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رأي

«حماس»

إلــى التنسيق األمـنــي الحـتــرام حــق إسرائيل
فــي احـتــال أراض ــي ( ١٩٤٨وأراضـ ــي .)١٩٦٧
وكـ ـي ــف ت ــرف ــض «ح ـ ـمـ ــاس» م ـس ـي ــرة أوس ـل ــو
وه ــي ش ــارك ــت ف ــي االن ـت ـخــابــات الـتـشــريـعـ ّـيــة
(ما معنى التشريع تحت االحتالل؟ أال يكون
الـتـحــريــر أول ـ ّ
ـوي ــة قـبــل الـتـشــريــع فــي أرض ال
ّ
س ـي ــادة ل ـل ـم ـشــرعــن عـلـيـهــا ،وح ـي ــث س ـيــادة
ّ
الـتـشــريــع ف ــي ي ــد االحـ ـت ــال)؟ وأل ـي ــس تسلم
«ح ـمــاس» السلطة فــي غ ــزة ،وال ـت ـفــاوض مع
ّ
عباس حول االندماج هو في داخــل أوسلو؟
وأل ـيــس ال ـكــام عــن صـفــة «الــرئ ـيــس محمود
ّ
ّ
ّ
االحتاللية —
بشرعيته
عباس» ،واالعتراف
حتى بعد نفاذ أجلها االقتراعي — هي قبول
بأوسلو؟
وت ـبــدو وثـيـقــة «ح ـم ــاس» أن ـهــا صــك م ـبــادرة
لـ ـلـ ـنـ ـظ ــام ال ـ ـق ـ ـطـ ــري نـ ـح ــو ج ـ ـيـ ــرانـ ــه ون ـح ــو
دول الـ ـغ ــرب ،أك ـث ــر م ـمــا ه ــي وث ـي ـقــة تـحــريــر
فلسطيني .واألبرز في الوثيقة أنه هناك بند
خاص لتوضيح موقف «حماس» من اليهود
ولتأكيد عــدم ع ــداء الـحــركــة لليهود كيهود،
وهــذا حسن خصوصًا وأن ميثاق «حماس»
ّ
األول اس ـت ـش ـه ــد ب ـ ــ«بـ ــروتـ ــوكـ ــات ح ـك ـمــاء
ّ
ّ
صهيون» (املزورة) .لكن ،ملاذا ترى «حماس»
ض ـ ّـرورة لتوضيح موقفها مــن الـيـهــود ،وال
تــوضــح مــوقـفـهــا مــن األق ــرب ــن الـشـيـعــة ومــن
ال ـع ـل ـ ّ
ـوي ــن ومـ ــن امل ـس ـي ـحـ ّـيــن ،خ ـصــوصــا أن

تبدو وثيقة «حماس» أنها
صك مبادرة للنظام القطري
نحو جيرانه ونحو دول الغرب
جماعات وأفرادًا من الحركة نشطوا على ّ
مر
ٍ
السنوات املاضية في خطاب طائفي مذهبي
بغيض .هل للحركة موقف عداء ضد الشيعة
ّ
ّ
واملسيحيني؟ ملاذا اختارت الحركة
والعلويني
ّ
ان تـطـمـ ِـئــن فـقــط ال ـي ـهــود م ــن ب ــن ك ــل ســكــان
أرض فلسطني واملشرق العربي؟
ه ـ ـ ــذه م ــرحـ ـل ــة ف ـ ــري ـ ــدة ف ـ ــي ح ـ ـيـ ــاة ال ـق ـض ـ ّـي ــة
ّ
الفلسطينية .هــذه هــي امل ـ ّـرة األول ــى حيث ال
ّ
يــوجــد فيها فصيل يعمل ويخطط لتحرير
ّ
فعالية بعض
فلسطني (عـلــى بــدائـ ّـيــة وع ــدم
الـ ـتـ ـج ــارب األول ـ ـ ــى والـ ــاح ـ ـقـ ــة) .ص ـح ـيــح أن
«حـ ـ ـ ـم ـ ـ ــاس» لـ ـه ــا فـ ـصـ ـي ــل مـ ـق ــات ــل وشـ ـج ــاع
واستبسل في الــدفــاع عن غــزة بوجه عــدوان
ّ
العدو ،لكن سيطرة «حماس» في غزة ألزمتها
ّ
ّ
باحترام شرعية حدود العدو ورفضه ألعمال

املقاومة ّ
ضده .أي أن «فتح» تمنع املقاومة من
ّ
الضفة فيما تمنعه «حـمــاس» مــن غــزة .لكن
الـبـعــض ي ـقــارن بــوضــع ج ـنــوب لـبـنــان حيث
ال م ـقــاومــة ت ـجــري ه ـنــاك .امل ـقــارنــة ه ــذه غير
صائبة ألن معظم أراض ــي الجنوب تـحـ ّـررت
ّ
ّ
الفلسطينية
باملقاومة املسلحة والفصائل
ّ
ّ
املـســلـحــة فــي مـخــيـمــات لـبـنــان مـشـغــولــة إمــا
ّ
ّ
شللية أو بصراعات
مذهبية أو
بـصــراعــات
في الداخل السوري.
