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انتفاضات الحرية والدستور
ً
باتجاه
إلى مزيد من التعيني .ليكن مثال حراكًا
ّ
م�ن�ط�ق��ة وس �ط��ى (ي�خ�ش��ى أن ي �ك��ون ه ��ذا الحل
تلفيقيًا ك��ال�ع��ادة) .منطقة تستعجل التغيير،
املراحل باتجاه الثورة في اآلن ذاته.
وال تحرق ّ
سنفترض أن معادلة كهذه هي املمكنة اليوم.
هل ك��ان عمر سيؤيدها؟ هو ال��ذي عاين ثورة
ال�ط�لاب ف��ي فرنسا ع��ام  ،1968وع��ان��ق الثورة
الفلسطينية ،و«تواطأ» فكريًا مع ثورة اليمني
يحتمل اليمينيون فكرة الثورة
في ًلبنان (هل ّ ّ
أصال!) .نعرف أنه وقع إعالن دمشق ـــــ بيروت،
واس �ت��دع��ي أك �ث��ر م��ن م � ّ�رة مل�س��اء ل�ت��ه أم�ن�ي��ًا عن
فيلمه األخ�ي��ر ،وخ��اض م�ع��ارك شرسة للدفاع
ع��ن اس�ت�ق�لال�ي��ة ال�س�ي�ن� ّم��ائ�ي ّ�ين ال �س��وري�ي�ن عن
ال�س�ل�ط��ة .ن�ع��رف أي�ض��ًا أن��ه وق ��ع ،م��ع مجموعة

من املثقفني السوريني ،أخي ّرًا بيانًا يدعم ثورة
ال�ش�ع��ب امل �ص��ري .ن �ع��رف ك ��ل ه ��ذا وأك �ث��ر ،لكن
امل�ف��اض�ل��ة ب�ين ال�ت�ث��وي��ر والتغيير امل �ت� ّ
�درج أمر
ّ
يحتاج إلى مقاربة مركبة .مقاربة قد يصعب
ح �ت��ى ع �ل��ى م �ث �ق��ف ع� �ض ��وي ،ك �ع �م��ر أميرالي،
العمل إذًا؟ طبعًا هذا س��ؤال كبير،
حسمها .ما
ّ
ّي�نّ
وي�ت�ع� على ك��ل مشتغل ف��ي ال�ش��أن ال�ع��ام أن
يفكر ف�ي��ه م�ل� ّ�ي��ًا .ل�ق��د ب ��دأت ال�ع�ج�ل��ة بالدوران.
ومن لم ّ
يهيئ نفسه لها ،سيصبح حتمًا خارج

ال �ت��اري��خ .ال م �ج��الّ ه�ن��ا ل�ل�ت��ذاك��ي أو التحايل
لقد حذ َرنا عمر من ذلك في فيلمه
على
الواقعّ .
وبشرنا بالطوفان .علينا أن ّ
ّ
نهيئ
الوصية
ـــــ
قارب النجاة فورًا.
* كاتب سوري

سعد اهلل مزرعاني*

ّ
يؤثر ّ
تحرك سياسي شعبي
ليس مستغربًا أن
ف��ي أح��د األق �ط��ار ال�ع��رب�ي��ة ،ف��ي امل ��زاج الشعبي
العربي العام .ويزيد هذا التأثير عندما يكون
ّ
بالتأكيد،
التحرك ناجحًا .ويتضاعف فعله
هذا
ّ ً
ّ
ّ
إذا امتد هذا التحرك إلى غير بلد عربي ،مسجال
ان� �ت� �ص ��ارات س��ري �ع��ة وب ��اه ��رة ف ��ي أك �ب��ر الدول
العربية على اإلط�لاق ،على نحو ما حصل في
مصر العربية.
جمهورية
ّ
والتأثير والتأثر املتبادالن هما أم��ران قائمان
بني بلدان متباعدة ،فكيف بالنسبة إلى البلدان
وعالقات
تقوم روابط
ّ
فهناّ ،
العربية وشعوبهاّ .ي�نّ
ق��وم�ي��ة وم�ص�ي��ري��ة ،ت�ب� ّ أن �ه��ا راس �خ��ة ،وأنها
ق��د ص �م��دت ف��ي وج ��ه ك ��ل م �ح��اوالت اإلل �غ��اء أو
الشرذمة .فالشعب العربي ال��ذي ّ
توحدت يومًا
ّ
ّ
طالئعه ض��د التتريك ،ع��اد وأك��د ت��وح��ده حيال
العديد من القضايا العامة مع التيار الجارف
ال��ذي أطلقه ال�ق��ائ��د ال�ع��رب��ي الكبير ج�م��ال عبد
ال�ن��اص��ر ،ف��ي الخمسينيات م��ن ال�ق� ً�رن املاضي.
