  U� b�Ë Ÿœ«— ÊËœ s� —ôËb�« tO� eHI� —UNM� bK�” w� “wHOB�« XO�u��« œUL��« dO�Q�
 ôË tO� ¡U�dN� ôË U�œôË_ ÎU�UF� …dO��  özU� b�� ôË ¨dIH�« Òj� X�� t�F� s� d��_«
 sO��UDL�« iF� qGAM� Z�M� fK�L�Ë WKO�√ W�uJ��Ë ¨”√—Ë fOz— œu�u� bI�H�Ë ¡U�

Æ“W�U��U� w�U�” bK��« ÒÊQ�Ë W�U��« XO�u�� sOO�UM�K�«  U�“_ ‰uK� œU��S�
 Ê√ ÷d�HÔ� UL� VFA�« ¡UN�≈ ‰b� UMK�UAL� ÎôuK� «Ëb�� Ê√ sOO�UO��« vK�” ÒÊ√ d���«Ë 
 W Ò�UF�« W�U�_« s� —b� Íc�« —«dI�« vK� UM�I�«u� p�– wMF� Ê√ ÊËœ s� ¨ÂuLN�« d�¬ ÊuJ�
 W�U�  Òq��  Ê√”  ÎUÒOML��  ¨“WÒO�U���«  Èd�√  …dO��   «—«d�  v�≈  ·UCÔ�  u�Ë  ¡«—“u�«  fK�L�

Æ“t�œÒö�� Âö���ô« ‰b� WÒO�UO��« WI�D�« Ác� vK� Òo�� VFA�« UNO� iH�M�

 WKJAL�« b�Ë√ Íc�«” ÒÊ√ tK�« »e� b Ò�√
 u�  UN�u�√Ë  UN�U�√  w�  WÒ�œUB��ô«
 U� Òq� vK� ÕU�H�ô«” v�≈ ÎUO�«œ ¨“Ã—U��«

Æ“ÊUM�� `�UB� s Ò�R� Ê√ sJLÔ�
 fK�L�« fOz— d���« ¨—U�ù« «c� w�Ë
 r�U�  b??ÒO??�??�«   »e??�??�«  w??�  ÍcOHM��«
 »U���«  w�  Ÿ«d�ù«”  ÒÊ√  s�b�«  wH�
 tÒMJ�  ¨ ÒrN�  d??�√  u�  WÒ�—uNL��«  fOz—
 s�  …bOF�  WO�u{u�  W�—UI�  VÒKD��
 `�UBL�«  Òq�  s�Ë  w�—U��«  q�uN��«  Òq�
  U�eK���  oOI��  q�√  s�  WÒO�—U��«
 lOL�  sO�  W�O�B�«  WÒOM�u�«  W�«dA�«
 „UM�  sJ�  r�  U�”  ‰U??�Ë  Æ“bK��«  ¡UM�√
 Î «bOF�  iF��«  q��  s�  …b�b�  W�—UI�
 WK�d�  v�≈  ÊUM��  qB�  s�  ¨Ã—U��«  s�
 «c�  ¨–UI�ù«  W�«b�  WK�d�  v�≈  Ë√  –UI�ù«

Æ“tM� Òb� ôË Âu��� d�_«
 …—Ëd????{ v??K??� t??�??�U??L??� œÒb??????�Ë
 WKJAL�«  b???�Ë√  Íc???�«  Ê√  ·dF�”  Ê√
 u�  UN�u�√Ë  UN�U�√  w�  WÒ�œUB��ô«
 q Ò�u��  nO�”  ÎözU���  ¨“Ã—U��«  «c�
 q Ò�u��  Íc�«  u�Ë  ¨UM�KJA�  Òq��  Ã—U��«
 w�  sFLÔ�Ë  ¨sOO�UM�K�«  ‰ô–≈  w�  sFLÔ�Ë

Æ“ørNM� ‰uK��« lM�
 ÎU�{«Ë `��√ f�_U� dAÔ� U�” l�U�Ë
 ¡U�dNJ�«  WÒOC�  ÒÊ√  sOO�UM�K�«  ÒqJ�  Î « Òb�
 dÒ��Ë  ¨”U??�√  ö�  X�U�  w�Ëb�«  pM��«Ë
 vK�  …dO��  W�c�  X�U�  UN�Q�  iF��«
 r�Ë  ¨d��√  Ë√  WM��«  nB�Ë  WM�  Èb�
 ÎU�Ëd�  lC�  w�Ëb�«  pM��«  ÒÊ√  Êu�uI�
 ◊ËdA�U�  «u�e�K�  Ê√  V��  ÊuO�UM�K�«Ë
 ‰U??L??�_«  n�dB�  W�uJ�  W??�u??J??�??�«Ë

 ¨◊ËdA�« Ác� oOI�� ¡«—Ë nNK� WMOJ��
 ¨◊ËdA�« Ác� Òq� oOI�� s� sJL�� s�Ë
 UNÒK�  œu??�u??�«  Ác??�  ÒÊ√  w�U��U�  sÒO��O�
 WÒO�dO�_«  …—UH��«  wMF�  ¨WO�«Ë  œu�Ë
 s�c�«  sO�ËR�L�«  iF�Ë  ‰Ëb�«  iF�Ë
 UM�Òb��Ë  sOO�dO�_«  l�  UM�Òb��  Êu�uI�
 »cJ�«  Êu�—UL�  r�  …b�Ò�L�«  r�_«  l�
 Íc�«  Ã—U��«  u�  «c�  ¨‚UHM�«Ë  Ÿ«b��«Ë

Æ“tOK� ÊuM�«d�
 sJLÔ�  U�  Òq�  vK�  ÕU�H�ô«”  v�≈  U�œË

Æ“ÊUM�� `�UB� s Ò�R� Ê√
 w� WÒO�dA�« W�ON�« fOz— È√— ¨Á—Ëb�
 ÓqÚOJ�« ”  ÒÊ√  p�e� bL�� aOA�« tK�«  »e�

 W��UF�Ë  ¨—U??O??N??�ô«  s??�  wI�  ôË  `H�
 …d���«  q�√  l{Ë  Òô≈  WL�UH�L�«  ŸU{Ë_«
 s�  ÊUM��  sÒJL��  W�—U�  WÒ�œUB��ô«
 W�U{ùU�  ¨t��“√  s�  ÃËd��«  s�  UN�ö�
 sOM�«uL�«  »UB�Q�  V�ö�K�  Òb�  l{u�

Æ“…UO��«  ôU�� vÒ�� w�
 ÍœuF��«  w�«d�ù«  ‚UH�ô«”  n�ËË
 Î«dOA�  ¨w��—U��U�  WÒOMO�  W??�U??�d??�
 UN�U�UJF�«  UN�  WÒO�UH�ô«  Ác�  ÒÊ√”  v�≈
 —«d??I??�??�ô  WIDML�«  v??K??�  W??ÒO??�U??�??�ù«
 `�H�  WÒOFO�D�«   U�öF�«  …œu??�Ë  s�_«
 W??�—u??� s??O??� q??B??� U??L??�  «—U??H??�??�«

Æ“W�œuF��«Ë

 WÒO�dF�«  WÒO�FA�«  WKL��«ò  X??�?? Ò�—
 åW�—u�  vK�  —UB��«  d�J�  WÒO�Ëb�«Ë
 WÒOLOK�ù«Ë  WÒO�dF�«   U�«dH�ô«  ¡«u�√å?�
 …œu�  s�  Y�b��«  ULÒO�ôË  W�—u�  u��
 Î…d��F� ¨å÷U�d�«Ë oA�œ sO�  U�öF�«
 ¨W�—u�  vK�  WÒO�uONB�«   «¡«b��ô«  ÒÊ√
 —UB��«  d�J�  W�dFL�«  …b??�Ë  b?? Ò�R??�
  Òd�√Ë  å‰ö��ô«  WN�«u�  w�  W�dFL�«Ë
 WK�U�ò  Z�U�d�  ‰u??�  WÒO�Ë√  qL�  W??�—Ë

ÆW�—u� vK� —UB��« d�J� å…b�u�«
 UN�UL��« d�≈ WKL�K� ÊUO� w� p�– ¡U�
 —uC��  åÂË“ò  oO�D�  d��  w�u��_«
 ÍË«d??B??F??L??�«  Íb??�??�  ÂU??F??�«  UNI Ò�M�
  «dL�RL�«  wKÒ�L�Ë  ¡U??M??�√  ¡U??C??�_«Ë
 WÒO�FA�«   U??�?? Ò�R??L??�«Ë   «œU???�???�ô«Ë

ÆWÒO�dF�«
 ÁbF�Ë  ŸUL��ô«   ÍË«dBFL�«  `���«
 ÂUF�«  dL�RLK�  ÂUF�«  sO�_«  ¡UIK�«  —«œ√
 Íc??�«  `�U�  r�U�  WÒO�dF�«  »«e??�ú??�
 W Ò�UF�«  W�U�_«   U�UL��«  ¡«u�√  ÷d�
 oA�œ  w??�  WÒO�dF�«  »«e???�_«  dL�RL�
 ÊU??O??�??�«Ë ¨W??? Ò�U???� U??N??zU??C??�√ —u??C??�??�
 “W�—u� Êö�≈” v�≈ W�U{ùU� ¨w�U���«
 l�  s�UC�K�  ÊuFL��L�«  tB ÒB�  Íc�«
 UNOK�  WÒO�uJ�«  »d��«  t�Ë  w�  W�—u�

Æ‰«e�e�« W�—U�Ë w�d�ö�« —UB��«Ë
 l�  ¡UIK�«  ¡«u???�√  `�U�  ÷d??�  UL�
 b�_«  —U ÒA�  —u��b�«  Í—u��«  fOzd�«
 ¨W�U��«  YK�Ë  sO��U�  dL��«  Íc??�«
 t�—U�“  ZzU�M�  b�_«  fOzd�«  tO�  ÷d�

 w??�Ëd??�« f??O??zd??�« t??zU??I??�Ë u??J??�u??L??�
  ôU??B??�ô«  ¡«u????�√Ë  sO�u�  dOL�œö�
  U�u��L�«  vK�  oA�œ  l??�  W�—U��«

ÆWÒO�Ëb�«Ë WÒOLOK�ù«Ë WÒO�dF�«
 ÂUF�«  s??O??�_«  …b??�U??�??�  X??{d??�  r??�
 …d�bL�«  “w�dF�«  w�uI�«  dL�RL�«“?�
 w??�Ëb??�«  w??�d??F??�«  e�dL�«“?�  W??�U??F??�«
 ¨q�J�  »U??�—   “s�UC��«Ë  q�«u�K�
 WÒO�dF�«  …b�u�«  WK�U�ò  ‰u�  qL�  W�—Ë
 w��«  ¨åW??�—u??�  v??K??�  —U??B??�??�«  d�J�
 vK�  ‚U??H??�ô«  Òr??�Ë  ÊËd{U��«  UNA�U�
 WK�U�ò  `�BÔ��  år�UF�«  —«d??�√ò  W�U{≈
 d�J�  r�UF�«  —«d??�√Ë  WÒO�dF�«  …b�u�«
 Î «œb�  ÒÊ√  —U���U�  åW�—u�  vK�  —UB��«
 ÎU�—UA� ÊuJO� WÒO�Ëb�«   UÒOB�A�« s�

ÆWK�UI�« w�
 WK�UI�«  r ]EMÔ�  Ê√  ÊuFL��L�«  —d�  UL�
 w�U��«  nBM�«  w�  ÎUÒOzb��  oA�œ  v??�≈
 l�  —ËUA��«  bF�  ¨2023  —U??�√  dN�  s�
 qÒL���  Ê√Ë  ¨oA�œ  w�  WÒOMFL�«   UN��«
 rN��U�≈Ë  r�dH�   UIH�  Êu�—UAL�«
 tÒ�√  b�UB�«  Í—u��«  VFAK�  s�b Ò�R�”
 —«d??�√Ë  t� Ò�√  ¡U�d�  ÒÊ≈  q�  Áb??�Ë  fO�

Æ“t��U� v�≈ r�UF�«
  «—uD��«”  ÊuFL��L�«  g??�U??�Ë
 ‰Ëœ  ÕU�H�U�  WD��dL�«  W�—U��L�«
 bF� W??�—u??� v??K??� W??ÒO??L??O??K??�≈Ë W??ÒO??�d??�
 s�  bI�  s??�  d??�??�_   Òd??L??�??�«  WF�UI�
  U�uKFL�U�” ÎU�uB� «u� Ò�—Ë ¨“s�e�«
 sO�   U�öF�«  …œu??�  »d??�  s�  …œ—«u???�«

 Î «œ«b��«”  UNO�  «Ë√—Ë  ¨“÷U�d�«Ë  oA�œ
  U�öF�«  w??�  WK�U��«   U??�«d??H??�ö??�
 q� vK� wG�M� w��«Ë WÒOLOK�ù«Ë WÒO�dF�«
 ¨tF�u�  s�  yq�  ¨«uF��  Ê√  W Ò�_«  ¡U�d�
 s�—dC�L�«  dzU�  t�u�  UNMOB��  v�≈
 wF��«Ë  ¨Ã—U??�??�«Ë  q??�«b??�«  w�  ¨UNM�
 w�d�  ÂU??E??�  ¡U??M??�  q??�√  s??�  U�d�uD��

Æ“wLOK�≈ q�UJ� ÂUE�Ë ¨sO��
 d��  W�dF�  sO�  W�öF�«”  «Ëb?? Ò�√  UL�
 WN�«u�  s??O??�Ë  W??�—u??�  vK�  —UB��«
 sOD�K�  w???�  w??�u??O??N??B??�«  ‰ö???�???�ô«
  «—U??G??�« Áb?? Ò�R??� U??� u???�Ë ¨U??N??�U??M??�√Ë
 vK�  ULÒO�ôË  ¨W�—u�  vK�  WÒO�uONB�«
 WÒO�–ö�«  Q�d�Ë  VK�Ë  oA�œ  ÒÍ—U??D??�
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أحيت مديرية الجومة األولى التابعة لمنفذية 
االجتماعي،  القومي  السوري  الحزب  في  عكار 
أحمد  الرفيق  وف���اة  على  سنة  م���رور  ذك���رى 
األّكومي في بلدة بينو، بحضور العميد ساسين 
يوسف، منفذ عام عكار أحمد السبسبي، الشيخ 
عبدالسالم الحّراش، األّب أيوب نعمة، وفد من 
تليجي  محمد  ضّم  اللبناني  الشعبي  المؤتمر 
ومحمود السحمراني، سفيان طالب عن ُملتقى 
عكار المقاوم، مفيد العبدالله عن اتحاد شباب 

عكار.
عبدالسالم  الشيخ  ال��ذك��رى  ف��ي  ت��ح��ّدث 
عكار  عام  ومنفذ  نعمة،  أيوب  واألّب  الحّراش 
)ابنة  األّكومي  ربى  والزهرة  السبسبي،  أحمد 
الرفيق الراحل أحمد األكومي( التي ألقت كلمة 

العائلة.
الراحل  الرفيق  بمزايا  أش���ادت  الكلمات 
على  االجتماعي  ودوره  الحزبية  ومسيرته 
صعيد بلدته بينو، حيث كان له حضور وازن، 
ودور بناء، وكان متميزاً بصدق انتمائه ومحبته 

ألبناء متحده.
وألقى ساسين يوسف كلمة قال فيها:

في  محفورة  ذكراهم  تظل  الذين  هم  قالئل 
ورفيقنا  الفراق..  سنون  طالت  مهما  الوجدان 
الحبيب، الرفيق أحمد األكومي هو واحد منهم، 
غادرنا ولم يزل فينا ومعنا. فقد كان أميناً على 
والحياة  الحياة،  على  األمناء  ومن  الواجب،.. 
التراب،  في  تدفن  فالجواهر  تحتضنه،  تزال  ال 

ولكنها ال تصير تراباً.
اليوم، ترتفع األيادي لتحييك، وكأني بعيون 
رفقائك تردد صدى النفوس العظيمة. فهنيئاً لك 
يوم آمنت.. وسالم لروحك يوم ارتحلت. فأنت 
الدائمة  النقية  االبتسامة  صاحب  رفيقي  يا 
البهية  وال��ط��لّ��ة  الصبوح  المشرق  وال��وج��ه 
يا  الطافحتين طيبة ونبالً،  كالمالك، والعينين 
أليف  يا  بسخاء،  المحسن  الودود،  الكريم  أيها 
يا  الرقراقة،  العذبة  السمحة  والنفس  المعشر 
شامخاً كالنسر ومتواضعاً كالسنبلة الناضجة، 

أعطيَت فاُعطيت، وأكرمَت فأُكرمت.
وتابع العميد مخاطباً الرفيق الفقيد الراحل 

أحمد األّكومي بقوله:
المرض  قاومت  لقد  العزيز،  ال��راح��ل  أّيها 
العضال بصبر، وكنُت دائماً أقول للرفقاء سوف 
إلينا سالماً  الرفيق حاج قريباً ويعود  يتعافى 
وبهذه  بهدوء  غادرتنا  أنك  نصّدق  لم  معافى. 

السرعة.
لم تساوم يوماً على مبادئك، بل بقيَت صامداً 

ألنك  والعقيدة  للنهضة  أميناً  حارساً  كالطود، 
تحقيق  ألج��ل  بالنضال  وتمرسَت  بها  آمنت 
أمة  السورية  باألمة  آمنت  ولطالما  غايتها، 
هادية لألمم، مردداً مع الزعيم: “سواًء أفهمونا 
ولن  للحياة  نعمل  سنبقى  فهمنا  أس���اؤوا  أم 

نتخلى عنها أبداً”.
وتابع يوسف قائالً: يا رفيقي، نعّت�ز بك رفيقاً 
مخلصاً وفياً، فجّسدت خالل مسيرتك قيم الحق 
البلد ينزف  والخير والجمال،... فيوم كان هذا 
نتيجة صراعاته الداخلّية ونتيجة من أرادوا أن 
يذهبوا به إلى مواقع أخرى،.. عرفناك حارساً 
رفع  أج��ل  من  مكافحاً  شعبك،  لوحدة  أميناً 
الظلم عن هذا الشعب، وفي مواجهة العصبيات 
االجتياح  أيام  وعرفناك  والطائفية،  المذهبية 

الصهيوني، يوم أديت قسطك للنضال.
بالخطابات  يضج  والبلد  حاج  يا  نفتقدك 
المؤذية، يضج بالتراشق السياسي واإلعالمي 
ألنك  نفتقدك  الوطنية..  الوحدة  يخدم  ال  الذي 
في  نفتقدك  الرصين،..  للحوار  صوتاً  كنت 
كل  رغ��م  يبقى  أن  نفسه  على  آل  ال��ذي  حزبك 
الصادقة  الصورة  الهجمات،  وكل  الصعوبات 

لاللتزام بقضية اإلنسان في هذا الوطن.
نعاهدك  ي��وس��ف:  ساسين  العميد  وق��ال 
االختراقات  من  الوطن  ح��راس  سنبقى  أننا 
الصهيونية، أكانت عبر الفكر المذهبي الطائفي 
تحت  لبنان  جعل  محاولة  عبر  أو  العنصري، 
تقسيم  في  أمعنت  التي  األجنبية  الوصاية 
فلسطين  إلى  بيكو   - سايكس  من  األم��ة  هذه 
والشام والعراق.. ويريدون أن ينقلوا التجربة 
االحتالل  دح��ر  ال��ذي  لبنان  ولكن  لبنان،  إل��ى 
سيبقى  بشهدائه،  أرض��ه  وزرع  الصهيوني، 

عصياً على اإلرادات والوصايات األجنبية.

معنيون  نحن  قائالً:   يوسف  العميد  وشّدد 
القومية  العصبية  وبتعزيز  دورن��ا  بتفعيل 
الطائفية  العصبيات  وج���ه  ف��ي  ال��ج��ام��ع��ة 
والمذهبية الجزئية الهدامة، ومعنيون بترسيخ 
تحصين  على  وبالعمل  الصحيحة،  المفاهيم 

الحياة الواحدة الموحدة.
  أضاف: مسؤوليتنا إنقاذ من تسممت عقولهم 
بالخارج  واالرتباط  البوصلة  تضييع  نتيجة 

وأجنداته المدمرة.
حضرة  أن  إل���ى  ي��وس��ف  العميد    وأش����ار 
والخطر  أمتنا  على  الويل  مصدر  حّدد  الزعيم 
القومية  السيادة  فقدان  بسبب  يتهددها  الذي 
القومية. ولذلك علينا مواجهة  الهوية  وضياع 
هويتنا  طمس  محاوالت  وكل  واألخطار،  الويل 

القومية.
على  وانتصارها  ال��ش��ام  صمود  أّن  وأك��د 
اإلرهاب ورعاته، أثبت للعالم أن بالدنا عصية 

على كل مشاريع التقسيم والتفتيت.
   وحّيا العميد ساسين يوسف الذين يضعون 
وديعتها،  تطلب  األمة  لعل  أكفهم  على  دماءهم 
الوديعة  ردوا  جبابرة  أمام  انحناًء  نقف  وقال: 
فصّدقوا وأثبتوا أننا غير متراجعين عن عزمنا 
األخير حتى لو تراكمت أجسادنا على الطريق 

سلماً للمجد.
وختم قائالً: رفيقي.. فارقتنا جسداً، أما ذكراك 
أن  ونعاهدك  حيينا،  ما  معنا  فستبقى  العطرة 
نكمل المسيرة التي وقفَت حياتك من أجلها بكل 

العزم واإليمان والثبات.
وألوالدك  الغالية  لزوجتك  الحار  عزاؤنا 
محبيك  ولجميع  الكريمة  العائلة  أفراد  ولكافة 

ورفقائك، والبقاء لألمة.

»القومي« ي�شّيع الرفيقة هدى اأحمد جروك في معرة النعمان:
 اأ�ش�شت عائلة �شورية قومية اجتماعية وكانت منا�شلة معطاءة ثابتة العقيدة وموؤمنة بحياة �شورية ومجدها

معرة  مدينة  في  مهيب  بمأتم  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب  شّيع 
في  التدريب  ناظر  وال��دة  ج��روك،  أحمد  هدى  المناضلة  الرفيقة  النعمان، 

منفذية إدلب فراس الشيخ علي.
شارك في التشييع، إلى جانب ناظر تدريب منفذية إدلب والعائلة، وكيل 
عميد التنمية اإلدارية في الشام عاطف حوري، منفد عام حلب طالل حوري، 
المالية  منفذ عام إدلب رزوق رزوق، ناموس منفذية إدلب النا عريج، ناظر 
طه شعبان، ناظر العمل والشؤون االجتماعية الدكتورة ريم النص، ناموس 

إدلب  محافظة  في  التنفيذي  المكتب  عضو  حوري،  بشر  طرطوس  منفذية 
عبد الباسط محلول، أمين شعبة حزب البعث العربي االشتراكي في معرة 

النعمان علي معراوي، وحشد من القوميين والمواطنين.
التحية  المشاركون  وأدى  الثرى،  في  الجثمان  ووري  الصالة،  وبعد 

الحزبية للجثمان.
وعّدد وكيل عميد التنمية اإلدارية عاطف حوري مناقب الفقيدة وعطاءها 
وتضحياتها مشيراً إلى أنها أسست عائلة سورية قومية اجتماعية، وتحّملت 

كل أعباء الحزب وكانت من الثابتين على العقيدة والمؤمنين بحياة سورية 
ومجدها فكانت الرفيقة المناضلة والمعطاءة.

ارجع  بّدي  النعمان،  معرة  تحرير  بعد  لقاء  أول  في  لي  “قالت  وأضاف: 
على بيتي وبدنا ندعم فكرة العودة للمعّرة”.

ونقل حوري تعازي رئيس الحزب األمين أسعد حردان والقيادة المركزية 
لعائلة الفقيدة ورفقائها.

البقاء لألمة.

مديرية الجومة الأولى في »القومي« تحيي في بلدة بينو ـ عكار
ذكرى مرور �شنة على وفاة الرفيق اأحمد الأّكومي.. والكلمات اأ�شادت بمزاياه 

العميد �سا�سين يو�سف:

{ الرفيق اأحمد الأكومي من حرا�س النه�سة الأمناء 
وكان في طليعة المنا�سلين الذين واجهوا الع�سبيات 

المذهبية والطائفية وقاوموا الجتياح ال�سهيوني
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وألن في التاريخ بدايات المستقبل...
القومي  ال��س��وري  الحزب  تاريخ  من  المعات  محطات  لتحتضَن  الصفحة،  ه��ذه  ُتخّصُص 
االجتماعي، صنعها قوميون اجتماعيون في مراحل صعبة من مسار الحزب، فأضافوا عبرها 

إلى تراث حزبهم وتاريخه التماعات نضالية هي خطوات راسخات على طريق النصر العظيم.
وحتى يبقى المستقبل في دائرة رؤيتنا، يجب أن ال يسقط من تاريخنا تفصيل واحد، ذلك أننا 

كأّمة، استمرار مادي روحي راح يتدفق منذ ما قبل التاريخ الجلي، وبالتالي فإن إبراز محطات 
الحزب النضالية، هو في الوقت عينه تأكيد وحدة الوجود القومي منذ انبثاقه وإلى أن تنطفئ 

الشمس.
كتابة تاريخنا مهمة بحجم األمة.