ال ي ـم ـكــن الـ ــركـ ــون إلـ ــى ال ـب ـن ــى وامل ـ ّ
ـؤسـ ـس ــات
ّ
الفلسطينية التي قادت الشعب الفلسطيني
ّ
إل ـ ــى أوس ـ ـلـ ــو .إن إهـ ـم ــال م ـن ـظــمــة ال ـت ـحــريــر
ّ
ّ
ّ
(تحولت بعد
سياسية
الفلسطينية كقيادة
تعديل امليثاق الفلسطيني مــن قبل اللوبي
اإلســرائ ـي ـلــي إل ــى أداة ال صــاحـ ّـيــة ل ـهــا إلــى
الـتـصـفـيــق والـتـطـبـيــل لـلـسـلـطــة االح ـتــالـ ّـيــة
ال ــردي ـف ــة ف ــي رام ال ـل ــه) ب ــات م ــن الـ ـض ــرورات
ال ــوطـ ـن ـ ّـي ــة .مـ ــا ج ـ ـ ــدوى مـ ـش ــارك ــة ال ـف ـصــائــل
ّ
ّ
السياسية (غير
الفلسطينية فــي املـجــالــس
ّ
ّ
التمثيلية) ملنظمة التحرير غير إعانة سمعة
سلطة رام الله؟
يـمـكــن عـقــد مــؤتـمــر وط ـنــي تــأسـيـســي جــديــد
ّ
ّ
تحريرية جــديــدة.
وطنية
ينبثق عنه هيئة
ّ
منظمة التحرير من الداخل
ال يمكن إصــاح
ألنها مرتهنة لسلطة تأتمر بسلطة االحتالل.
وقــد تكون األولـ ّ
ـويــة تنظيم فصائل مقاومة
ّ
جــديــدة تقطع مــع املــرحـلــة املــاضـيــة وتتعلم
منها .هناك َمــن ُيـصــاب بالعجز فــي أوســاط
الشعب الفلسطيني بسبب االحتالل املزدوج
وم ـع ــارض ــة مـحـمــد ال ــدح ــان (أي مـعــارضــة
أسـ ـ ـوًا م ــن س ـل ـطــة عـ ـ ّـبـ ــاس) ،وب ـس ـبــب شـيــوع
ثـقــافــة ال ـي ــأس وال ــرض ــوخ وت ـجــاهــل الشعب
العربي ملعاناة شعب فلسطني .وهناك ما هو
ّ
استثناء
أســوأ :كل األنظمة العربية من دون ّ ُ
ّ
وافـقــت على وثيقة ســام استسالمية أعــدت
فــي أروق ــة اللوبي اإلسرائيلي فــي واشنطن.
والـ ـشـ ـب ــاب ال ـف ـل ـس ـط ـي ـنــي واقـ ـ ــع ت ـح ــت ثـقــالــة
اإللـ ـه ــاء ال ـت ـل ـفــزيــونــي أو ت ـســالــي االن ـتــرنــت
وأل ـ ـعـ ــاب ال ـف ـي ــدي ــو ،أو ت ـح ـ ّـت ت ــأث ـي ــر ث ـقــافــة
السالم والتطبيع التي تضخها في أوساطه
ّ
ّ
الغربية.