وبدورها ،حالة املقاومة مارست فعال توحيديًا
ال جدال فيه .فقد خفقت قلوب عشرات املاليني،
في األقطار العربية كافة ،ابتهاجًا بالنجاحات
ّ
واالنتصارات التي تحققت في لبنان ضد العدو
الصهيوني ،وكان آخرها في صيف عام .2006
ّ
كذلك احتلت قضايا استعادة املواقع والثروات
ّ
العربية املنهوبة أو املصادرة وتحريرها ،حيزًا
م �ه� ّ�م��ًا ف ��ي ال �ن �ه��وض ال� �ت� �ح � ّ�رري ال �ع��رب��ي .وقد

حظيت التدابير املتخذة في هذا الحقل بتأييد
شعبي هائل .نذكر من ذلك تأميم قناة السويس،
ّ
واستعادة الثروة النفطية في بلدان عربية عدة
م��ن أي��دي الشركات االحتكارية التابعة للدول
تهيمن على املنطقة.
االستعمارية التي كانت ُّ
وي �ت �ص��ل ب ��ذل ��ك أي� �ض ��ًا م� ��ا ات � �خ� ��ذ م� ��ن قرارات
اجتماعية شملت ت��أم�ي��م ق�ط��اع��ات اقتصادية
أساسية وإقرار خطط تنمية وتصنيع وتوزيع

ثورات الخليج ...ها قد بدأت
كريستوفر ديفيدسون*
ُ
العمانيني ّ
بقوة في مدينة
مع خروج املتظاهرين
صحار الشمالية ،وشوارع البريمي ـــــ على عتبة
أبو ظبي ـــــ تقترب موجة الديموقراطية ،التي ال
يمكن تجنبها ،من السعودية واإلمارات العربية
امل �ت �ح��دة ،آخ��ر حصنني للملكية التقليدية في
ال �خ �ل �ي��ج .ب �ع��دم��ا ض ��اق ��وا ذرع� ��ًا ب��ال ّ�ن�خ�ب��ة التي
ّ
وذري �ت �ه��ا ،وك��ل�ه��م ينالون
ال يمكن م�س��اء ل�ت�ه��ا،
م�خ�ص�ص��ات س�خ�ي��ة م��ن ال��دول��ة وال يضطرون
أبدًا إلى البحث عن وظيفة هادفة ،ويستمتعون
ب �ـ«ح �ي��ات �ه��م ال �ث��ان �ي��ة» ف ��ي ال �ع��واص��م الغربية،
يستيقظ س�ك��ان ال�خ�ل�ي��ج م�ن��ذ أرب �ع��ة ع�ق��ود من
ال �ن��وم وال��رض��وخ ال�س�ي��اس��ي ال�ك��ام��ل .ط�ب�ع��ًا ،هم
ليسوا فقراء ،وال يعيشون في ظ��روف وضيعة،
ك� ّم��ا ع��ان��ى ال�ك�ث�ي��ر م��ن امل�ص��ري�ين والتونسيني،
لكنهم يعون ،بطريقة متزايدة ،أن مليارات وربما
تريليونات ال ��دوالرت ال�ت��ي ك��ان يجب أن تكون
للدولة ،تسحب من املصدر من جانب السالالت
الحاكمة الشبيهة باألعشاب الضارة.
مع الوصول ال��ى ال��ذروة في إنتاج النفط قريبًا
(أو رب �م��ا تخطينا ه��ذه امل��رح �ل��ة ،اذا ع��دن��ا إلى
وثائق ويكيليكس األخيرة) ،بقيت بضعة عقود
ف�ق��ط م��ن ت�ص��دي��ر ال�ن�ف��ط ال�خ�ل�ي�ج��ي .م��ع برامج
ت��وظ �ي��ف األم � � ��وال امل �ت��وق �ف��ة ب �س �ب��ب ّالتخطيط
ّ
نتائج
السيئ ،والفساد ومحاباة األقارب ـــــ وكلها
ّ
جانبية للنظام ال�س�ي��اس��ي غ�ي��ر امل�ت�ط��ور ـــــ فإن
مرتبطة بالنفط في
اقتصادات املمالك ستكون ّ
املستقبل القريب .بالنتيجة ،فإن أحفاد املواطنني
الحاليني وأوالدهم محكومون بمستقبل كئيب.