إعداد: لبيب ناصيف

من  لها  النابلسي،  محمد  نورية  الرفيقة 
كما  والثقافي،  والتربوي  الحزبي  تاريخها 
من تاريخ زوجها األمين سليم صافي حرب، 
انها  علمنا  اذا  خاصة  باعتزاز،  عنه  ُيكتب  ما 
شعراً  نظمت  التي  ربما  الوحيدة  الرفيقة 
ووضعت  وت��رج��م��ت،  الفرنسية،  باللغة 
دراسات عن األديان عبر التاريخ، ولها مالحم 
وهنيبعل  قرطاجة  عن  بالفرنسية  شعرية 

بلغت 2500 بيتاً.
الرفيقة نورية النابلسي صافي حرب:

انتمت الرفيقة نورية محمد النابلسي عام 
1948 بحضور األمناء الياس جرجي قنيزح، 

نجال معتوق حداد، وسليم صافي حرب.
مارست التعليم في مدارس وزارة التربية 
الوطنية وحازت على أكثر من رسالة تقدير، 
منها هذه الرسالة الموجهة من مدير التعليم 
ايار   31 بتاريخ  صليبي  ج��ورج  االبتدائي 

1961 وهذا نصها:
“حضرة السيدة نورية نابلسي

الرسمية  الصالح  مدرسة  في  المدّرسة   
للبنات

التربية في  إدارة   بواسطة حضرة رئيس 
الشمال

الرسمية  الصالح  مدرسة  مديرية  أف��ادت 
للبنات في كتابها تاريخ 1961/03/28 أنك 

تبذلين جهوداً في سبيل تقّدم تلميذاتك.
اّن هذه المديرية، بناء على موافقة حضرة 
المدير العام، تقّدر جهودك، وتأمل ان تتابعي 

عملك على هذا النحو المشكور”.
*******

� شاعرة بالفرنسية، لها مجموعة قصائد 
أصدرتها في ديوان حمل العنوان التالي:

 ،”Le Liban au grand desastre“
ولديها مالحم شعرية بالفرنسية من 2500 

بيت عن قرطاجة وهنيبعل، إنما لم تطبع.
� أصدرت كتاباً ُيعتمد في المدارس بعنوان 

لنتعلم الفرنسية بالترجمة:
 Apprenons le francais par la“

.”traduction
األديان  عن  منشورة  غير  دراسات  لديها   �
وترجمت  صفحة،   600 م��ن  التاريخ  عبر 
الرواية التاريخية “أسد بابل” لألمين نواف 

حردان إلى الفرنسية.
� كّرمتها منفذية طرابلس في احتفال جرى 
في مكتب المنفذية حضره عميد الدفاع األمين 
وائل الحسنية الذي سلّمها درع التكريم، منفذ 
الحكم،  زهير  األمين  حينه  في  طرابلس  عام 
النائب عبد الرحمن عبد الرحمن، الدكتورة مي 
سعاده، أعضاء هيئة منفذية طرابلس وحشد 

من القوميين االجتماعيين والمواطنين.
� وجرى لها تكريم آخر في المركز الثقافي 
القومي في طرابلس بتاريخ 2004/07/09 
ألقى فيه وكيل عميد الثقافة في حينه األمين 

نعيم تلحوق كلمة جاء فيها:
“كلنا ينشأ، لكن قليل مّنا من يظفر بشرف 
شريفة،  ح��رة  حياة  عقيدة  أج��ل  من  الموت 
معنى  استكناه  إل��ى  اإلن��س��ان  فيها  يسعى 
بدء  منذ  الخلق  مشكلة  واستدراك  وج��وده، 
التكوين، فيبدأ بالتفتيش عن ذاته في اآلخر 
الذي هو النحن الكبيرة. هذا ما قصده باعث 
النهضة السورية القومية االجتماعية أنطون 

سعاده...
حياة  بمشروع  وثقت  ن��وري��ة  فالرفيقة 
صافي  سليم  باألمين  ارتباطها  عبر  جديدة 
محطات  في  وُسجن  واضطهد  عانى  ال��ذي 
الهاجس  هو  الحزب  ك��ان  مختلفة،  حزبية 
أن  على  الظلم  يألف  أن  فآثر  وروح��ه،  بدمه 
لنصفه  ال��دور  فكان  قناعاته،  عن  يخرج  ال 
اوالده��ا  أحاطت  التي  نورية  الرفيقة  اآلخ��ر 
الوقت  في  سليمة،  تربية  ورّبتهم  الثالثة 
في  الفرنسية  اللغة  فيه  تعلّم  كانت  ال��ذي 
الصفوف التكميلية لمدرسة الصالح الرسمية 
دروس  إل��ى  إضافة  سمرا،  أب��ي  في  للبنات 
خصوصية تعطيها في المنزل لتكسب عيش 
تعليم أوالدها، فخرج فضل دورها عن نطاق 
األسرة والمعاناة الحزبية ليطغى على معظم 
طريق  فاختارت  والشمال.  طرابلس  أبناء 
كي  المسجون  زوجها  جانب  إل��ى  النضال 
تصارع كفاية الظلم والقهر واالضهاد وحرق 
منزلها. فانتمت إلى مدرسة النهضة، وتجّذر 
مفهوم الحزب في داخلها، ومارست شعارات 
قوالً  االجتماعية  القومية  السورية  النهضة 

وعمالً دون تأّفف أو تذّمر.
ومن خالل الخالل، لم تترك الوقت يضيع 

سدى، فتحرك إبداعها إلى العمل الدؤوب على 
ترجمة قصائد شعرية باللغة الفرنسية وهي 
تهّم بتحقيق هذا المشروع على أمل أن يكون 

لعمدة الثقافة جانب المشاركة في إصداره.
نورية  حول  نتداعى  االعتبار  هذا  ضمن 
نفسها  تجاه  صدقيتها  لتكريم  النابلسي 
التكريم  فيصبح  ومجتمعها  وإن��س��ان��ه��ا 
كحّجة  وإبتكارها  عملها  قيمة  على  مصادقة 
دامغة لألجيال المقبلة كي نصير نحن ال بما 
نحن فحسب بل بما يجب ان نفعل وان نقول 

وأن نكون.
مناسبة  في  نورية  الرفيقة  تكريم  ويأتي 
نشاطات  سلسلة  وضمن  تموز  من  الثامن 
التضحية  معنى  على  لنقف  سعاده  مئوية 
التي يقدمها القوميون االجتماعيون في سبيل 

مجتمعهم وأمتهم كما زعيمهم سعاده.
في  الجميلة  والفنون  الثقافة  عمدة  بإسم 
أتقّدم  االجتماعي  القومي  السوري  الحزب 
الرفيقة نورية بالتهنئة على مصداقيتها  من 
ون��ض��ال��ه��ا وج��ه��ده��ا وع��م��ل��ه��ا ال�����دؤوب، 
بالتحية  جميعاً  والشماليين  ولطرابلس 
الصادقة، وللسوريين القوميين االجتماعيين 
واالب��داع.  الخلق  حركة  مع  الدائم  التواصل 

وشكراً لكم”.
*******

وما  ن��وري��ة،  الرفيقة  عن  الحديث  وألّن 
تمّيزت به في حياتها الشخصية والحزبية، 
ال ينفصل عما كان عليه األمين سليم صافي 
مدينة  في  النضالي  الحزبي  ودوره  ح��رب، 
كان  ما  الصفحة  ه��ذه  في  ن��ورد  طرابلس، 
عن  سابقاً  عّممه  قد  ناصيف  لبيب  األمين 

األمين الراحل. 
الشمال  مناطق  كما  ط��راب��ل��س،  تعتبر 
الوطن  وب��ل��دات  م��دن  أول��ى  م��ن  اللبناني، 
السوري التي عرفت الحزب السوري القومي 
ربيز  إيليا  الرفيق  انتقل  عندما  االجتماعي، 
العراق،  نفط  شركة  في  للعمل  طرابلس  إلى 
الياس  العمل،  في  زميله  انتمى  وبواسطته 

خوري نجار من بترومين، الكورة.
بحيث  والكورة  طرابلس  في  الحزب  ونما 
أيلول  أواخ��ر  في  إليهما  بزيارة  سعاده  قام 
للحزب  منفذية  أول  إنشاء  عنها  نتج   1934
الدكتور  الرفيق  وتعّين  الشمالي،  لبنان  في 

سميح علم الدين منفذاً لها،
وإذا كان الرفيق سميح من عائالت طرابلس 
رشيد  الشهيد  الرئيسين  خال  فهو   � العريقة 
الشمال  عاصمة  فإّن  كرامي،  عمر  والمرحوم 
عرفت الحقاً انتماء العدد الوفير من أبنائها إلى 
وتولى  األمانة  رتبة  ُمنح  من  ومنهم  الحزب، 
مسؤوليات محلية وكان له نضاله الممّيز في 
الحزب، نذكر منهم األمناء الراحلين: مصطفى 
كمال  الدكتور  ح��داد،  معتوق  نجال  المقدم، 

الرافعي، وسليم صافي حرب)1(.
مناضلي  أح��د  صافي،  سليم  األمين  عن 
النبذة  هذه  إيمانهم،  في  العنيدين  الحزب 
تاريخه  على  يكفي  بما  تضيء  أن  نأمل  التي 

النضالي الطويل.
*******

ما  على   ،1917 سنة  صافي  سليم  »ول��د 
يبدو، ألّن تاريخ ميالده ليس واضحاً تماماً، 
من  طرابلس،  من  القريبة  القلمون  بلدة  في 
عائلة محافظة فقضى طفولته هناك. وبعدها 
انتقلت العائلة إلى طرابلس حيث تلقى سليم 
بعد  والده  فأدخله  فقط،  االبتدائية  دراسته 
المهنة  تعلم  حيث  للخياطة  مصنعاً  ذل��ك 

وأتقنها واخذ يمارسها.
الحزب  إل��ى  ت��ع��ّرف  كيف  أعلم  أع��د  »ل��م 
َمن،  وبواسطة  االجتماعي  القومي  السوري 
الحزب  إلى  انتمى  أنه  أذكره هو  ما  كّل  ولكن 
سنة 1936 واعتنق مبادئه وأخذ يقوم بكّل ما 
يطلب إليه بكّل نشاط وهّمة ومتحفزاً مسبقاً 

لمهام جديدة ملّبياً نداء الواجب.
»ك����ان ل��ب��ن��ان آن�����ذاك ت��ح��ت االن���ت���داب 
االن��ت��داب  سلطات  م��ارس��ت  وق��د  الفرنسي 
مالحقات  القوميين:  على  الضغوطات  شتى 
وقد  وإذالل،  تعذيب  مع  واعتقاالت  وتوقيف 
أن  رف��ض  ألن��ه  منها  كبيراً  قسماً  سليم  ن��ال 
مرة  ساعدوه  الذين  الرفقاء  بأسماء  يدلي 
على توزيع مناشير كانت تحّث على مقاومة 

االنتداب«.
نورية  الرفيقة  عقيلته  توضحه  ما  ه��ذا 
سنة  إليه  »تعّرفت  تضيف:  ثم  النابلسي. 
الذي كان  الصالح  هارون  خالي  عند   1940
وعرفت   1944 سنة  تزوجنا  أيضاً.  رفيقاً 

الملفات  ببعض  يحتفظ  كان  أنه  آن��ذاك  منه 
واألوراق الحزبية المهمة التي كان قد خّبأها 
المداهمات  أث��ن��اء  وأم��ي��ن  س��ري  م��ك��ان  ف��ي 
أّن  وعلمت  الفرنسيين،  قبل  من  والمالحقات 
الرفيق الجنوبي رباح الدجاني هو الذي خّبأ 
كان  حيث  المسجد  في  بالطة  تحت  األوراق 
وجود  أثناء  آنذاك  الحزب  رئيس  كان  يقيم. 
الزعيم في المهجر األمين نعمة ثابت، فعندما 
جرجي،  الياس  األمين  من  األوراق  بهذه  علم 
أرسل إلى سليم رسالة يشكره فيها على هذا 
التصرف السليم ويهّنئه، ويطلب نقل األوراق 
الوطن  إل��ى  الزعيم  ع��ودة  بعد  ولكن  إليه، 
عن  المسؤولين  وبين  بينه  جرى  ما  وجرى 
األوراق،  بتلك  سعاده  علم  غيابه  في  الحزب 
فوجه بدوره رسالة تهنئة إلى الرفيق سليم 

على عمله الحكيم«.
******

مرحلة  عن  نورية  الرفيقة  ت��ورده  لم  ما 
ونضاله،  حرب  صافي  سليم  الرفيق  انتماء 
في  جريج  جبران  األمين  ذك��ره  على  يأتي 
األجزاء 2، 3 و 4 من مجلده »من الجعبة«. في 
الصفحة 220 من الجزء الثاني، يقول األمين 

جريج:
الحزب  انتشر  فقد  ذاتها  المدينة  في  »أما 
في جميع األحياء في بوابة الحدادين أو باب 
التبانة  باب  في  والصاغة،  التل  في  الرمل، 
والزاهرية وكذلك في القبة. أذكر أنها تشكلت 
في  عالقة  بقيت  التي  أهّمها  مديريات  عدة 
الدكتور  مديرها  كان  التي  المديريات  ذهني 
شرمند،  فاضل  أديب،  ورياض  خالط  نجيب 
السيد،  ومحمد  نعنعي  نيازي  نصور،  نقوال 
حديثاً  أنشئت  التي  القلمون  مديرية  وكذلك 
ومن  األب��ي��ض  حسن  محمد  مديرها  وك��ان 
المنفذية  أعضائها مصطفى الحكم. أما هيئة 
أديب  الله  سعد  الرفيق  من  مؤلفة  كانت  فقد 
الذوق  مصطفى  الرفيق  والمحامي  ناموساً، 
ناظراً  عدره  سعدي  الرفيق  لإلذاعة،  ناظراً 
للمالية، وبشير أحمد يوسف ناظراً للتدريب، 
ومن األعضاء البارزين: حنا العاقوري، أنطون 
شدياق، حسن الحالب، سليم صافي حرب، 
عبد الرحمن الصعدي، والصحافيين محمود 

األدهمي، رهيف الحاج وسليم المجذوب«.
*******

اعتقاله األول
مصطفى  الرفيق  طرابلس  عام  منفذ  كان 
إذن  دون  أص��در  قد  الحقاً(  )األمين  المقدم 
مركزي، بياناً موجهاً ضّد تصريح للبطريرك 
فرنسا  بإبقاء  فيه  يطالب  عريضة  الماروني 
قام  تلقائياً)2(.  تتجّدد  سنة   99 بالدنا  في 
رفقاء في منفذية طرابلس بتوزيع البيان، فتّم 
محمود  حرب،  صافي  سليم  الرفقاء  اعتقال 

بيان وراتب صالح)3(.
*******

اعتقاله الثاني
الحرب  ظل  في   ،1940 العام  صيف  في 
العالمية الثانية والمالحقات التي كانت تقوم 
بها السلطات الفرنسية والمحلية التابعة لها، 
سياسي  بيان  إصدار  الحزبية  القيادة  قررت 
باسم رئاسة مجلس العمد)4( يحّدد موقف 
الحزب من األحداث، ويتّم توزيعه على نطاق 
في  وخاصة  الوطن،  أنحاء  جميع  في  واسع 