منظمات ال ّـ«إن.جي.أو»
يمكن التمثل بتجربة جــورج حبش ووديــع
ح ـ ـ ّـداد .رج ــان خــرجــا مــن الـنـكـبــة مـصـ ّـمـمـ ْـن
ع ـلــى ت ـكــريــس حـيــاتـهـمــا لـتـحــريــر فـلـسـطــن.
بدأ جورج حبش في الخمسينيات بتشكيل
خــايــا صـغـيــرة ج ـ ّـدًا .لــم يـكــن هـنــاك دع ــم من
أي ن ـظــام عــربــي عـلــى اإلط ـ ــاق .وان ـب ـثــق عن
البدايات الصغيرة تنظيم جماهيري عريض،
أي ح ــرك ــة ال ـقــومـ ّـيــن الـ ـع ــرب .ت ـجــربــة بــاســل
األعرج مفيدة :الذي تواصل مع باسل يعرف
كم كان يعاني من ضيق بسبب غياب خيارات
امل ـق ــاوم ــة .ل ـكــن املـ ـب ــادرة مـفـتــوحــة أمـ ــام عــدد
صغير مــن الـشـبــاب الفلسطيني ،خصوصًا
ّ
مات (أدرك حبش وح ـ ّـداد مبكرًا أن
مــن املخي ّ
الطبقة املـثــقـفــة وحــدهــا عــاجــزة عــن مـشــروع
التحرير ،ولـهــذا أنـشــأ الرفيقان عـيــادات في
ّ
ّ
الفلسطينية في األردن) .ابتعدت
املخيمات
النكبة ُعن ِّخيال الشباب الفلسطيني ،وهي
كــانــت امل ـحــف ــز األك ـب ــر لـلـنـشــاط الفلسطيني
ال ـثــوري .لكن الشعب الفلسطيني عــرف كي
ّ
ّ
سياسية عاجزة نحو مرحلة
يتخطى مرحلة
ّ
ّ
سـيــاســيــة جــديــدة تـتـعــلــم مــن أخ ـطــاء وفـشــل
املرحلة السابقة .نحن أمام مرحلة جديدة من
العمل الثوري الفلسطيني .يمكن لهذا العمل
أن يـبــدأ بــاالع ـتــراف بفشل املــرحـلــة السابقة
ّ
(كما أن مرحلة الكفاح املسلح نبذت مرحلة
أحمد الشقيري).
ّ
ثورية
أثبت الشعب الفلسطيني عــن ق ــدرات
ّ
خ ــاق ــة عـلــى م ــدى أك ـثــر م ــن ق ــرن م ــن الــزمــن.
تجاوز مرحلة الحاج أمــن الحسيني وبنى
عـلـيـهــا مــرح ـلــة ج ــدي ــدة ،ك ـمــا أن ــه ب ـنــى على
أنـقــاض مرحلة أحمد الشقيري بعد هزيمة
ّ
عفويًا ومن تلقاء
 .١٩٦٧لكن البناء ال يحدث
ن ـف ـســه .إن قـ ــدرة ال ـش ـعــب الـفـلـسـطـيـنــي على
دفن مرحلة أوسلو يحتاج إلى خلق مرحلة
ثـ ّ
ـوريــة جــديــدة تـعــود هــذه امل ـ ّـرة إلــى املاضي
ّ
من حيث ميثاق منظمة التحرير (املوضوع
في عام  )١٩٦٨واالنطالق منه لتجديد ثورة
ّ
فلسطينية جــديــدة ال تحمل أعـبــاء املــاضــي.
ل ـك ــن ال ـخ ـل ــق ب ـي ــد ج ـي ــل ف ـل ـس ـط ـي ـنــي ج ــدي ــد.
