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سياسة

رسائل
إلى المحرر
وكيل آل حجيج يرد

ّ
ردًا ع ـل ــى ت ـق ــري ــر «خ ـ ـ ــاف عـلــى
أحــد أكبر عـقــارات طريق املطار»
املـ ـنـ ـش ــور ال ـس ـب ــت امل ــاض ــي عـلــى
م ــوق ــع «األخـ ـ ـب ـ ــار» اإلل ـك ـت ــرون ــي،
أوض ـ ـ ــح ال ــوكـ ـي ــل الـ ـق ــان ــون ــي آلل
حـجـيــج ،املـحــامــي حـســن شــرف،
أن الكالم املنسوب لـ ك .س .ليس
إال «أكاذيب» و«مغالطات تهدف
الى التغطية على عدوان».
وأض ـ ــاف« :ي ـق ــول امل ــدع ــو ك .س.
إنــه اش ـتــرى مـســاحــة تسعة آالف
متر مــربــع مــن الـعـقــار  1264برج
البراجنة ،وبالتالي هو صاحب
حـ ـ ــق ولـ ـ ــديـ ـ ــه تـ ــراخ ـ ـيـ ــص ت ــؤك ــد
ملكيته للعقار ( )...إال أن العقار
لـيــس أم ـت ــارًا بــالــوجــه الـقــانــونــي
بل أسهم ،وبالتالي يشتري املرء
ملكيته في العقار بعدد األسهم
ول ـ ـيـ ــس ب ـ ـعـ ــدد األمـ ـ ـ ـت ـ ـ ــار» ،الف ـت ــا
الـ ــى أن مــوك ـل ـيــه م ــن آل حـجـيــج
يـمـتـلـكــون  2200س ـهــم م ــن أصــل
 2400سهمُ ،
ومشيرًا الى أن املئتي
س ـهــم م ــوزع ــة ع ـلــى ع ــدة مــالـكــن
«ل ـي ــس بـيـنـهــم ال ك .س .وال ث.
س .».ورأى الــوكـيــل أن املدعوين
كـلـيـهـمــا «ي ـم ـث ــان ط ــرف ــا واح ـ ـدًا
ويـ ـعـ ـم ــان ل ـج ـه ــة واحـ ـ ـ ــدة تــريــد
ابـ ـت ــزاز آل ح ـج ـيــج»ُ ،م ـش ـي ـرًا الــى
أن مبلغ املليون ونصف املليون
دوالر ليس إال «قيمة املبلغ الذي
ي ــري ــدون أن يـحـصـلــوا عـلـيــه من
مالكي أغلبية األسهم».
وت ـســاءل الــوكـيــل« :أي ــن مــا يثبت
مـلـكـيــة ك .س .ف ــي ّ
أي س ـهــم من
أسهم العقار؟ وملاذا لم يسجله؟».
وأضاف« :إذا أبرزت ّ
أي معطيات
تثبت أن ّ
أي مــالــك للمئتي سهم
امل ـت ـب ـق ـيــة ،والـ ـت ــي ال ي ـم ـل ـك ـهــا آل
ح ـج ـي ــج فـ ــي ال ـ ـع ـ ـقـ ــار ،قـ ــد ب ــاع ــك
حصته ،فذلك يعطي مالكي أسهم
األغلبية حــق الشفعة بالقانون،
وذلك يؤدي إلى فسخ عقود البيع
حكمًا وتـحــويــل امللكية بالسعر
نفسه إلى آل حجيج».
وقـ ــال« :ي ــزع ــم امل ــدع ــو ك .س .أنــه
يـمـلــك تــراخ ـيــص بــإقــامــة منشأة
عـ ـل ــى ال ـ ـع ـ ـقـ ــار .ه ـ ـ ــذه ت ــراخ ـي ــص
ق ــديـ ـم ــة ألـ ـغ ــاه ــا قـ ـ ـ ــرار امل ـح ـك ـمــة
الـبــدائـيــة ومـحـكـمــة االسـتـئـنــاف،
والـتــراخـيــص ليست ســوى نتاج
عملية احتيال» ،الفتًا الى أن هذه
التراخيص «هــي نتاج أمــر واقــع
بقوة السالح والخداع والرشوة».