منحتنا ال�ب�ح��ري��ن مل�ح��ة ع��ن ه��ذا ا ّل �ق��در البشع،
فاحتياطاتها النفطية انتهت .في ظل عجزها عن
ّ
التحول إلى دولة مستخرجة وتغيير السياسة
املالية ،نظرًا إلى عقود من دعم املواطنني مقابل
ّ
عدم وجود أي تمثيل ،نفدت الخيارات من العائلة
الحاكمة ،وقام الشعب البحريني بتحركه .ومع
ّ
الحية،
س �م��اح آل خليفة ب��اس�ت�خ��دام ال��ذخ �ي��رة
ونشر املرتزقة ذات األصول الباكستانية من اليوم

لالحتجاجات ،كشف النظام عن حقيقته.
األول
ّ
أوض� ��ح ك ��ل م��ن ن �ظ��ام��ي ال �س �ع��ودي��ة واإلمارات
املعنوية الفورية
موقفيهما ،مع ّعرض املساندة
ّ
واملوافقة على أنه يجب استخدام كل الخيارات
و«ال � � �ق� � ��درات» األم� �ن� �ي ��ة ل �ق �م��ع امل �ت �ظ��اه��ري��ن في
البحرين .تعتمد حكومتا السعودية واإلمارات
ع �ل��ى «ال� �ش� �ع ��وب ذات امل� �ص ��ال ��ح» ال� �ت ��ي يمكن
الدعم،
االس�ت�م� ّ�رار ف��ي إبقائها ف��ي بيوتها عبر
لاّ
لكن ،لكل األسباب السالفة الذكر ،من املرجح أ
تستمر الفوائد املالية في العمل .بالفعل ،رفض
املتظاهرون السعوديون آخر هبة من امللك عبد
ّ
الله ـــــ  36مليارًا من املساعدات ـــــ وعدوها إهانة.
ل�ق��د ح ��ددوا ت��اري�خ��ًا ألول «ي ��وم غ�ض��ب» خاص
بهم ،في  11آذار ،يدعون فيه بصراحة الى إنهاء
ّ
الحية،
سعود .إذا استخدمت الذخيرة
نظام آل
ّ
فستكون محفزًا للمتظاهرين .بطريقة مماثلة،
َّ
يخطط في اإلمارات ملسيرات احتجاجية .يعيش
آالف املواطنني اإلماراتيني في ظروف متواضعة
(ف��ي أف�ض��ل األح� ��وال) ف��ي «اإلم� ��ارات الشمالية»
الفقيرة ،بعد تجاهلهم لفترات طويلة من جانب
أبو ظبي ودبي الغنيتني .األغلبية غاضبون من
فجوة الثروة داخل االتحاد ،ومن إقصائهم عن
السياسات على املستوى اال ّت �ح��ادي ،والبعض
لديه الفضول ملعرفة مل��اذا سلمت أج��زاء كبيرة
األراض��ي الساحلية للمستثمرين األجانب،
من ً
إضافة الى ذلك ،وكما هي الحال في السعودية،
ه� �ن ��اك ع � ��دد ك �ب �ي��ر م� ��ن األش� � �خ � ��اص العديمي
ال �ج �ن �س �ي��ة أو «ال � � �ب � ��دون» ف� ��ي اإلم � � � � ��ارات ،وهم
أشخاص ال يستطيعون وال يحلمون ّبالحصول
ع�ل��ى أدن ��ى ح �ق��وق امل��واط �ن �ي��ة ،رغ��م أن أهاليهم
ّ
محير
وأج��داده��م ول��دوا وكبروا في البالد .ه��ذا
لهم ،إذ منح بعض األصدقاء األوفياء والقدماء
ل�ل�ن�ظ��ام ال�ج�ن�س�ي��ة ف��ي ب�ع��ض امل �ن��اس �ب��ات ،ومن
ّ
غربيون.