المناطق اللبنانية.
اجتماعات  في  تالوته  جرت  البيان  هذا 
كما  المناطق،  م��ن  كبير  ع��دد  ف��ي  شعبية، 
األمين  يقول  وشامل.  مكثف  بشكل  توزيعه 
ج��ب��ران جريج ف��ي ال��ج��زء ال��راب��ع م��ن »من 
فقد  التوزيع  جهة  »من   :670 ص  الجعبة« 
وزع  بيروت  ففي  النظير،  منقطع  بنجاح  تّم 
خاصة،  بصورة  السينما  دور  مداخل  على 
السورية  والمدن  وحلب  دمشق  في  وكذلك 
الرفقاء  من  ك��ّل  اعتقل  دمشق  في  الباقية. 
تاج الدين خالد مع فكتور أسعد ورفيق آخر 
ذكر  من  بّد  فال  بعلبك  في  أما  اسمه.  نسيت 
اللبابيدي  صالح  المدينة  قائمقام  مساهمة 
عضو  وهو  الحزب،  مركز  إلى  استدعي  الذي 
سري، وأخذ علماً بموعد التوزيع فعمل على 
تكليف قوى األمن بمهمات خارج المدينة فخال 

الميدان للتوزيع«.
في طرابلس، التي جرى فيها توزيع بيان 
شملت  اعتقاالت  تّمت  العُمد،  مجلس  رئاسة 
عدداً من الرفقاء. في هذا الصدد يقول األمين 

سليم صافي حرب)5(:
 1940 آب  من  لألول  السابقة  الليلة  »في 
اسمه  أعلم  وال  الرفقاء  أحد  منزلي  باب  طرق 

حتى اآلن، وسلمني رزمة من المناشير وقال 
تنظيم  منك  ُيطلب  الحربية  عميد  »بأمر  لي: 
عملية توزيع هذه المناشير صباح الغد � في 
الساعة العاشرة قبل الظهر«. استغربت هذا 
األول  المسؤول  أكن  لم  أني  الطلب خصوصاً 
في المنفذية، ولما كنا نعمل بهدوء واطمئنان 
هذه  أخ��ذت  التاريخ،  في  نظيرها  عز  وبثقة 
التوزيع  بطريقة  أف��ك��ر  وب���دأت  المناشير 
هذه  لتنفيذ  الصالحين  الرفقاء  وبانتقاء 
المهمة، فوقع اختياري على الرفقاء: محمود 
الحسيني،  نزيه  الحدبا،  سعدالله  بيان، 
بالرفقاء  اتصلت  أحمد طبيخ وراتب صالح. 
وسلمت  البيانات  عليهم  ووزعت  المذكورين 
كال منهم منطقة من مناطق طرابلس والميناء، 

ثم تّم التوزيع بشكل ناجح جداً.
»ولكن في اليوم التالي وفي تمام الساعة 
الثالثة والنصف من الفجر طرق باب منزلي 
واقتادوني  والتحّري  العام  األم��ن  موظفو 
المناسبة  بهذه  ب��ّد  وال  العسكر.  خ��ان  إل��ى 
ذلك  الخلوق،  الطيب  الموظف  ذلك  ذكر  من 
اإلنسان الذي لم تحل الوظيفة دون ممارسته 
الذي  راقية، وهو »فرح فرح«  العمل بأخالق 
اليوم  هذا  البيت  نفتش  »قد  أذني  في  همس 
الثكنة  إلى  اقتادوني  للحيطة«.  أهلك  فخبر 
العسكرية »خان الصابون اليوم« وسلّموني 
التحقيق  بدأ  ال��ذي  بالنشيه«  »الشيف  إلى 
معي فأنكرت بادئ األمر كّل شيء ولكن بعد 
فترة من الوقت فوجئت بالرفقاء محمود بيان، 

سعد الله الحدبا وأحمد طبيخ معتقلين.
الشاب  معرفة  إلى  يهدف  التحقيق  »كان 
الطويل األسمر الذي كلفته بتوزيع المنشور، 
فاتضح لي أنهم يعرفون أني أنا الذي كلفت 
الرفقاء بالتوزيع، كان الشاب الطويل األسمر 
وأنا  لي  بّد  ال  فكان  الحسيني،  نزيه  الرفيق 
أنا  أني  فأعلنت  تغطيته  من  حكماً  الموقوف 
ذلك الشاب الطويل األسمر الذي وزع المنشور 
البازركان،  الداخلية:  المدينة  ش��وارع  في 

سوق الجديد، الجسر الجديد والتبانة.
معلقاً  ك��ام��الً  أس��ب��وع��اً  أث��ن��اءه��ا  »بقيت 
النافذة،  بحديد  اليمنى  بيدي  »بالكلبشة« 
بالنشيه«  »الشيف  علّي  مّن  وقد  طعام  دون 
صحوت  اليوم.  في  مرتين  الماء  من  بكوب 
مربوط  وأن��ا  السابع  اليوم  في  غيبوبة  من 
على سرير حديدي ملقى على األرض. توجه 
إلّي »الشيف بالنشيه« بكل احترام »موسيو 
التحقيق«.  انتهى  اآلن،  بعد  تخف  ال  صافي، 
وبالفعل أخذني إلى غرفة الطعام المختصة 
بالعسكريين ولكني كنت في حالة ال أستطيع 
معها الوقوف على رجلي وال أقدر أن أقضم أّي 
شيء. شربت بعض اللبن وتناولت قطعة من 
استعمال  من  أتمكن  فلم  الطعام  ألبدأ  الخبز 
قد  بأنه  وأحسست  األل��م  من  اليسرى  ي��دي 
أصابها التوّرم عند المرفق. عرفت في ما بعد 

أنها كانت مكسورة.
»لم يرني طبيب ولم استعن بأحد لتجبيرها 
وأنا في السجن فبقيت على حالها حتى ذهب 
الورم وشفيت من األلم ولكنها بقيت معوجة 

حيث أّن الكسر كان في المفصل.
للرفقاء  العميق  احترامي  أسجل  »إن��ي 
محمود بيان، سعد الله الحدبا وأحمد طبيخ 
وعلى  التحقيق  أثناء  السليمة  مواقفهم  على 
حيث  السجن  في  وجودهم  فترة  انضباطهم 
سجن  إل��ى  إليه،  شهرين  بعد  كلنا  انتقلنا 

القلعة العسكري في بيروت«.
******

 1949 حزيران  في  الجميزة  حادثة  بعد 
والمالحقات التي راح يتعّرض لها القوميون 
صافي  سليم  األمين  ت��وارى  االجتماعيون، 
من  عدد  مع  أوقف  حرب. إال أنه، عام 1952، 
الرفقاء ثم أفرج عنهم بعد أيام، »إنما لم اعد 
الرفيقة  تفيد  كما  التوقيف«  ذلك  سبب  أعلم 

نورية.
 1958 ال��ع��ام  أح���داث  اندلعت  إذا  حتى 
طرابلس  مغادرة  إلى  سليم  األمين  واضطر 
مع عائلته إلى بيروت، لفترة، ثم إلى الكورة، 
تعّرض منزله في طرابلس للمداهمة من قبل 

الخصوم المحليين، وإلى إحراق محتوياته.
األمين  عاد  الدامية،  األح��داث  انتهاء  بعد 
سليم صافي وعائلته إلى طرابلس في كانون 
الحزبي  نشاطه  فيها  ليعاود   ،1958 األول 

المعهود، ثم يتولى مسؤولية المنفذ العام.
المسؤولية  بهذه  يقوم  سليم  األمين  كان 
في  االنقالبية  بالثورة  الحزب  ق��ام  عندما 
وحكم  فاعتقل   ،1961 أول  كانون   31/30

القى  »وقد  سنوات،  أربع  مدة  بالسجن  عليه 
يصعب  شيئاً  واإلذالل،  التعذيب  من  أصنافاً 
أمام  التكلم عنه  اإلنسان من  وصفه ويخجل 
اآلخرين«. وتتابع الرفيقة نورية فتقول: »أما 
أنا واألوالد فكنا نعاني من صعوبات جمة، إذ 
دروس  بإعطاء  عملي  أضاعف  أن  علّي  كان 
في  عملي  إلى  إضافة  البيت  في  خصوصية 
االهتمام  مع  المنزلية  والواجبات  المدرسة 
بيروت  إل��ى  أسبوع  ك��ّل  وال��ذه��اب  ب���األوالد 
يلزمه  بما  وت��زوي��ده  سليم  الرفيق  لمقابلة 
الحاجيات  وبعض  نظيفة  ومالبس  مؤن  من 
صعبة  الزيارة  تلك  كانت  وكم  الضرورية. 
وقاسية إذ كان علينا )أنا واألوالد( أن نذهب 
بورقة  لنتزّود  العسكرية  المحكمة  إلى  أوالً 

تمكننا من مقابلته في السجن«.
لم يقف األمين سليم بعد خروجه من األسر، 
العمل  إلى  عودته  مع  تابع،  إنما  جانب،  إلى 
الحزبي  نشاطه  ممارسة  إل��ى  الشخصي، 
األمين  كان  إذ  الحزبية.  المسؤوليات  وتولي 
القيام  وفي  األنشطة،  كّل  في  حاضراً  سليم 
بالواجب طيلة النصف الثاني من الستينات، 
 ،1966/1/1 في  األس��ر  من  خروجه  بعد 
كان  إذ  السبعينات،  م��ن  األول  والنصف 
مسؤولية   1975 ع��ام  جديدة  م��رة  يتولى 
الحرب  اندلعت  عندما  طرابلس،  عام  منفذ 
وذبح  وتدمير  قتل  من  رافقها  وما  المجنونة، 
على الهوية. كان األمين سليم »يقضي معظم 
وقته في إنقاذ من يتمكن من إنقاذه من موت 
وضواحيها  طرابلس  يجوب  فكان  محتم، 
القريبة والبعيدة إلنقاذ من خطف على الهوية 
وبات مهّدداً بالقتل، وقد وفق في ذلك إلى أبعد 
حّد فكان الحزب السوري القومي االجتماعي 

الوحيد الذي قاوم الطائفية قوالً وفعالً|.
اضطر  وك���ان  الثمانينات،  أواس���ط  ف��ي 
األمين سليم إلى مغادرة طرابلس مع عائلته 
للكسر  منزله  تعّرض  الالذقية،  منطقة  إلى 
زجاجاً  مقلوباً،  شيء  كّل  »وجدنا  والسرقة. 
وأشياء  محروقة،  ومالبس  وكتباً  مكسوراً 

صغيرة وثمينة مسروقة«.
بعد زيارة استراليا في العام 1987، حيث 
سليم  األمين  عاد   � وإيمان  حسان  ابناه  فيها 
إنما  لبنان،  إلى   1988 عام  نورية  والرفيقة 
أقعده  جداً  سّيئ  صحي  وضع  في  بات  كان 
المنية  وافته  أن  إلى  سنوات،  عدة  البيت  في 
ليغادرنا   ،1996 عام  الثاني  كانون   23 في 
بالجسد إنما يبقى حضوره مستمراً في حزبه 
ال��ذي أعطاه ك��ّل وج��وده وك��ان ص��ادق��اً في 

انتمائه، ووفياً لقسمه.
وفي 1997/3/1 كّرمت منفذية طرابلس 
قصر  في  حرب  صافي  سليم  الراحل  األمين 
تسلمت  حيث  البلدي،  الثقافي  كرامي  رشيد 
األمين  باسم  درع��اً  نورية  الرفيقة  عقيلته 

سليم.
*******

بطاقة هوية:
� األب: عبد القادر.

� األم: رابعة قلموني.
� اقترن من الرفيقة نورية محمد النابلسي، 

 وأنجب منها: د. غطفان، حسان، وإيمان.
األمانة،  رتبة  الحزب  منحه  كان  أن  بعد   �
آذار   19 ف��ي  الممتاز  ال��واج��ب  وس��ام  ُمنح 
رئاسة  يتولى  باز  داود  األمين  وكان   ،1988

المجلس األعلى.
تشييع  جرى   ،1996/1/23 في  توفي   �
جثمانه في 1996/1/26 بعد أن كان وصل 

أبناؤه.