♦♦♦

بلدية صور توضح
ت ـع ـق ـي ـبــا ع ـل ــى امل ـ ـقـ ــال امل ـن ـشــور
فــي ع ــدد االخ ـب ــار ال ـص ــادر يــوم
االث ـ ـنـ ــن فـ ــي  ١١اي ـ ـلـ ــول ٢٠١٧
ب ـع ـنــوان «شــاطــئ ص ــور ّ
يغص
ب ـ ــال ـ ــزوار :ش ـكـ ـرًا ل ـل ـس ــاح ــف!»،
وصلنا من نائب رئيس بلدية
صور صالح صبراوي توضيح
ملــا نـشــر فــي نـهــايــة امل ـقــال حــول
ق ـي ـم ــة ب ـ ــدل اإليـ ـ ـج ـ ــار ال ـش ـه ــري
الـخـيــم الـبـحــريــة عـلــى الـشــاطــئ
ال ـ ـج ـ ـنـ ــوبـ ــي .يـ ـه ــم الـ ـبـ ـل ــدي ــة ان
تــوضــح ان األرقـ ــام الـتــي ذكــرت
ليست صحيحة ،انما الصحيح
ه ــو م ــا اقـ ـ ــره امل ـج ـل ــس ال ـب ـلــدي
الـصــادر في  ٢٩نيسان املاضي
الـ ـ ــذي حـ ــدد االي ـ ـجـ ــار ال ـش ـهــري
ل ـل ـخ ـي ـم ــة بـ ـقـ ـي ــاس  ٨أم ـ ـتـ ــار ب ـ
 ٩٠٠الـ ــف ل ـي ــرة وال ـخ ـي ـمــة ذات
الـ ـقـ ـي ــاس  ١٠أم ـ ـتـ ــار إي ـج ــاره ــا
الـ ـشـ ـه ــري مـ ـلـ ـي ــون و ١٥٠ال ــف
ل ـي ــرة .ام ــا الـخـيـمــة ب ـق ـيــاس ١٢
مترا ،فإيجارها الشهري مليون
و ٤٠٠الف ليرة.

تقرير

حصر التحقيق بالجيش وتحييد السياسيين ...ما له
ال تنتهي تداعيات
استشهاد العسكريين مع
فتح تحقيق داخل الجيش
فقط .فاألسئلة مطروحة
عن تحييد السياسيين
والمسؤولين كافة
عن هذا الملف ،وحصر
التحقيق بالجيش دون
سواه ،ما ّ
يعرض المؤسسة
العسكرية لسابقة
هيام القصيفي
ال يـتــوقــع أن تـنـتـهــي تــداع ـيــات خطف
العسكريني ع ــام  2014واستشهادهم
قريبًا .وإذا كــان أهــالــي العسكريني لن
ي ـتــراجـعــوا ع ــن مطالبتهم بالتحقيق
فــي ه ــذه القضية وكـشــف مالبساتها،
إال أن للقضية أب ـع ــادًا أخـ ــرى تتعدى
اإلطار اإلنساني والقانوني ،وال سيما
ب ـعــدمــا أح ـ ــال م ـف ــوض ال ـح ـكــومــة لــدى
امل ـح ـك ـم ــة ال ـع ـس ـك ــري ــة الـ ـق ــاض ــي صـقــر
صقر ملف استشهاد العسكريني الى
مديرية املـخــابــرات فــي الجيش إلجــراء
الـتـحـقـيـقــات األول ـ ـيـ ــة .ف ـقــد دار نـقــاش
سياسي ،فــي األي ــام األخ ـيــرة ،حــول كل
ما يحيط بالقضية وما نجم عنها من
تأثيرات سياسية ،وما يمكن أن تتركه
من ارتــدادات على املؤسسة العسكرية.
وفي خالصات هذه النقاشات اآلتي:
ثـمــة ق ــرار واض ــح ومــوقــف ال لـبــس فيه
مــن رئيس الجمهورية العماد ميشال
عـ ــون وق ــائ ــد ال ـج ـيــش ال ـع ـم ــاد ج ــوزف
ع ــون ب ــإج ــراء الـتـحـقـيــق ال ـ ــازم ملعرفة
ك ــل امل ــاب ـس ــات ال ـت ــي رافـ ـق ــت الـعـمـلـيــة
وما أعقبهاُ .
وينظر الى التحقيق على
أن ــه ضـ ــروري ،كـمــا فــي كــل قضية على
هــذا املستوى من الخطورة ،ليس فقط
ل ـجــاء الـحـقـيـقــة ،أو المـتـصــاص نقمة
أهالي العسكريني ،إنما أيضًا ملحاسبة
امل ـتــورطــن وامل ـســؤولــن لـيــدفـعــوا ثمن
أخ ـطــائ ـهــم .واإلصـ ـ ـ ــرار ع ـلــى التحقيق
يعكس حــرص الـجـيــش ،بــدرجــة أولــى،
ع ـلــى إج ـ ـ ــراء م ــراج ـع ــة داخ ـل ـي ــة فعلية
مل ـح ــاس ـب ــة أفـ ـ ـ ـ ــراد الـ ـسـ ـل ــك ال ـع ـس ـك ــري
املـ ـس ــؤول ــن ع ــن أخـ ـط ــاء ارت ـك ـب ــت قبل