ضمن هؤالء هنود ومواطنون
ّ
الدولية في جامعة دورهام في
* أستاذ العالقات
بريطانيا ـ ـ ـ خاص «األخبار»
(ترجمة :ديما شريف)

سعى البعض إلى تصوير
الشعب العربي ،بسبب الدين
مهيأ
اإلسالمي ،بأ ّنه غير ّ
لممارسة الديموقراطية
ولنيل الحقوق الطبيعية
األراضي على الفالحني الفقراء.
تنامى الشعور القومي ال��وح��دوي العربي
لقد ّ
ّ
التحرري سياسيًا واجتماعيًا،
مع تجذر طابعه
وح�ي�ن اب �ت��دأت م��رح�ل��ة ال�ت��راج��ع م��ع نكسة عام
 ،1967ت�ب�ل��ور س��ري�ع��ًا مضمونها ،وخصوصًا
مع الرئيس املصري الراحل أنور السادات ،في
عملية ارت � ��داد ك��ام�ل��ة ذات م�ض��ام�ين سياسية
واجتماعية ،هي األخرى.
ّ
متداخل
�راع
�
ص
في
فعل
كانت عملية فعل ورد
ّ
محلي وإقليمي ودول ��ي ،استخدمت فيها كل
األس�ل�ح��ة واإلج� ��راءات ال�ت��ي ك��ان أب��رزه��ا إعالن
ق��وان�ين ال �ط��وارئ وتعطيل م��ا أح��رز م��ن بعض
امل �ك��اس��ب ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ف ��ي ب �ع��ض البلدان
ال �ع��رب �ي��ة .وق� ��د ش �مّ��ل ذل� ��ك ط ��رف ��ي الصراعات
العربية ـــــ العربية ،كل بذريعة والنتيجة واحدة:
م�ص��ادرة الحريات وض��رب الحقوق األساسية
للمواطنني وتعليق الدساتير وترسيخ االتجاه
إلقامة سلطات مفروضة بقوة العسكر والقمع
ّ
واالستخبارية.
واألجهزة األمنية
ل�ق��د ت�لازم��ت ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق ،ت�لازم��ًا واضحًا
ومتصاعدًا ،التنازالت أمام القوى االستعمارية
ّ
واإلم�ب��ري��ال�ي��ة وال �ع��دو ال�ص�ه�ي��ون��ي ،م��ع تردي
ح �ق��وق امل ��واط ��ن وال �ع �م��ل ب �ق��وان�ي�ن الطوارئ،
وك ��ذل ��ك م ��ع ال �ت �ص �ف �ي��ة ال �ت��دري �ج �ي��ة للتدابير
ّ
االج�ت�م��اع�ي��ة وال�ت�ن�م��وي��ة ف��ي ك��ل ال �ب �ل��دان التي
نعمت بهذه التدابير .وفي مجرى ذلك ،تفاقمت،
إل ��ى درج� ��ة غ �ي��ر م �س �ب��وق��ة ،إج� � ��راءات التمديد
الفساد.
وال�ت��أب�ي��د وال �ت��وري��ث ون �ه��ب ال �ث ��روات
ّ
وان�ت�ف�خ��ت ب ��دون رق��اب��ة أو ح �ي��اء ،ج �ي��وب قلة
من املافيات املالية والعائلية والعسكرية التي
أنشأتها السلطات كأداة للنهب ولحشو جيوب
ّ
واملقربني بعشرات املليارات،
الحكام
وحسابات ُ
على نحو ما كشف أخيرًا من أرقام خيالية في
مصر وليبيا ،والبقية أعظم.