هوامش:
1 � عرف األمين سليم صافي حرب األسر أكثر من مرة 
كان آخرها حين شارك في الثورة االنقالبية وأمضى 4 

سنوات في األسر.
أساس العائلة: صافي. إحدى جدات العائلة اقترنت من 
شخص من آل حرب وقامت بتربية البعض ممن كانوا 
أيتاماً. لذلك يستعمل البعض حالياً اسم صافي، أو اسم 

حرب، أو اسم صافي حرب، كما هو حال األمين سليم.
2 � من كتاب »من الجعبة« لألمين جبران جريج. الجزء 

الثالث. ص 502.
صالح، خال الرفيقة نورية.  هارون  الرفيق  شقيق   �  3
شارك في الثورة االنقالبية واستشهد في ثكنة األمير 

بشير صيف العام 1962.
رئيس  مسؤولية  يتولى  أي��اس  مأمون  األمين  كان   �  4

مجلس العُمد.
� من كتاب »من الجعبة« الجزء الرابع، ص 670.  5

الرفيقة نورية النابل�ضي �ضاعرة ومنا�ضلة وزوجة منا�ضل



 Ê√ »«uM�« fK�� fOz— l� UNzUI� ‰ö�  b�√Ë
 tOK� u� U� vK� ÊUM�� w� l{u�« ÒdL��� Ê√ sJLÔ� ô”
 —u�b�L�«  ÍœUB��ô«  l{u�«  q�  w�  ¨WK�u�  …bL�
 w� Òq� vK� w�Ëb�« bIM�« ‚ËbM� l� ‚UH�ô« V��Ë
 Ê≈ UN�u� nO� s� —œUB� XKI�Ë Æ“sJL� X�Ë Ÿd�√
 V��M�  fOz—  Í√  l�  q�UF���  …b��L�«   U�ôu�«

ÆU�œö� w� WF��L�«  U�UO��« o�Ë ÊUM�� w�
 VO��  ‰UL�_«  n�dB�  W�uJ�  fOz—  Y��Ë
 w�  WM�«d�«  ŸU??{Ë_«  ¨t??�—«œ  w�  nO�  l�  ¨w�UIO�
 vK� nO� W�u� ZzU��Ë ¨WOzUM��«  U�öF�«Ë ÊUM��
 w�dO�_« b�u�«Ë U�UI���« b�Ë ÆWIDML�« ‰Ëœ s� œb�

Æ—UD�ù« …bzU� v�≈
 ÊUM�� v�« nO� …—U�“ WO�UO� ◊U�Ë√ XF{ËË
 W�œUB��ô«Ë WO�UO��« ŸU{Ë_« ŸöD��« —U�≈ w�
 nKL�« l� q�UF��« WOHO� b�b��� V�� s� WO�UL�«Ë
 ULO�  ô  WOLOK�ù«   «dOG�L�«  ¡u??{  w�  w�UM�K�«
 w�dF�«  ÕU??�??H??�ô«Ë  ÍœuF��«  w??�«d??�ù«  ‚U??H??�ô«
 UN�U�UJF�«   ôUL��«Ë  W�—u�  vK�  w�OK��«
 ô  ¨W??O??�U??z—  W�u��  v??�«  q�u��U�  ÊUM��  vK�
 —UB��«Ë   U�uIF�«  W�UO�  ‰u�Ë  q�  w�  ULO�
 X�H�Ë ÆœËb�� o�d� v�≈  «uM� 4 cM� ÍœUB��ô«
 ÊËÒdL���  sOO�dO�_«  Ê√  v�«  “¡UM��«“?�  ◊U??�Ë_«
 ŸUC�ù  ÊUM��  vK�  —UB��«Ë   U�uIF�«  W�UO��
 rN�«¡ö�≈  cOHM�Ë  WIDML�«  w�  rN�ËdAL�  ÊUM��
 w�Ëb�«  bIM�«  ‚ËbM�  l�  ÷ËUH��«  WF�—–  X��
 WO�UO� ◊Ëd� vK� ÍuDM� w��« t�Ëd� cOHM�Ë
 w�dF�« Ÿ«dB�U� oKF�� WO�d� WO�dO�√ W�œUB��«Ë
  U�UL{ r�bI�Ë W�ËUIL�« Õö� bOOI�Ë wKOz«d�ù«
 »UFO��«Ë rO�I��«Ë sO�u��«Ë “qOz«d�≈“?� WOM�√
 WK�d�  »U��√  s�  WKzU���  ¨sO�—u��«  sO��ö�«

 v�«  w�dF�«  “UG�«  j�  qOFH�  ŸËdAL�  sOO�dO�_«
 ÎUO�U� tK�uL� w�Ëb�« pM��« i�— W�� X�� ÊUM��
 ŸUD�  w�  W�uKDL�«   U�ö�ù«  ÊUM��  cOHM�  ÂbF�
 ¡U�dNJK�  WL�UM�«  W�ON�«  qOJA�  ULO�  ô  ¡U�dNJ�«
 sOO�dO�_«  Ê√  ◊U??�Ë_«   d���«Ë  ÆW�U���«  l�—Ë
 Ê«cHM�  W�uJ��«Ë  W�—uNL�K�  sO�Oz—  ÊËb�d�
 …œU�« ÁU��U� WO�UM�K�« W�U�b�ô« ÊUL�K�Ë rN�«¡ö�≈
 ‚dA�« vK� ÕU�H�ô«Ë W�—u� l�  U�öF�« `O�B�

ÆsOB�« ULO� ô
 qLA�  r??�  nO�  …—U???�“  ‰Ëb???�  Ê√  ÎU??�??�ô  ÊU???�Ë
 ô  ¨WOM�b�«Ë  WO�UO��«  WO�O�L�«   UOF�dL�«
  ULEM�  ôË  VzU�J�«  fOz—Ë   «uI�«  fOz—  ULO�
 …œËd� wH�Ô� U� ¨…œUF�« X�—œ UL� w�bL�« lL��L�«
 ¨ÊUM�� w� rNzUHK�Ë sOO�dO�_« sO� W�öF�« w� U�

Æw�Uzd�« nKLK� sDM�«Ë q�U��Ë
 “tK�« »e�” w� ÍcOHM��« fK�L�« fOz— —U�√Ë
 Ÿ«d�ù« ÒÊ√ w� p� ô” t Ò�√ ¨s�b�« wH� r�U� bO��«
 tMJ�  ¨rN�  d�√  u�  W�—uNL��«  fOz—  »U���«  w�
 q�uN��«  q�  s�  …bOF�  WO�u{u�  W�—UI�  VKD��
 q�√  s�  ¨WO�—U��«  `�UBL�«  q�  s�Ë  w�—U��«
 sO� W�O�B�« WOM�u�« W�«dA�«  U�eK��� oOI��

Æ“bK��« ¡UM�√ lOL�
 „UM� sJ� r� U�ò tÒ�√ ¨WFL��« W�D� ‰ö� d���«Ë
 s� ¨Ã—U��« s� «ÎbOF� iF��« q�� s� …b�b� W�—UI�
 W�«b� WK�d� v�≈ Ë√ ¨–UI�ù« WK�d� v�« ÊUM�� qB�
 Ê√  V��Ë  ÆtM�  b�  ôË  Âu���  d??�_«  «c�  ¨–UI�ù«
 w�Ë  UN�U�√  w�  W�œUB��ô«  WKJAL�«  Ê√  ·dF�
 q Ò�u�� nOJ� ¨Ã—U��« «c� u� U�b�Ë« Íc�« UN�u�√
 Íc�«  u�Ë  q�u��  Íc�«  u�  UM�KJA�  q��  Ã—U��«
 lM� w� sFL� Íc�« u�Ë sOO�UM�K�« ‰ô–≈ w� sFL�

ÆåsOO�UM�K�« s� ‰uK��«
 f�_U�  dA�  U�ò  ÒÊ√  vK�  ¨s�b�«  wH�  œÒb??�Ë
 WOC�  Ê√  ¨sOO�UM�K�«  qJ�  Î «b??�  ÎU??�??{«Ë  `��√
 dÒ��Ë  ¨”U??�√  ö�  X�U�  w�Ëb�«  pM��«Ë  ¡U�dNJ�«
 WM�  Èb??�  vK�  …dO��  W�c�  X�U�  UN�√  iF��«
 lC� w�Ëb�« pM��« Ê≈ Êu�uI� r�Ë ¨d��√ Ë√ nB�Ë
 ¨◊ËdA�U�  «u�e�K�  Ê«  V��  ÊuO�UM�K�«Ë  ÎU�Ëd�
 nNK� WMOJ�� ‰UL�_«  n�dB� W�uJ� W�uJ��«Ë
 oOI��  s�  sJL��  s�Ë  ¨◊ËdA�«  Ác�  oOI��  ¡«—Ë
 œu�u�«  Ác�  Ê√  w�U��U�  sO��O�  ¨◊ËdA�«  Ác�  q�

ÆåWO�«Ë œu�Ë UNK�
 WO�dO�_«  …—UH��«ò  wMF�  p??�–  ÒÊ√  v??�≈  XH�Ë
 Êu�uI�  s�c�«  sO�ËR�L�«  iF�Ë  ‰Ëb�«  iF�Ë
 ¨…b��L�« r�ô« l� UM�b��Ë sOO�dO�_« l� UM�b��
 u�  «c??�  Æ‚UHM�«Ë  Ÿ«b??�??�«Ë  »cJ�«  Êu�—UL�  r�
 ÊUM��  »d??�  bI�  ÆtOK�  ÊuM�«d�  Íc??�«  Ã—U??�??�«
 UM�  ÆjI�  »dG�U�  ◊U��—ô«  vK�  wM�L�«  œUB��ô«
 Ê«  lOL��«  UN�dF� Ê«  V��Ë ‰UI� Ê«  V�� WIOI�
 œUB��« ◊U��—« ZzU�� Èb�≈ u� ¨ÍœUB��ô« —UON�ô«

ÆåjI� »dG�U� ÊUM��
 d�“u�«  Ê√  bO�√  ¨w�Uzd�«  nKL�«  bOF�  vK�Ë
 l�  lL��«Ë  WO�UC�«  —«“  —u??�“√  œUN�  o�U��«
 W�UzdK� t�O�d� ÎU{—U� tK�« »e� w� sO�ËR��
 »e??�??�« Õö???� n??K??� `??�??� Âb??F??�  U??�U??L??{ l??�
 W�ËUIL�« dN� sF� Âb�Ë WO�U�b�« WO�O�«d��ô«Ë
 W�œUB��ô«  W??�“_«  W��UFL�  t�U�UL��«  dB�Ë
 w�  W??�u??�_«  Ê√  d���«  tK�«  »e??�  Ê√  ô≈  ¨WO�UL�«Ë
 W�u�Ë_«  X�U�  Ê≈Ë  WO�UO�  w�  WM�«d�«  WK�dL�«
 fOz—  `O�d��  tJ�L�  œÒb??�Ë  ¨W�U�  W�œUB��ô«

ÆWO��d� ÊULOK� ÁœdL�« —UO�
 tK�«  »e??�Ë  q�√  W�d�  wzUM��«  ◊U??�Ë√  X�H�Ë
 UMF�b� UMOK� WO�UO��«  öL��« Ê√ v�« “¡UM��«“?�
 UN�Ë√  …b�  »U��_  WO��d�  `O�d��  d��√  p�L�K�
 q�� t�O�d� r�Ë o�� q� Î «b�b� ÎU��d� fO� t�√
 w�  2016  ÂUF�«  w�  ÎU�Oz—  Êu�  ‰UAO�  »U���«
 t�√ ÎUO�U�Ë ¨w�dJ� w� sOO�O�L�« »UD�_« ŸUL��«
 WO�UO�  U�ö� pKL�Ë wI�«u� q� Ìb�� `�d� fO�
 ÎU��U�Ë  ¨Ã—U��«Ë  q�«b�«  w�  ·«d??�_«  nK���  l�
 50  v�«  qB�  W??�“«Ë  WO�UO�  q��  r�b�  vE��  t�√
 ÎUF�«—Ë  Î̈U�zU�  65  v�«  qB�  Ê√  Î «bOF�  fO�Ë  ÎU�zU�
 vK� ‚UH�ô« vK� W{—UFL�« ·«d�√ qA� r�_« u�Ë
 »d�_« u� dO�_« w�U��U�Ë ¨WO��d� f�UM� `�d�
 ⁄«dH�« v�« bK��« c�Q� W{—UFL�« ÊuJ� ô≈Ë “uH�« v�≈

 ÆsOO�UM�K�« l�F� dOL� d ÒA� UL�
 ÂU�√  WM�U�  WN�«u�  W�u�  bN�  Ÿ—UA�«  ÊU�Ë
 W�d�” XLB��« YO� ¨«dL��« w� ÊUM�� ·dB�
 ÁU��«  w�  W�—UM�«   UF�dHL�«  XIK�√Ë  “sO�œuL�«
  «—U�ù« sOLB�FL�« s� iF��« qF�√Ë ¨Íe�dL�«
 lML�  VGA�«  W��UJ�  s�  d�UM�  XK�b�Ë  Æt�U�«
 tO�O�u�”  ·d??B??�  ÂU??�??�??�«  s??�  s�d�UE�L�«
 Êu�œu� qI��«Ë ÆÊUM�� ·dBL� Í–U�L�« “‰«dM�
 “œ—«uL�«“Ë “WO�dF�« œö��«Ë  ËdO�” w�dB� v�«
 V��� sJ�√ U� rOD�� «u�ËU�Ë ¨«dL��« w� sOMzUJ�«
 ÂbI��«Ë ÆsOKHIL�« sO�dBL�«  UN�«u�  UMOB���«
 v�« VGA�« W��UJ� W�d�Ë WO�U{≈  «e�eF� gO��«
 WO�U{≈  «e�eF� dA� UL� ÆtDO��Ë ÊUM�� ·dB�

Æ«dL��« WIDM� w� Èd�√ ·—UB� ÂU�«
 WKL�  qL�O�  Íc�«  sOM�ô«  v�«  —UE�_«  t���Ë
 fK�L�  W�K�  U??�“d??�√   U�UI���«Ë   «—u??D??�
 UNO�« U�œ WO�F�  U�d�� l�Ë vK� bIF�� ¡«—“u�«
 …b�  WOHO�Ë   U�UD�Ë  ÊËb�UI�L�«  Êu�dJ�F�«