عـمـلـيــة ال ـخ ـطــف وأثـ ـن ــاء ه ــا وب ـعــدهــا.
وهذا أمر يجري في أي عملية عسكرية
وف ــي أي جـيــش نـظــامــي يـحــاســب فيه
امل ـخ ـط ـئــون وي ـك ــاف ــأ ف ـيــه ال ــذي ــن قــامــوا
ب ــإنـ ـج ــازات ،وهـ ــو أمـ ــر واع ـ ــد ،إن بقي
فــي إط ــاره القانوني وليس الكيدي أو
الشخصي .وه ــذا أمــر يــؤكــده الجيش،
كما رئـيــس الجمهورية بصفته قائدًا
أعلى للقوات املسلحة ،ألنــه يصب في
خــانــة تـعــزيــز وض ــع الـجـيــش وتنظيم
آلـيــات املحاسبة وإظ ـهــار املسؤوليات
كاملة.
ل ـكــن ،ف ــي امل ـقــابــل ،ه ـنــاك مـجـمــوعــة من
املــاح ـظــات ال ـتــي ت ـقــال ف ــي الـنـقــاشــات
الـسـيــاسـيــة ت ـهــدف ال ــى اإلضـ ـ ــاءة على
س ـي ــر ال ـت ـح ـق ـيــق ح ـت ــى ال ي ـت ـح ــول عن
مـســاره ،وحفاظًا على وضــع املؤسسة
العسكرية:
ً
أوال ،إن الجيش الذي يخرج من انتصار
ب ـه ــذا ال ـح ـجــم ع ـلــى تـنـظـيــم «داعـ ـ ــش»،
يواجه للمرة األولى في تاريخه تحقيقًا
على هذا املستوى من الخطورة والدقة.
فــال ـت ـح ـق ـي ـقــات ال ـع ـس ـك ــري ــة ال ــداخ ـل ـي ــة
تـجــرى فــي شـكــل دائ ــم داخ ــل املؤسسة
عند أي أخطاء ترتكب ،وال تكون عادة
على هــذا املستوى الوطني ال ـعــام ،وال
سيما بعدما أخذت قضية العسكريني
املـخـطــوفــن كــل ه ــذا الــدعــم واالح ـت ــواء
الـ ـسـ ـي ــاس ــي والـ ـشـ ـعـ ـب ــي .وهـ ـ ـ ــذا األم ـ ــر
كفيل فــي حــد ذات ــه ب ــأن يـضــع الجيش
أم ــام تـحـ ّـد أســاســي وح ـســاس ودقـيــق،
ألن ـ ـ ــه س ـي ـن ـع ـك ــس ح ـك ـم ــا عـ ـل ــى وض ــع
الجيش وعلى ضباطه وأف ــراده ،الذين
س ـي ـك ــون ــون م ـع ــرض ــن ،إع ــام ـي ــا على
األق ــل ،لحالة هي األولــى من نوعها لن
تكون سهلة على املؤسسة العسكرية