م ��ن ب�ي�ن اإلج� � � � ��راءات ال� �ت ��ي ّ
وح � � ��دت السلطات
ال �ع��رب �ي��ة ،ول ��و اخ�ت�ل�ف��ت األس �ب ��اب أو الذرائع،
تعليق الدساتير أو إلغاؤها والعمل باألحكام
االس �ت �ث �ن��ائ �ي��ة .وت� �م � ّ�ر ال� �س� �ن ��وات ب ��ل العقود،

ل�ي�س�ت�م� ّ�ر ه ��ذا ال ��وض ��ع إل ��ى امل �س �ت��وى املخيف
ال ��ذي ش�ه��دن��اه ق�ب��ل االن�ت�ف��اض��ات ال�ع��رب�ي��ة ،في
مطلع السنة الجارية .أما في لبنان ،البلد الذي
ج ��رت ف�ي��ه امل�ح��اف�ظ��ة ع�ل��ى ش ��يء م��ن املمارسة
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ،فقد ات�خ��ذ شكل االع �ت��داء على
ال��دس �ت��ور ص�ي�غ��ة تعطيل ال�ع�م��ل ب�ب�ع��ض أبرز
ب �ن��وده ،و ُخ �ص��وص��ًا ال �ب �ن��ود اإلص�لاح �ي��ة التي
ك��ان��ت ق��د أق� � ّ�رت ف��ي ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف ع��ام ،1989
ّ
الدستور بعيد ذلك.
وتكرست فيً
ّ
ل�ي��س ص��دف��ة إذًا ،أن االن �ت �ف��اض��ات ف��ي تونس
ث � ّ�م ف��ي م �ص��ر ق��د ح�ص�ل��ت ب �ع��د ت� ّ
�وج��ه النظام
ال �ت��ون �س��ي ن �ح��و ال �ت �ج��دي��د ،خ�ل�اف��ًا للدستور،
للرئيس املخلوع زين العابدين بن علي ،وسعي
ال�ن�ظ��ام امل �ص��ري إل ��ى اع�ت�م��اد ال �ت��وري��ث ،وسط
وق ��اح ��ة ال م�ث �ي��ل ل �ه��ا ف ��ي ت ��زوي ��ر االنتخابات
األخيرة ،فيصبح التوريث أمرًا مستوفيًا لكامل
شروط «الشرعية» البوليسية ،وكذلك األمر في
اليمن.
لقد سعى البعض ،من ال�خ��ارج أو من الداخل،
إل � ��ى ت �ص��وي��ر ال� ��وض� ��ع ال� �ع ��رب ��ي ع� �ص � ًّ�ي ��ًا على
ال ��دي� �م ��وق ��راط� �ي ��ة ،وال� �ش� �ع ��ب ال� �ع ��رب ��ي ،بسبب
االس �ت �ب��داد ال�ق��دي��م أو بسبب ال��دي��ن اإلسالمي
(وه ��و دي ��ن األغ�ل�ب�ي��ة ال�ع��رب�ي��ة ال �س��اح �ق��ة) غير
ّ
مهيأ مل�م��ارس��ة ال��دي�م��وق��راط�ي��ة ولنيل الحقوق
ال �ط �ب �ي �ع �ي��ة .ول � ّق ��د ج� ��رى اخ � �ت ��راع أو اشتقاق
ّ
ّ
ّ
يصح في
يصح في الغرب ال
نظريات تدعي أن ما
الشرق ّ .اجتهد في هذا السبيل حكام ومرتزقة.
واستغل الصهاينة هذا األمر على نحو كامل،
الديموقراطية
من أجل تصوير إسرائيل واحة
ّ
الوحيدة في الشرق األوس��ط ال��ذي يتحكم فيه
االس� �ت� �ب ��داد .والح� �ق ��ًا ،ج ��رى ال ��رب ��ط ف ��ي سياق
«الحرب على اإلرهاب» ما بني حركات التحرير
وحتى الدين اإلسالمي نفسه ،وبني اللجوء إلى
ّ
متعمد لسبب هذا
ال�ع�ن��ف .راف ��ق ذل��ك تجهيل
العنف الذي يتبلور أحيانًا في صور عبثية أو
ّ
إجرامية ك��رد فعل على ظلم مزمن ،وعلى قمع
وع�ل��ى ان�ح�ي��از وع�ل��ى ف�ق��ر وع�ل��ى ق�م��ع وإرهاب
السلطات ،التابعة في أكثريتها للمستعمرين
ّ
ّوالنهابني والغزاة واملغتصبني.