يستطيع عدد قليل من الشباب (والشابات)
تشكيل خاليا ثـ ّ
ـوريــة جديدة من دون إيعاز
م ــن أح ـ ــد .ل ـك ــن ه ــل ي ـك ــون ت ـح ــري ــر فـلـسـطــن
ُملهمًا له أكثر من «أراب أيدول»؟
*كاتب عربي
(موقعه على اإلنترنتangryarab.blogspot. :
)com
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ُ
الكرد وحق تقرير المصير
سعد الله مزرعاني *
شاع حق تقرير املصير ،كمبدأ وكهدف وشعار
سـيــاســي ،تحت وط ــأة انـهـيــار اإلمـبــراطــوريــات
االس ـت ـع ـم ــاري ــة ف ــي ب ــداي ــة الـ ـق ــرن ال ـع ـشــريــن،
وت ـحــت تــأثـيــر ال ـت ـحــوالت االق ـت ـصــاديــة الهائلة
ال ـت ــي كــرسـتـهــا (أو س ــاع ــدت ع ـلــى بـلــورتـهــا)
نتائج الـحــربــن العامليتني األول ــى والـثــانـيــة في
عشرينيات وأربعينيات القرن املــاضــي .ولقد
أمـ ـك ــن ،ب ـش ـكــل عـ ـ ــام ،اع ـت ـب ــار أن االس ـت ـق ــال
السياسي للبلدان املستعمرة قد أنجز غالبًا،
َّ
وإن االسـتـعـمــار الـقــديــم قــد انـتـهــى .ش ــذت عن
ذلــك ح ــاالت مـحــدودة فــي «أفريقيا الجنوبية»
من خالل نظام الفصل العنصري (األبارتيد).
أم ــا الـ ـش ــذوذ األع ـظ ــم ف ـقــد ت ـجـ ّـســد ُب ـع ـيــد ذلــك
فــي فلسطني مــن خ ــال امل ـشــروع الصهيوني
االستيطاني الذي استمر ،وحيدًا في هذا الكون،
نظامًا يجمع بني كل وأبشع أنــواع االستعمار،
وس ــط ح ـمــايــة دولـ ـي ــة ،سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة
وعسكرية ،ال مثيل لها في التاريخ.
قــوى التحرر والتغيير ،قبل حوالى  100عام،
ّ
حولت شعار حق الشعوب في تقرير املصير
إل ــى رك ــن أســاســي فــي مــواقـفـهــا وسياستها
الخارجية .االتحاد السوفياتي بقيادة مؤسسه
َّ
فالديمير لينني نــظــر للفكرة ،وأقــدمــت دولته
الوليدة على فضح املعاهدات االستعمارية التي
كــانــت روسـيــا شريكًا فيها ومنها معاهدات
ت ـقــاســم هـيـمـنــة ونـ ـف ــوذ ف ــي امل ـن ـط ـقــة الـعــربـيــة
نفسها.
ً
ل ـكــن ف ــي وق ــائ ــع ال ـت ــاري ــخ ،أي ـض ــا ،أن أش ـك ــاال
َّ
ج ــدي ــدة م ــن الـهـيـمـنــة اإلم ـب ــراط ــوري ــة ق ــد حــلــت
محل األشـكــال القديمة .وأن استقالل البلدان
وسيادتها على أرضها وثرواتها ومصائرها
عمومًا ،كانا منتقصني ومجتزأين إلى حدود
خـطـيــرة .كــذلــك ف ــإن حــركــات تغيير كــانــت قد
َّ
تبنت شعار حق الشعوب في تقرير مصيرها،
قــد تراجعت عنه فــي مــراحــل الحـقــة ،وأنشأت
لـنـفـسـهــا إمـ ـب ــراط ــوري ــات خ ــاص ــة (امل ـع ـس ـكــر
االش ـت ــراك ــي) ُب ـنــي ج ــزء أس ــاس ــي مـنـهــا على
اإلخ ـضــاع واإلك ـ ــراه ،وخـصــوصــا بـعــد الـحــرب
العاملية الثانية.
ولـقــد كــان فــي خــرائــط مــا بعد الـحــرب العاملية
ال ـثــان ـيــة (وب ــاالس ـت ـن ــاد الـ ــى ن ـتــائ ـج ـهــا) حجم
كبير مــن التعسف فــي عملية تقاسم النتائج
والـنـفــوذ وال ـب ـلــدان .هـنــالــك ضـحــايــا مـعــروفــون
ذهـبــوا ضحية سهلة ومتعسفة على ضفتي
تـلــك ال ـخــرائــط (ال ــوض ــع الـيــونــانــي عـلــى سبيل
املثال) .وسط كل ذلك تجمعت عناصر عديدة،
سـيــاسـيــة واق ـت ـصــاديــة وأم ـن ـي ــة ،ف ــي ت ـطــورات
وم ــواق ــف م ــراك ــز ق ــوى تـلــك املــرح ـلــة ،الـقــديـمــة
والجديدة ،الدولية واإلقليمية ،لحرمان الشعب
الـكــردي مــن أن يكون لــه كيان مستقل .جرى
تــوزيــع كــردسـتــان الطبيعية بــن أربـعــة بـلــدان.