إذا كان التحقيق
سيرسو في نهاية األمر
على الجيش ،فلماذا
أثيرت كل هذه الضجة
السياسية؟

اإلصرار على التحقيق يعكس حرص الجيش على إجراء مراجعة داخلية فعلية (داالتي ونهرا)

التي يفترض بها ،وهي الحريصة على
إج ــراء تحقيق شــامــل وش ـفــاف ،تفادي
الفخاخ واملطبات أمامها.
ثانيًا ،إن وزير العدل سليم جريصاتي
ّ
وجـ ـ ــه ك ـت ــاب ــا ال ـ ــى ال ـن ــائ ــب الـ ـع ــام ل ــدى
محكمة التمييز القاضي سمير حمود،
طلب فيه إجراء التعقبات بشأن جرائم
قتل العسكريني في عرسال من الجيش
وقــوى األمــن الداخلي« ،على أن تشمل
هذه التعقبات جميع الجرائم املتفرعة
وجميع األش ـخــاص الــذيــن شــاركــوا أو
ّ
تــدخ ـلــوا أو ح ـ ّـرض ــوا عـلــى ارتـكــابـهــا».
الح ـقــا ،أح ــال صـقــر امل ـلــف ال ــى مــديــريــة
املخابرات إلجراء التحقيق .وهذا األمر
أث ــار الـتـبــاســات ح ــول حـصــر التحقيق
بــاملــديــريــة ال ـت ــي تـعـنــى عـ ــادة بــالـشــأن
األمني ،وليس بالشرطة العسكرية التي
تحقق عادة في مسائل داخلية ،وإن أقل
خ ـطــورة .ف ــإذا ك ــان مـشـهــودًا للمديرية
عـمـلـهــا وإج ــراؤه ــا الـتـحـقـيــق بطريقة
ش ـف ــاف ــة وم ـ ــن دون إثـ ـ ـ ــارة أي أخ ـط ــاء
حــول ـهــا ،إال أن ـهــا س ـت ـكــون ال ـي ــوم أم ــام
مسؤولية كبيرة في مواجهة ملف كبير
وحساس وخطر ومتشعب ،ما يضيف
ً
عليها ثقال كبيرًا وضغطًا أمنيًا مكثفًا
نتيجة انصرافها إلى مالحقة شبكات
أمنية وإرهابية خطرة.
وهـ ـ ــذا ال ـت ـك ـل ـيــف س ـي ـط ــرح أس ـئ ـل ــة عن
خريطة الطريق التي يمكن أن تعتمدها
مديرية املخابرات والجيش في إجــراء
التحقيقات ،ومن الذي يمكن أن تشمله،

ك ـم ـس ــؤول ــن ع ـس ـك ــري ــن مـ ــن مـخـتـلــف
الرتب منهم؛ من أصبح خــارج الخدمة
وم ـن ـه ــم م ــن ال يـ ـ ــزال ف ـي ـه ــا ،ع ـل ـمــا بــأن
الحوادث التي جرت عام  2014متشعبة
ومتداخلة .ولوجستيًا ،هناك تراتبيات
م ـت ـف ــاوت ــة ومـ ـت ــدرج ــة ب ـح ـســب ال ــرت ــب
وامل ـس ــؤول ـي ــات امل ـع ـط ــاة الـ ــى الـضـبــاط
وقادة األلوية والوحدات .فهل يمكن أن
يفتح تحقيق واسع الى هذا الحد ،ومن
ال ــذي سيستدعى ال ــى التحقيق ،ومــن
يبقى خارجه؟
ثــالـثــا ،ال يمكن الـتـعــامــل مــع التحقيق
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة واس ـ ـعـ ــة مـ ــن ال ـض ـب ــاط
وال ـع ـس ـكــريــن ،م ــن دون االن ـت ـب ــاه الــى
احـتـمــال ت ــرك تــأثـيــرات عـلــى معنويات
ال ـج ـيــش ألن ــه س ـيــؤســس لـســابـقــة هي
األول ــى مــن نوعها ،وهـنــاك خيط رفيع
بــن املـحــاسـبــة الـشـفــافــة وب ــن الكيدية
والـتـشـهـيــر .وحـســاسـيــة ه ــذا األمـ ــر أن
املطالبة املحقة بفتح تحقيق في قضية
خطرة كالتي حصلت في عرسال يمكن
أن تتحول لــدى أي جهة سياسية إلى
مطالبة بفتح تحقيقات مماثلة داخــل
املــؤس ـســة ال ـع ـس ـكــريــة م ــن ن ـهــر ال ـب ــارد
إلـ ــى  7أي ـ ــار ،إلـ ــى أح ـ ــداث عـ ـب ــرا ،علمًا
بــأن لكل الـقــوى السياسية مآخذ على
الجيش فــي هــذه املـحـطــات ،كما أن في
داخــل املؤسسة نفسها مآخذ على أداء
بـعــض ال ـض ـبــاط امل ـعــروفــن خ ــال تلك
املــراحــل .فمن يمكنه أن يوقف مسلسل
التحقيقات وتحويل الجيش الى كبش