ّ
إن االنتفاضة الحالية ،التي ت�ج��اوزت املتوقع
وامل � �ح � �س� ��وب م� ��ن ج ��ان ��ب ال� �س� �ل� �ط ��ات املحلية
وأسيادها في الخارج ،ستكون بالتأكيد مرحلة
في مسار ت�ح� ّ�رري متصل الحلقات السياسية
ّ
التحرري .ويكفي في
واالجتماعية ذات الطابع
هذا السياق أن نشير إلى ما ينتاب الصهاينة
ّ
املتغيرات .وكذلك إلى مسارعة
من هلع بسبب
امل�ن�ت�ف�ض�ين ف��ي أك �ث��ر م��ن ب�ل��د ع��رب��ي إل ��ى طرح
مسائل األجهزة ودورها والفساد واملستفيدين
م�ن��ه ،ل�ت�ب��دأ ،ف��ي وه��ج ال �ث��ورات نفسها ،عملية
ّ
ضد
محاسبة رائ�ع��ة ت�ق��وده��ا ّ جماهير واع�ي��ة ّ
تجسس وتعذيب وتسلط
رموز وأجهزة وأوكار
ّوهدر وفساد.
ّ
إن االن�ت�ف��اض��ات ال�ت��ي يمكن أن نصفها بأنها
ث � ��ورات دس �ت ��وري ��ة ،ق ��د وض �ع��ت اإلص �ب ��ع على
ّ
ال � �ج � ��رح :ف �م �ق ��اوم ��ة االس � �ت � �ب� ��داد ه� ��ي املقدمة
الطبيعية إلط�ل�اق م�س�ي��رة ت�ح� ّ�رري��ة ستتكامل
ّ
ت�ب ّ��اع��ًا ف��ي ات�س��اع�ه��ا وف��ي ت �ج��ذره��ا ،ملقية في
املهمالت ،ليس فقط رم��وز االستبداد ،بل
سلة ّ
أيضًا كل النظريات التافهة التي كانت تحاول
إظ � �ه� ��اره ب ��اع �ت �ب ��اره ّط �ب �ي �ع��ة ع��رب �ي��ة أو شرق
أوسطية خ��اص��ة .ويمثل ال��وض��ع اللبناني في
املسار املذكور حلقة ّ
مميزة وإن لم تكن تخرج
على هذا السياق إطالقًا.
ف �ف��ي ب �ل��دن��ا ،ت �ن� ّ�وع��ت ال �ت �ن��اق �ض��ات إل ��ى درجة
ّ
س��ري��ال �ي��ة أح �ي ��ان ��ًا .إذ أدت ظ � ��روف تاريخية
معروفة إلى إلباس جزء من الصراع السياسي
وجرى
واالجتماعي طابعًا طائفيًا ،فمذهبيًا.
ّ
تكريس ذل��ك مبكرًا ف��ي ن�ظ��ام سياسي يتغذى
دائ � �م� ��ًا ب� �س� �ي ��اس ��ات وإج � � � � � ��راءات وممارسات
امل�س�ت�ف�ي��دي��ن م� ّ�م��ن ال ي �ت� ّ
�ورع��ون ،ك �س��واه��م من
ّ
الحكام ،عن التضحية بمصالح وحقوق الوطن
واملواطن ،خدمة ملصالحهم وملصالح أسيادهم
في الخارج.
ّ
ورغم ذلك ،فقد حقق الشعب اللبناني إنجازات
ّ
ب��اه��رة ف��ي ح�ق��ول ع ��دة ،أب��رزه��ا ح�ق��ل املقاومة
والتحرير .وقد كشف ذلك املزيد من تناقضات
ّ
وس �ل �ب �ي��ات ال �ن �ظ ��ام ال � ��ذي أص� �ب ��ح ي� �ه ��دد هذه
ّ
اإلن � �ج� ��ازات ك �م��ا ي� �ه ��دد االس� �ت� �ق ��رار والسيادة
ّوالوحدة ولقمة عيش املواطن.
إن ال� �ت� �ح � ّ�رك ال �ل �ب �ن��ان��ي ه ��و ح �ل �ق��ة أك� �ي ��دة في
امل�س��ار ال�ت�ح� ّ�رري العربي .ه��و ،كما ذ ّك��رن��ا آنفًا،
ي�س�ت�ف�ي��د م��ن ال �ن �ه��وض ال �ع��رب��ي ،ل �ك��ن��ه يمتلك
ديناميته الخاصة التي يجب تطويرها
أيضًا ّ
الحريصة ،وبمشاركةّ شعبية
القوى
كل
بجهود
ّ
ل��ن يقنعنا أح ��د ب��أن �ه��ا م�م�ك�ن��ة ف��ي ك ��ل العالم
ومستحيلة في لبنان.
* كاتب وسياسي لبناني