وج ــرى ،بــالـكــامــل ،شـطــب حــق تـقــريــر املصير
ل ـل ـك ــرد واس ـت ـم ــر هـ ــذا األم ـ ــر إلـ ــى ي ــوم ـن ــا ه ــذا
وســط تواطؤ دولــي وإقليمي شبه شامل رغم
الصراعات والتباينات الدولية واإلقليمية على
املستويات كافة.
ج ــزء م ــن ال ـق ــوى ال ـت ـحــرريــة ال ـعــرب ـيــة اسـتـظــل
شعارات تحررية قومية .كانت هذه الشعارات
ً
امل ــوجـ ـه ــة أصـ ـ ـ ــا ضـ ــد ال ـه ـي ـم ـن ــة ال ـخ ــارج ـي ــة
االس ـت ـع ـمــاريــة ،تـنـطــوي فــي الــوقــت عـيـنــه على
نـظــرة اسـتـعــائـيــة وشــوفـيـنـيــة ضــد القوميات
األخـ ــرى ف ــي املـنـطـقــة ال ـعــرب ـيــة .وه ــي ،عـمــومــا،
أق ـل ـيــات عــرقـيــة أو دي ـن ـيــة .بـلــغ م ــن تـفــاقــم هــذا
الخطأ أن ترتبت عليه ،سياسات قمع وتمييز
واضطهاد وإره ــاب اقترنت غالبًا بمنع الكرد
خصوصًا من ممارسة أبسط عناصر التعبير
عن الهوية والثقافة والحضارة الخاصة بهم،
ً
وبأبشع األساليب وصوال إلى استخدام أدوات
اإلبادة أو العقاب الجماعيني.
ُ
حاول الكرد ،عبر تعبيرات سياسية وتنظيمية
ناشطة ،تغيير هذا الواقع .حمل كثيرون منهم
ال ـس ــاح .ل ـج ــأوا إل ــى ق ــوى خــارج ـيــة ،إقليمية

ودول ـ ـيـ ــة ،ط ـل ـبــا ل ــدع ــم س ـيــاســي أو ع ـس ـكــري.
تـعــرضــوا السـتـغــال قضيتهم مــن قـبــل قــوى
حاولت توظيف نقمتهم في خدمة مشاريعها
ومصالحها .ارتكبوا فــي مجرى ذلــك ،أخطاء
صغيرة أو كـبـيــرة ...لكن معاناتهم استمرت
وتصاعدت خصوصًا في تركيا ،وحتى فترة
متأخرة ،في العراق.
ألسباب عديدة ،وكجزء من سياساتها حيال
العراق ،وبعد تعاظم استهداف املناطق الكردية
من قبل نظام الرئيس العراقي الــراحــل صدام
حـســن ،قـ ّـدمــت اإلدارات األمـيــركـيــة املتالحقة
م ـس ــاع ــدات م ـه ـمــة ل ـح ـمــايــة امل ـن ــاط ــق ال ـكــرديــة
مــن خـطــر قـصــف ال ـط ـيــران ال ـعــراقــي .فــرضــت
مـنــاطــق «حـظــر ج ــوي» أفـقــد الــرئـيــس الـعــراقــي
تفوقًا عسكريًا كــان حاسمًا في املـيــدان .عام
 ،2003أي في مجرى الغزو األميركي للعراق
َّ
وبعدهَّ ،
توسعت وتــوطــدت العالقات األميركية
ال ـكــرديــة .سـعــى األمـيــركـيــون لتقديم أنفسهم
كحماة وضامنني للمناطق وللمصالح الكردية
فــي تركيبة مــا بـعــد ال ـغــزو واالح ـت ــال .طبعًا،
كان ذلك بثمن الوالء الكردي الكامل لواشنطن
وسياساتها في العراق واملنطقة .دخل الكيان
الصهيوني ،مــرة جــديــدة ،على الـخــط ،لتعميق
ال ـ ـصـ ــراع ال ـع ــرب ــي ال ـ ـكـ ــردي ول ـج ـن ــي مـكــاســب
خاصة.