Æ…c�U�_« rNM�
 vK� …œU�“ w� Y���� W�uJ��« W�K� WOA�Ë
 d�“Ë l�— ¨’U��«Ë ÂUF�« sO�UDI�« wH�u� V�«Ë—
 v�≈ qOK��« n�u� ‰UL�_« n�dB� W�uJ� w� ‰UL�«
 sO�u�dL�« w�ËdA� …œu�� ¡«—“u�« fK�� W�Uz—
 ¨‰UL�«  …—«“Ë  w�  WOMFL�«  d??z«Ëb??�«  ULN�b�√  w��«
  «—«œù« wH�uL� WO�U��≈ i�uF� ‰Ë_« sLC��Ë
 WOMH�«  U�b��« w�bI�Ë W�UF�«  U��RL�« dzU�Ë
 vDF�Ë ¨wKFH�« qLF�« ÂU�√ s� W�dJ�F�« „ö�_«Ë
 ÎUE�ô ¨w�dO�_« —ôËbK� “W�dO�” WBM� dF� o�Ë
 oKF�� w�U��«Ë Æs�b�UI�L�«  U�UF� ÊQA� dO�«b�
 s�eM��«   «d�OK�  V����  Íc�«  qIM�«  ‰b�  q�bF��
 d�“Ë s� —bB� —«dI� œÒb�� dF�� wD�Ë ‰bF� o�Ë
 sO�ËdAL�« …œu�� ÷dFÔ� Ê√ vK� ÆÎU�dN� W�UD�«
 sOM�ù«  …—dIL�«  t��K�  w�  ¡«—“u??�«  fK��  vK�

Æt�QA� —«dI�« –U��«Ë t�A�UML� q�IL�«
 w�  ‰U??L??�_«  n�dB�  W�uJ�  f??O??z—  Y??�??�Ë
 …c�U�√  V�UD�  U�«d��«  w�  UL�bI�  sO�UL��«
 lL��« —U�ù« «c� w�Ë ÆWO�UM�K�« WF�U��« wH�u�Ë
 Æ…c�U�ô« s� b�ËË Ê«—b� ÂU�� WF�U��« fOz— l�
 œU��ô«  fOz—Ë  Ê«—b�  —uC�  w�  Î̈UC�√  lL��«Ë
 WM��  s�  b�Ë  l�  ¨dL�_«  …—UA�  ÂUF�«  w�ULF�«

ÆWF�U��« w� sOH�uL�«
 r�bI� qO�Q�� w�UIO�Ë Íd� sO�Ozd�« —«d� ÊU�Ë
 w�  ÎUOHzU�  Î«bF�  c��«  ¨q�IL�«  ÊU�O�  v�«  W�U��«
 W��UD�Ë  tC�—  vK�  WO�O�L�«  ÈuI�«  l�UI�  q�
 —UO��«  fOz—  …b�dG�  bF��  ¨tM�  …œuF�U�  w�UIO�
 Íd� b{ W�—UM�« qO�U� Ê«d�� VzUM�« d��« wM�u�«
 dOL� “WO�UM�K�«  «uI�«” »e� fOz— U�œ ¨w�UIO�Ë
 v�«”  W�uJ��«  ¨d��u�  vK�  t�U��  d��  l�F�
 lC� Ê√ q��Ë ¨Ê«Ëü«  «u� q�� U�—«d� s� …œuF�«
 V�UB�  ÂU�√  ¨ÊUM��  w�  ‰UL�_«  ŸUD�  s�  dO�J�«
 WO�UM�K�« VzU�J�« »e� fOz— t Ò�ËË Æ“WÒL� WO�U{≈
 ¨VzU�J�«  »«u�  WK��  r�U�  ¨qÒOL��«  w�U�  VzUM�«
 ÁU�œ  w�UIO�  VO��  ¡«—“u??�«  fK��  fOzd�  ÎU�U��
 XO�u��U�  qLF�«  ¡b�  qO�Q�  —«d�  s�  Ÿu�dK�  tO�
 vK� WO�K�  UF�� s� p�c� UL� ¨ÂUF�« «cN� wHOB�«
 dH��«Ë  W�öL�«  W�d�Ë  rNKL�Ë  œ«d�_«Ë   U�dA�«

Æ“…—U���«Ë

äÉªàJ 6
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 Ê—u�  U�  «–≈  Î̈U�b�  Y��K�  q�UI�«  bO�u�«  vDFL�«  UNF�  oO�M��«Ë  UNL�œË
 rNO�≈  l�d�  s�c�«  Ë√  ÁuF{«Ë  pKL�  Ê√  ÊËœ  d�dI��«  UNM�  Àb���   U�U�d�
 v�≈   UOML��«  q�u��  s�  rNMJL�  w��«   «Ëœ_«  ¨t�U�√  vK�   «—«dI�«  «Ëc��O�
 s� W�u���«  «—UO�Ë WOMOD�KH�« WDK��« e�eF� vK� ÊU�d�« q�L� ¨ U�UO�
 W�Ëb�«  d�U��Ë  ¨sO��Ëb�«  …dJH�  wF�«u�«  ”U�_«  —UON�«  s�  Y�b��«Ë  ¨WN�
 s� Y�b��« Ë√ ¨W�“«u� WN� s� ¨q�K� Òw�UO� —U�S� sOOMOD�KH�« l� …b�«u�«
 ¨dC��� —U�L�« «c� Ê√ ·«dA��« vK� …—bI�« ÊËœ lO�D��« —U�� vK� ÊU�d�«
 ‰«R� s� W�U�ù« ÊËœ W�ËuM�« W��F�« Ê«d�≈ ⁄uK�� W�b� d�U�� s� Y�b��« Ë√
 oLML�« wzUA�ù« ÂöJ�« dOG� tF� q�UF��« WOHO� Ë√ p�– ÊËœ ‰ËR��« WOHO� ‰u�
 W�U�ùU� ÎUD��d� Ëb�� ¡w� q�Ë ¨ÍdJ�F�« qLF�« œUF���« Âb�Ë i�d�« s�
 sO�O�dO�_« W��d�«Ë …—bI�« œËb� u�Ë ¨tM� W�U�ù« d�dI��« ÈœUH�� ‰«R� s�
 w� Íd�� U� UNM�Ë ¨WOKOz«d�ù«  U�UO��« vK� V�d�� w��« d�U�L�« …«—U�L�
 vK� œd�« U�—U���U� WO�dO�_«  «uI�« vK�  UOKLF�« d�dI��« nB� UL� ¨W�—u�

ÆWOKOz«d�ù«  «—UG�«
 —u��  w�  UN��Ëb�  Í—u�L�«  —Ëb�U�  d�dI��«  ·d�F�  YO�  ¨W�—u�  w�  ≠
 XLB�U� d�dI��« tOL�� UL� ¨WOKOz«d�ù«Ë WO�dO�_«  U�UO��« q�I� ¨W�ËUIL�«
 j�Ë ¨WO�dO�_«  «uI�« vK�  UOKLF�« Ád Ò�H�  «—UG�« vK� i�UG�« Í—u��«
 l{Ë  ¡uA�  wMF�  «c�Ë  ¨d�dI��«  ·d�F�  UL�  gO��«   «—bI�  ¡UM�  WK�«u�
 qL���  ÓU�œUH�  »U���ô«  ¨s�d�√  b�Q�  wN�M�  sOO�dO�ú�  ‰UL��ö�  q�U�  dO�
 ÎUFM�  WOKOz«d�ù«   «—UG�«  n�Ë  Ë√  ¨WOKOz«d�ù«   «—UG�«  vK�  œdK�  qO����
 ¨t�A�UM� d�dI��U� —b�� ÊU� U� «c�Ë ¨WO�dO�_«  «uI�« vK�  UOKLF�« q�«u��
 —U����  «–U�  ¨ «—UG�«  n�ËË  w�dO�_«  »U���ô«  sO�  —u�_«  XF{Ë  «–≈  «–U�
 o�� w��« UN�O�O�«d��« wM�— s� r�UM�« hIM�« ÷ÒuF�� nO�Ë ÊUOJ�« …œUO�
 d�dI��« s� …dI� hM� U� q�L� ¨dL��� ·u�Ë Ì‚U� ULNM� Îö� Ê√ d�dI��« uF{«Ë
 ¨l�u��« vK� …—bI�« Â«bF�ô ŸËdL�« ÈbL�« nAJ� w��« w�UFL�U� W�OK� WKL� vK�
  U�öF�«  X�—U��  s�dN�  wH�  Æ U�UO��«  r�—  vK�  …—bI�«  Â«bF�«  UNK��Ë
 Àb��� d�dI��«Ë ¨W�—u� u�� WO�dF�«  «—œU�L�« XL�«e�Ë ¨W�—u��« WO�d��«
 hOKI�Ë  Ê«d�≈  oM��  ZOK��«  ‰ËœË  UO�d�  dO���”  s�  W�dD�Ë  ·d�F��
 W�—UALK�  Ê«d�≈  u�b�  ·u�  UO�d�  Ê√  l�u�  t�U�  Ê√  bF� “W�—u�  w�  U�–uH�
 WKOK�  ÂU�√  W�U��  vK�  ¨WO�U�—  dOB��  W�—u��«  WO�d��«  WO�Ëd�«  WO�ö��«  w�
 ·u� ¨d�dI��« —Ëb� s� WKOK� lO�U�√ bF� W�œuF��« Ê√Ë ¨d�dI��« —Ëb� s�
 W�«b�� t�H�Ë Ê«d�≈ l� ÎU�UH�« ¨w�dO�√ ¡UO��« q� w�Ë ¨WOMO� W�U�d� l�u�
 WK�d� u�� ÊUN��� W�œuF��«Ë UO�d� s� Îö� Ê√Ë ¨WIDML�« w� …b�b� WK�d�
 X�U� w��« pK�� ¨ P�UHL�« s� dO�J�« qL��� ¨W�—u� l�  U�öF�« s� …b�b�

Æ“w�O�«d��ô« d�dI��« »U��√” s�
 Êö�ù«  bF�  ¨…b�b�  WOJO�UM�œ  Z�M�  ·u�  ¨W�—u�  ‚d�  w�  bOFB��«  ≠
 vK�  w�dO�_«  ‰ö��ô«  q�I���  lC�  U�  ¨W�dA��«  dzU���«  s�  w�dO�_«
 —UO� bOF� U� Í√ ¨ «bzUF�U� WHKJ�«  ”UOI� sDM�«Ë q�«œ WO�UO��« W�ËUD�«
 ÊUOJK� ÊUJ� ô d�¬ ÎU�UO� `�H� »U���ô« «c�Ë ÆÎ «œb�� WN�«u�« v�« »U���ô«
 U�bM�  «—UG�«  vK� ÊuJO� œd�«  Ê_ ¨ÁbF� W�—u� WN� vK� Í—u�� V�ö�
 UN�d�  d�dI��«  wF{«u�  —b�_«  ÊU�  w��«  WK��_«  w�  Ác�Ë  ÆÊUOJ�«  oL�  w�
 W�—u�  w�  U�Ë  Æ UO{dH�  UNF�  q�UF��«  WOHO�  vK�  W�u�√  r�bI�  W�ËU��Ë
 Î«—u��  wM��Ë  ¨d�dI��«  ·d�F�  UL�  WK�IL�«  WK�dLK�  W�dJ�F�«  UN�«—b�  wM��
 ÊUOJ�« …œU� vK� ÊuJ� ·u� UNM�Ë ¨WOKOz«d�ù«  «d�bI��« q� n�U�� WO�UO�

ÆVFB�« —UO��ô« WN�«u�
 s� »Ëd�Ë ¨szU� ÍdJ� e�� d�dI��« UN{d� w��«  U�b���« »«u�√ q� w� ≠
 ÊuJ� UL�— ¨WOF�«Ë  «—UO� vK� ¡wC� w��« W�u�_«Ë WO�O�«d��ô« WK��ô«
 v�«  sOD�K�  v�«  ÊUM��  s�  ¨À«b�_U�  qB��   U��UM�  w�  UN�A�UM�  W�U��

ÆU�dO�√Ë UO�Ëd� W�öF�« q�I���Ë ÊUOJK� wK�«b�« ÂU�I�ô« v�« Îôu�Ë ¨Ê«d�«

 (1¢U áªàJ) ...äÉ°SÉ«°ùdG π«NCG Ö≤Y ájQƒ°S

 IójóL á«HhQhCG á«aô°üe äGQÉ«¡fG
 ¨WOL�œU�√  «¡«d� l�«Ëb� WOM�« WM���«  öOK���« WO{UL�« WKOKI�« ÂU�_« ‰ö� XL�«e� ≠
 ÂUEM�« Ád��Ë w�dG�« w�dBL�« ÂUEM�« W�UL�  UOM� W��d�L�«  öOK���« UNM� d��√ sJ�Ë
 w�  √b� w��«  WO�dBL�« W�“_« —U���U� dOA���«  vK� ÊUOI�K�� ¨»dGK� r�U��« w�UO��«
 W�U�  ·ËdE�  qB��   U�œUB�  œd��  Èd�√  ·—UB�  t�F��Ë  w�U�  ÊuJOKO�  ·dB�
 VBF� —U�L� ÎU�œUL�� ÎUOFO�� ÎU�U�� Íd�� U� ÊuJ� Ê√ …bF���� ¨·—UBL�« Ác� s� qJ�
 d�� tOK� …dDO��«  W�ËU��Ë ¨UNM� Z�UM�«  r�C��«Ë W�UD�«  W�“√  bF� U�  —U�� u� ¨tH�Ë
 qFH�   U�uJ��«  qO�«b�  hI�  vK�  …dDO��«  Í“«u��U�Ë  ¨WN�  s�  …bzUH�«  —UF�√  …œU�“
 qOGA��«  «bzU� s� d��√ W�—U���« Êu�b�« WHK� qF� U� ¨W�«b��ô« s� b�eL�« d�� œu�d�«
  «bM�Ë …dÒHAL�«  öLFK� ÎöOO��Ë ‰u�_«Ë rN�ú� ÎUFO� r�d��  U�dA�« dzU��  √b��

Ælz«œu�« V��� Îôu�Ë WM�e��«
 WO�UO��«Ë WO�UL�«   UDK��«  b ÒNF� r�— U�Ë—Ë√  w� WO�dO�_«  ·—UBL�«  bNA� —«dJ� ≠
 X�UN��  ÎUFM�  ¨Êu�UIK�  ÎU�ö�  …d�F�L�«  ·—UBL�«  w�  lz«œu�«  WLO�  q�U�  œ«b��  WO�dO�_«
 W�d�A�  »U��√  ÃU��  W�“_«  Ê√  b�√  ¨rNFz«œË  V��  vK�  Èd�√  ·—UB�  w�  sO�œuL�«
 s� Ë√  ¨WD�u�L�«Ë  …dOGB�«  ·—UBL�«  vK� W�U�d�«  nF{ s� d��√  ¨»dG�«  ‰Ëb�  …d�U�
 —Ëb� Î̈ôË√  d�F� w��« ·—UBL�« Ác� szU�“ qÒJA� w��« d�U�L�« WO�UF�«  U�dA�« WFO��
 tMJ� Î̈ôË√ —UNM� w��« ÎUHF{ b�_« WDIM�« qJA�  d�F� w��« ·—UBL�« qF� d�UMF�« Ác�
 jL� √b�� v�� pO�«Ëœ «cJ�Ë Î̈U�U�√ b�_U� UM�U�√ b�_« v�≈  «—UON�ô« q�«u� lML� s�Ë r�

ÆuMO�Ëb�« …—U�� —UON�«
 dF� ◊u�� l� ¨w�dBL�« w�«b��« WKH� v�≈ UO�UL�√ „uM� d��√ pM� tA�Ëœ ÂULC�« ≠
  ôƒU���« ¡UI�Ë ¨Èd�√ WO�Ë—Ë√ ·—UB� rN�√ v�« ÈËbF�« —UA��« r� ¨14% W��M� tLN�
  UF�u� W�zô vK� W�u{u� ÎUO�dO�√ ÎU�dB� dA� WF�� dOB� ‰u� W�u�√ ÊËœ jO��

ÆrE�√ w�ü«Ë —«d��« vK� q���« Ê≈Ë bOK��« q�� ”√— ô≈ fO� Á«d� U� Ê≈ ‰uI� ¨—UON�ô«

 IójóL á«HhQhCG á«aô°üe äGQÉ«¡fG

»°SÉ«°ùdG ≥«∏©àdG

Fourteenth year /Saturday / 25  March 2023
 2023  —«–¬  25  Ø  X���«  Ø  …dA�  WF�«d�«  WM��«

 rOK���«Ë  W�uK�«Ë  v??�_«  s�  b�eL�
 ‰ö�  —u��b�«  vF�  ¨Á—b??�Ë  tK�«  ¡UCI�
 —«u�  vI�K�  …d�√  r�S�Ë  tL�S�  œuL�
 ¨UMÒI� UMFz«œË WOFL�Ë œËb� ö� ¡UD�Ë
 qO��  —u��b�«  qO�e�«Ë  Œ_«Ë  o�bB�«
 W�d�  ÎUOB��  w??�  ÊU??�  Íc??�«  w??�«d??�«
 e�d�” w� tF� w�U��ù«Ë w�D�« ÊËUF��«
 …bL�  «bO�  WM�b�  w�  “w�D�«  w??�«d??�«
 UNO�  X�L�  w??�??�«Ë  ¨ «u??M??�  8  w??�«u??�
 VO�D�«  «cN�  W�ÒOD�«   UHB�«  Òq�  UN�ö�
 w�  w�UH�L�«Ë  ¡UDFL�«  ÊU��ù«Ë  VOD�«
 «bO�Ë W��U� »uM��« WIDM� ¡UM�√ W�b�
 Òr� qL� Íc�« ÂËUIL�«Ë q{UML�« ¨ ÎW�U�
 ÂU�√  WKO�  t�uM�  U�UC�Ë  s�u�«  U�UC�
 WO�UCM�«   U ÒD�L�U�  WK�U��«  t�dO��

Æ U�u��� …Òb� vK�
 q??O??�e??�«Ë  Œ_«Ë  o??�b??B??�«  q??O??�d??�
 «bO� WM�b�  d�� w�«d�« qO�� —u��b�«
 UN�ö�√  s�  ÎU Ò�U�  ÎULK�  ÊUM��Ë  »uM��«Ë
 W�ËUIL�«Ë  WO�C��«Ë  ¡UDF�«  œ« ÒË—  b�√Ë
 sJ�  rK�  ÆœËb�  ö�  s�b�UB�«  s�d�UB�«
 ÊU� q� V��� ÎU�O�� w�«d�« qO�� —u��b�«
 Î̈UO�U��≈  Î̈UO��  ¡UCO��«  ÍœU�_«  V�U�
 —Ëœ t�  ÊU�Ë Î̈UO{U�—Ë ÎUO�UL��« Î̈UO�UI�
 w� ÂU� ÂËUI� w�UC�Ë w�UO�Ë w�U��≈
 Æs�u�« ÷—√ Òq� œ«b��« vK�Ë »uM��« Òq�
 ÊUM��Ë »uM��«Ë «bO� d��� t�—U���Ë
 rN�UO� «uC�√ s�c�« —U�J�« UN�ôU�— b�√
 tO�  UL�  ÂUF�«  qLF�«Ë  W�UF�«  W�b��«  w�
 w�Ë s�u�«Ë »uM��«Ë rN�M�b� W�KB�
 l�—Ë —U�œ“ù«Ë ÂÒbI��« t�Ë√ nK��� r�œ
 q� r�— tO� …UO��« W�—«dL��«Ë ÊU�d��«

Æ»UFB�«Ë oz«uF�« Ÿ«u�«
 W??L??O??�_« W??�??�U??M??L??�« Ác???� w???� U??M??�«
 oL�«Ë  d�√Ë  ‚b�Q�  t Ó�u��  WF�HL�«Ë
 tOÒ���Ë tK�√ Òq�Ë bOIH�« WKzUF� Í“UF��«
 w�«d�«  ‰œU??�  —u��b�«  tIOIA�  W�U�Ë

 ÒqJ�Ë  s�u�«  œ«b��«  vK�  tzU�b�√  ÒqJ�Ë
 e�d�”  w�  sOK�UF�«Ë  ¡U??�??�_«  ¡ö??�e??�«
 sOK�¬  ¨»u??M??�??�«  w??�  “w�D�«  w??�«d??�«
 s�  w�D�«  ÕdB�«  «c�  …dO��  —«dL��«

Æ…¡UDFL�« WL�dJ�« WKzUF�« Ác� ‰ö�
 sOÒ��L�«Ë sOBK�L�« lOL� s� VKD�Ë
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 يومان في مو�صكو ر�صما �صورة العالم الجديد!
{ د. عدنان منصور*

أوكرانيا،  في  والحرب  الدولي،  التشابك  ظّل  في 
المشرقية،  المنطقة  في  السياسية  والمتغّيرات 
أتت  آسيا،  شرق  جنوب  في  المتالحقة  والتطورات 

زيارة الزعيم الصيني شي جين بينغ الى روسيا.
حافلة  كانت  يومين،  استغرقت  رسمية  زيارة   
الرئيس  م��ع  ج��دي��د  لعالم  ب��ّن��اءة  أس��س  ب��وض��ع 
هيمنة  من  عقود  بعد  بوتين،  فالديمير  الروسي 
زمام  على  الجانب  األح��ادي��ة  المتحدة  ال��والي��ات 
المعسكر  سقوط  بعد  وذل��ك  العالم،  ف��ي  األم��ور 
الساحة  على  األحادي  بالقرار  وتفّردها  الشيوعي، 

الدولية.
كلمات قليلة للرئيس الصيني اختصرت المشهد 
على  باستمرار  تعمالن  والصين  »روسيا  بقوله: 
تعزيز الثقة السياسية المتبادلة، وتخلقان نموذجاً 
وقبل  العظمى«.  ال��ق��وى  بين  للعالقات  ج��دي��داً 
تغييرات  »هناك  بينغ:  جين  قال  موسكو  مغادرته 
روسيا  تجتمع  وعندما  ع��ام.  مئة  منذ  تحدث  لم 

والصين معاً، فإنهما ستقودان هذا التغيير«.
العالم  تقاسم  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد   
الرأسمالي  الغربي  المعسكر  كبيران:  معسكران 
الشرقي  والمعسكر  المتحدة،  ال��والي��ات  بقيادة 
نشأ  وما  السوفياتي،  االتحاد  بزعامة  الشيوعي 
 ،1949 عام  أطلسي  حلف  من  بعد  ما  في  عنهما 
وحلف وارسو عام 1955، ومن حرب باردة شهدها 

المعسكران.
مساحات  على  نفسه  يعيد  ال��ت��اري��خ  ه��و  ه��ا 
وبكين  موسكو  اليوم  ترسم  إذ  مختلفة.  جغرافية 
العميقة  التحّوالت  بعد  للعالم  جديدة  خريطة 
اعتباراً  الشرقية  أوروب���ا  دول  في  حصلت  التي 
سقوط  بعد  الماضي،  القرن  من  التسعينيات  من 
وارس��و،  حلف  وسقوط  فيها،  الشيوعية  األنظمة 
األطلسي،  بالحلف  بعد  ما  في  الدول  هذه  والتحاق 

ليتمّدد ويتوّسع شرقاً ليصل إلى خاصرة روسيا.
بين  ال��م��دى  البعيد  االستراتيجي  ال��ت��ع��اون   
تبلغ  جغرافّية  مساحة  على  ينتشر  وبكين  موسكو 
شرق  جنوب  إلى  األورال  من  تمتّد  كلم٢  مليون   27
إمكانات  من  التعاون  لهذا  يتوفر  ما  كّل  مع  آسيا، 
وعلمية،  وتجارية،  وطاقوية  ومالية  اقتصادية 

ومعرفية، وعسكرية هائلة. 
 يأتي هذا التعاون في خضّم الحرب األوكرانّية، 
التي تخوضها روسيا، وبعد سلسلة من اإلجراءات 

القاسية قام بها الغرب الستهداف مؤسسات روسيا 
لمنعه  المركزي،  مصرفها  أصول  وتجميد  المالية، 
البالغ  األجنبي  النقد  من  احتياطّيه  استخدام  من 
المصارف  بعزل  الغرب  قام  كما  دوالر.  مليار   630
)السويفت(،  الدولي  المراسلة  نظام  عن  الروسية 
والغاز  النفط  واردات  وحظر  أصولها،  وتجميد 
المجال  في  الروسية  الجوية  والرحالت  الروسي، 
الجوي للواليات المتحدة وكندا واالتحاد األوروبي، 
مع  الدولية  الشركات  من  العديد  تعامل  ووق��ف 

روسيا.
عن  توقفه  بعد  روسيا  لتركيع  الغرب  أراده  ما   
كما  نتيجته  يعط  لم  منها،  والغاز  النفط  استيراد 
على  االلتفاف  روسيا  استطاعت  إذ  ُيتوقع.  كان 
والغاز،  للنفط  بديلة  أس��واق  وإيجاد  العقوبات، 
والغازي  النفطي  الحظر  بعد  الصين،  رأسها  وعلى 

الذي فرضه الغرب عليها.
 ما قاله الزعيم الصيني جين بينغ، من اّن الصين 
ستستمّر في منح األولوية للعالقات االستراتيجية 
تفرض  أن  العالقات  ه��ذه  من  يجعل  روسيا،  مع 
ما  رغم  الروسية،   � الصينية  الساحة  على  نفسها 
عن  الدولية،  السياسة  أروقة  في  حديث  من  يدور 
تنافس صيني � روسي على مراكز النفوذ في وسط 
السابق(،  السوفياتي  االتحاد  )جمهوريات  آسيا 
المتمثل  الغرب  أّن  خاصة  األفريقية،  القارة  وفي 
تطويق  الى  يسعى  وحلفائها،  المتحدة  بالواليات 
تسعى  فيما  وعسكرياً،  وأمنياً،  سياسياً،  روسيا 
وعسكرياً  اقتصادياً  الصين  تطويق  الى  واشنطن 
الفليبين،  في  عسكرية  بقواعد  إحاطتها  خالل  من 
الجنوبية،  وك��وري��ا  وال��ي��اب��ان،  م��ارش��ال،  وج��زر 
وتايوان، وسنغافورة، ونسج تحالفات كان آخرها 
 2021 تحالف أوكوسAUKUS  في شهر نيسان 

الذي ضّم الواليات المتحدة وبريطانيا واستراليا.
ثالثي  ت��ع��اون  ال��ى  ي��ه��دف  أوك���وس  تحالف   
الحرب  وق��درات  صوتية،  الفرط  األسلحة  لتطوير 
المحيط  في  الصيني  النفوذ  لمواجهة  االلكترونية 
الهادي، فيما الصين اعتبرت هذا التحالف »يخاطر 
بإلحاق أضرار جسيمة بالسالم اإلقليمي، وتكثيف 

التسلح«. سباق 
االس��ت��رات��ي��ج��ي��ون ال��ع��س��ك��ري��ون األم��ي��رك��ي��ون 
تحديد  في  الفاصل  هو  الحالي  العقد  أّن  يعتبرون 
السيطرة على المحيط الهادي، حيث يشكل جنوب 
فيه  تمّر  العالم،  في  تجاري  ممّر  أهّم  الصين  بحر 
 7 العالمية، بقيمة تتجاوز  البحرية  ثلث الشحنات 

تريليون دوالر، باإلضافة الى احتوائه على كميات 
ما  السمكية،  والثروات  والغاز،  النفط  من  كبيرة 
االستيالء  في  تتنافس  عليه  المطلة  ال��دول  جعل 
 250 عددها  يبلغ  التي  فيه،  المتناثرة  الجزر  على 
 ،SPRATLEYS سبراتلي  جزر  وأبرزها  جزيرة، 

. PARACELS وبراسيل
مباشراً  تحدياً  معاً  تواجهان  والصين  روسيا 
بينهما  االستراتيجّي  التعاون  وم��ا  ال��غ��رب،  من 
الدولية  التطورات  إال ضرورة حتمّية تمليها  اليوم، 
والتجاذبات، والتحالفات هنا وهناك. هذا التعاون 

لن يقتصر في المستقبل على الدولتين العظميين،
بل ستنضّم إليهما الحقاً، قوى صاعدة مؤثرة لها 

دورها ووزنها على الساحة اإلقليمية والدولية.
سيفرز  الروسي  الصيني  االستراتيجي  التعاون 
أقطاب،  ع��دة  او  قطبين  بين  أخ��رى  م��رة  العالم 
يمّهد  شديد،  تنافس  ال��ى  سيؤّدي  الوضع  وه��ذا 
اليه  يجذب  فيه  قطب  كّل  باردة،  لحرب  أخرى  مرة 
أهدافه.  مع  وتتناغم  سياساته  مع  تتماشى  دوالً 
حيال  ومؤثرة  صاعدة  دول  ستختاره  خيار  فأّي 
الهند  مثل  عديدة،  وه��ي  وال��غ��رب،  الشرق  قطبي 
والسعودية،  وإي���ران  وباكستان  وإندونيسيا، 

والبرازيل وغيرها؟

 عالم ينقسم من جديد، ولو بشكل آخر، من حيث 
الجغرافية، واألنظمة، والمفاهيم، والرؤى.

الوقت  في  تحّدد  وحدها  االيديولوجيا  ليست  إذ 
زمن  في  عليه  كانت  كما  الدول  سياسات  الحاضر 
التنافس  وإنما  والشيوعي،  الرأسمالي  المعسكرين 
والتجارية  والمالية  االقتصادية  المصالح  على 
مسار  وت��وّج��ه  ت��ح��ّدد  التي  األول���ى،  ال��درج��ة  ف��ي 
في  سيزيد  م��ا  وه��ذا  الكبرى.  ال��دول  وسياسات 
القطب  بين  الصراع  حدة  من  القريب،  المستقبل 
من  الروسي   � الصيني  والقطب  جهة،  من  األميركي 
جهة أخرى، مما سيدخل العالم مرة ثانية في حرب 
باردة، بدأت بوادرها في أوكرانيا وفي بحر الصين 

وجنوب شرق آسيا!
في  دف��ن��ا  بوتين  وفالديمير  بينغ  جين  ش��ي   
للعالم  ليقولوا  نهائياً،  القطبية  األحادية  موسكو 
وإّن  انتهت،  األحادية  األميركية  الهيمنة  إّن  كله 
الطريق  معالم  يرسم  بدأ  األقطاب  من  جديداً  عهداً 
شهده  عما  كلياً  تختلف  متوازنة،  دولية  لعالقات 
المجتمع الدولي من أحادية قطبية أميركية شرسة 
وتفكك  برّمته  الشيوعي  المعسكر  سقوط  بعد 

السوفياتي... االتحاد 
*وزير الخارجية والمغتربين األسبق

{ هشام الهبيشان*

التحالف  ن��ج��اح  أّن  واض���ح���اً،  ب���ات 
من  نفسه  تقديم  في  السداسي  المعارض 
االنتخابات  لخوض  موحد  تحالف  خالل 
حزب  زعيم  ترشيح  على  واالتفاق  التركية 
أوغلو  كليجدار  كمال  الجمهوري  الشعب 
لمرحلة  وأّسس  األبواب  فتح  قد  للرئاسة.. 
سياسية  منافسة  إلى  تركيا  ستقود  جديدة 
مع  خصوصاً  المقبلة،  المرحلة  في  صعبة 
أردوغان  طيب  رجب  التركي  الرئيس  سعي 
جّل  يتحدث  كما  بالسلطة،  االستئثار  إلى 
لجميع  واض��ح��اً  ي��ب��دو  وه��ن��ا  معارضيه، 
السياسية  الفوضى  تداخالت  المتابعين 
الحالة  في  االنتخابية  المعادلة  وتعقيدات 
الطرف  عن  النظر  وبغض  تركيا  أّن  التركية 
ستدخل  المقبلة،  االنتخابات  في  الفائز 
وأزمة  وتخّبط  سياسية  فوضى  حالة  في 
داخلية وإلى حّد ما خارجية صعبة إلى حّد 

ما.
المعارض  التحالف  ي��ت��ح��ّدث  ال��ي��وم، 
السداسي عند تقديم نفسه، كطرف معارض 
العدالة  أّن  والتنمية،  العدالة  لسياسات 
مع  ح��واره  في  وص��ل  أّن��ه  أثبت  والتنمية 
التركي  الشعب  بعض مكونات رئيسية من 
ملف  في  وخصوصاً  م��س��دود،  طريق  إل��ى 
ال��س��الم م��ع األك����راد، وت��ح��دي��داً م��ع حزب 
الكردستاني »بي كي كي«. فاألكراد  العمال 
الله أوجالن،  التاريخي عبد  زال زعيمهم  ما 
سجنه  في  محتجزاً  بالمؤّبد،  والمحكوم 
عاماً،   20 منذ  مرمرة،  بحر  في  االن��ف��رادي 
والتنمية  العدالة  ب�  ثقتهم  فقدان  مسّبباً 
العدالة  أّن  إلى  باإلضافة  يتحدثون،  كما 
مزدوجة  سياسة  ي��م��ارس  ب��دأ  والتنمية 
المعايير بتعامله مع قوى سياسية مختلفة 
سبيل  على  ومنها  التركية،  الساحة  على 
المثال ال الحصر حزب »الشعب الجمهوري 
وحزب »الحركة القومية« اليميني المعارض 
و »الشعوب الديمقراطي الكردي«، وجماعة 
إع��الن  بعد  خ��ص��وص��اً  غ��ول��ن،  ال��ل��ه  فتح 
مجموعة من األحكام واالعتقاالت بحّق رموز 
سياسية ودينية في الداخل التركي، وبحّق 
خارج  والتنمية  العدالة  معارضي  بعض 

تركيا.
المعارض  التحالف  يتحدث  ال��ي��وم، 
العدالة  أّن  نفسه،  تقديم  عند  السداسي 
أن  له  يمكن  ال  ال��ح��ال،  بطبيعة  والتنمية 
أّي نهج جديد، يؤّسس لحالة شراكة  يتبع 
ذلك،  كّل  إلى  باإلضافة  الدولة،  في  وطنية 
السداسي  ال��م��ع��ارض  التحالف  يتحدث 
أوض��اع  م��ن  يعاني  ال��ت��رك��ي  الشعب  أّن 
المكونات  بعض  فهناك  صعبة،  اقتصادية 
يغّر  ف��ال  ج���داً،  صعبة  أوض��اع��اً  تعيش 
واتساعه  العمران  حجم  شاهد  إن  البعض 
ونشاط االقتصاد، فهناك احتكار ضيق يملّك 
في   55 على  يزيد  ما  األجانب  المستثمرين 
أغلب  ويعلم  ماله،  ورأس  حجمه  من  المئة 
الكواليس،  وراء  ما  الخفايا  على  المطلعين 
وتحديداً  االقتصادية،  الخفايا  وخصوصاً 
االقتصادية  األزمة  حجم  االقتصاد،  خبراء 
العدالة  ح��اول  والتي  التركي،  الداخل  في 
والتنمية، إخفاء حقائقها عن الشعب التركي 
ملموس  بشكٍل  بنتائجها  يشعر  بدأ  ال��ذي 
»غير  تقارير  وتشير  األخ��ي��رة،  الفترة  في 
في   18 مجموعه  ما  وص��ول  إل��ى  رسمية« 
التركي  المجتمع  مواطني  أصل  من  المئة 
في  و5  الفقر  خطوط  معدالت  ح��دود  إل��ى 
الفقر في  إلى ما دون معدالت خطوط  المئة 
بعض المدن التركية، خصوصاً المدن التي 
يقطنها األكراد في شرق وجنوب شرق تركيا 
 � � عنتاب  � أورفة  � بينغول  � موش  ديار بكر 
بطمان، ففي هذه المدن يظهر بشكٍل واضح 
تقاس  هذا  وعلى  الفقر،  جيوب  عدد  ارتفاع 
االقتصاد  ونمو  والتضخم  البطالة  معدالت 
مجتمعة  االق��ت��ص��ادي��ة  األزم����ات  وح��ج��م 
هذه  عموم  في  األرق���ام  ه��ذه  عن  المتولدة 
81 األخرى،  ال�  التركية  المدن والمحافظات 
االقتصادية  ال��ت��داع��ي��ات  إل��ى  ب��اإلض��اف��ة 
الكبير  ال��زالزل  حدوث  أعقبت  التي  الكبيرة 

الذي ضرب تركيا مؤخراً.
المعارض  التحالف  يتحدث  ال��ي��وم،   
الدولة  أّن  نفسه،  تقديم  عند  السداسي 
اقتصادية   � اجتماعية  أزمة  تعاني  التركية 
اليوم  فهي  م��رّك��ب��ة،  سياسية   � ثقافية   �
اقتصادية  أزم��ة  وق��ع  على  كدولة  تعيش 
االقتصادية  األرقام  بعد  خصوصاً  خانقة، 

رافقتها  والتي  مؤخراً،  ظهرت  التي  السلبية 
واالجتماعية،  االقتصادية  الزالزل  تداعيات 
معارضّي  بحسب  تؤكد،  المؤشرات  وهذه 
بات  والتنمية  العدالة  أّن  والتنمية،  العدالة 
يمّر بأزمة ثقة خارجية وداخلية، خصوصاً 
بعد أن بات حلم تركيا بأن تكون واحدة من 
المنال  صعب  أم��راً  األوروب��ي  االتحاد  دول 
تزامناً مع خالفات متصاعدة مع بعض دول 
موقف  بخصوص  وأميركا،  الغربية  أوروبا 
األوكرانية،  الروسية  الحرب  تركيا من ملف 
الفترة  خالل  تركيا  أّن  هنا  ننسى  أال  وعلينا 
األخيرة الماضية كانت تعاني عزلة إقليمية 
على  ال��ره��ان  فشل  بعد  دولية  وضغوطاً 
اختراق  ح��دوث  وع��دم  مصر  في  اإلخ���وان 
ملموس في الملف السوري حيث كان لتركيا 
المتالحقة على  دوٌر بارز في تطور األحداث 
ودعمها  نفوذها  خالل  من  السورية  األرض 

المجموعات المسلحة.
 من هنا يمكن القول إّنه في هذه المرحلة 
ومع ظهور مجموع هذه الملفات الخارجية، 
أّن  والسياسية،  االقتصادية  والداخلية 
للتحالف  المدخل  هي  الملفات  هذه  مجموع 
وبقوة  للمنافسة  ال��س��داس��ي،  المعارض 
لهذا  الرهان  وه��ي  المقبلة،  باالنتخابات 
والملفات  االنتخابات،  بهذه  للفوز  التحالف 
عن  تساؤالت  مجموعة  تطرح  باتت  ذاتها 
وعن  والتنمية،  للعدالة  المستقبلي  المصير 
مصير أردوغان السياسي، وما إذا كانت هذه 
االنتخابات بنتائجها ستأخذ البالد بأكملها 
المزيد  وإلى  الفوضى،  حالة  إلى  مستقبالً 
المجتمعية  االنقسامات  حاالت  تعميق  من 
وإلى  وطائفياً،  »عرقياً  التركي  الداخل  في 
والناتجة  االقتصادية  األزم��ات  من  المزيد 
دور  ننسى  وال  السياسية،  الصراعات  عن 
العسكر التاريخي في الداخل التركي، والذي 

حتماً سيكون له كلمة عليا حينها .
الداخل  في  المقبلة  المرحلة  إّن  ختاماً، 
التركي، تنبئ بمزيٍد من التعقيدات الشائكة، 
مصيري  م��ل��ف  ه��و  االن��ت��خ��اب��ات  ف��م��ل��ف 
سيعّمق  ما  المنافسة،  ألط��راف  بالنسبة 
ف�  التركي،  الشعب  عموم  بين  الشرخ  حالة 
الوصول  فقط  يريد  ال  السداسي  التحالف 
عن  عن  يتحدث  هو  بل  الرئاسة،  مقعد  إلى 

إدارة الدولة سياسياً  تغيير شامل في ملف 
مختلف  ونهج  ومجتمعياً،  واق��ت��ص��ادي��اً 
والتنمية  العدالة  سياسة  ع��ن  بالمطلق 
نحن  بالمحصلة،  ال��خ��ارج��ي،  الملف  ف��ي 
الرئاسية،  االنتخابات  ملف  حسم  بانتظار 
لنرى  أسابيع،  بضعة  أعتاب  على  ونحن 

من سيحسم هذا الملف، وما تداعيات ما بعد 
نتائج هذه االنتخابات، على الداخل التركي 
المقبلة  واألي���ام  لننتظر،  ال��خ��ارج،  وعلى 

حبلى باألحداث الكبيرة...
*كاتب وناشط سياسي ـ األردن
hesham.habeshan@yahoo.com

النتخابات التركية... المتحان الأخير!

ـــــروســـــي  الـــــرئـــــيـــــســـــان ال
القمة  لقاء  خالل  والصيني 

بينهما في موسكو
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