في امتداد نتائج الغزو األميركي للعراق ومن
ضمنه سياسة تغذية االنـقـســامــات الطائفية
واملذهبية والعرقية و ...في املنطقة ،ومن ضمن
ت ـعــاظــم دور الـ ـك ــرد ف ــي الـ ـص ــراع ــات امل ــوزع ــة
على أكثر من بلد ،وخصوصًا ضد «داعــش»
واإلرهـ ـ ـ ـ ــاب ...تـعــاظـمــت ال ـنــزعــة ال ـك ــردي ــة نحو
االن ـف ـص ــال .ن ـشــوء إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق،
كإقليم ذي حكم ذاتي ،تكاملت مقومات تحوله
إل ــى إق ـل ـيــم مـسـتـقــل وس ــط اضـ ـط ــراب عــراقــي
ً
خطير وشــامــل (ف ـضــا عــن األزمـ ــة الـســوريــة
والـ ـت ــركـ ـي ــة) .وهـ ــو اض ـ ـطـ ــراب قـ ـ ــاد ،ب ــن أم ــور
أخرى يعدها البعض للمنطقة ولوحدة بلدانها
السياسية والجغرافية واالجتماعية ،إلى إعالن
اس ـت ـف ـتــاء االس ـت ـق ــال م ــن ق ـبــل رئ ــاس ــة إقـلـيــم
كردستان العراق في  25من شهر أيلول القادم.
ثـمــة ص ــراع فــي إقـلـيــم كــردس ـتــان ال ـع ــراق ،بني
تشكيالته السياسية ،حــول السلطة والنفوذ
والعالقات مع بغداد والخارج .لكن ثمة تعاطفًا
سياسيًا وشعبيًا كرديًا عامًا ،ال جدال بشأنه،
ـيء مــن الـحــذر
ش ـعــار االس ـت ـقــال ،ول ــو مــع ش ـ ٍ
والــرغ ـبــة فــي ال ـت ــدرج واإلب ـق ــاء عـلــى ش ــيء من
الوحدة في نطاق العراق ،من قبل كثيرين.
ال تبشر تطورات الوضع ،في الشرق األوسط
ع ـم ــوم ــا وف ـ ــي امل ـن ـط ـق ــة ال ـع ــرب ـي ــة خ ـصــوصــا،
ـوار ب ـن ــاء وج ـ ــدي وم ـل ـتــزم
بــال ـتــوصــل إلـ ــى حـ ـ ـ ٍ
بشأن مشكلة الكرد وحقوقهم بما يحول دون
االنفصال .التمزق السياسي واملذهبي الراهن،
التدخالت واملصالح الخارجية ،ضعف الــروح
الوطنية وروح املـســؤولـيــة ،تــراجــع قيم العدالة
وال ـت ـســامــح وال ـت ـضــامــن ال ــوط ـن ــي وال ـق ــوم ــي...
كـلـهــا أمـ ــور تـشـيــر ع ـلــى أن ف ــرص اسـتـيـعــاب
حركة النزوع الكردي نحو االنفصال ال عالج
ً
مقبوال لها في املرحلة الراهنة .البعض يكتفي
بالتحذير .بعض آخر يريد أن يكون االستفتاء
ً
شامال كل الشعب العراقي وكذلك دول املنطقة.
هــذا لــن يعالج شيئًا ويـكــرر سياسات بائسة
سابقة.
في كل الحاالت ينبغي دعم حق الشعب الكردي
فــي تقرير مـصـيــره .حـ ّـبــذا لــو تــوفــرت شــروط
اسـتـمــرار الــوحــدة وفــق عــاقــات مختلفة تقوم
على االعتراف ،من قبل الــدول املعنية ،بحقوق
ال ـك ــرد وثـقــافـتـهــم وح ـضــارت ـهــم ،وه ــي حـقــوق
سـيــاسـيــة وإن ـســان ـيــة ب ــال ــدرج ــة األولـ ـ ــى .األم ــل
مفقود في هذا االتجاه ،ولذلك ال يمكن رفض
حــق الشعب الـكــردي فــي تقرير مصيره وفق
االتـجــاه الــذي يــريــده ،شــرط أن يتم ذلــك بشكل
واقعي ومدروس ومن دون إكراه من أي سلطة:
كردية أو عربية أو أجنبية.
* كاتب وسياسي لبناني