مقالة

« ...وقفتم تستمعون وراء الباب لصرخات بكارتها»
عمر نشابة
ه ــي فـلـسـطــن ال ـتــي ان ـش ـغــل الـبـعــض
ب ـم ـصــال ـحــة مـغـتـصـبـهــا وم ـشــارك ـتــه
إنتاج فيلم سينمائي في تل أبيب...
ويـ ـسـ ـتـ ـهـ ـجـ ـن ــون َّ
رد ف ـ ـعـ ــل جـ ــريـ ــدة
«األخـبــار» العنيفة بحق السينمائي
ورعـ ــاتـ ــه م ــن ب ـع ــض املـ ـس ــؤول ــن فــي
ال ــدول ــة وال ـج ـه ــات ال ــدول ـي ــة ال ـحــاملــة
بــال ـســام ...صــرخـتــم فيها أن تسكت
صونًا له ولجائزة األوسكار وللحرية
وال ـف ــن واإلبـ ـ ـ ــداع ...فـمــا أشــرف ـكــم ،هل
تسكت مغتصبة؟
إن االع ـت ــذار ال ــذي طــالـبــت «األخ ـبــار»
املخرج زيــاد دويــري به ليس لنا ،بل
ألم ـهــات وأخـ ــوات وأح ـبــة مـئــات آالف
الـ ـشـ ـه ــداء واملـ ـع ــذب ــن م ــن آل ـ ــة ال ـق ـتــل
والتخريب اإلسرائيلية ،التي ال شك
أن كــل إســرائـيـلــي ،ومــن بينهم الذين
تعاون معهم دويري ،شارك فيها من
خالل التجنيد العسكري.
أم ـ ـ ــا ال ـ ـن ـ ـقـ ــاش ب ـ ـشـ ــأن رح ـ ــات ـ ــه إل ــى
فلسطني املحتلة وتعاونه معهم في
إخــراج فيلم وتصويره ،فال يمكن أن

يكون منتجًا إذا لم يتطرق إلى أساس
املشكلة ،وهو كيفية تعاملنا كشعب
عانى العدوان واالحتالل الصهيوني
م ــع ال ـف ـن ــان ــن واملـ ـب ــدع ــن وال ـع ـل ـمــاء
واملثقفني اإلسرائيليني.
وال بــد أن ي ـبــدأ الـنـقــاش ب ـســؤال عــام
وبديهي :ما هو األسلوب األنجح في
مواجهة العدو اإلسرائيلي؟
امل ـخ ــرج زيـ ــاد دويـ ـ ــري ،الـ ــذي تــرعــرع
في حضن والدته املحامية املناضلة
فـ ــي صـ ـف ــوف ح ـ ــزب ال ـب ـع ــث ال ـع ــرب ــي
االشـ ـت ــراك ــي ،ل ــم ي ـت ـطــرق ف ــي ٍّ
أي من
مقابالته اإلعــامـيــة ردًا على الحملة
التي تتهمه بالتطبيع مع العدو ،إلى
مساهمته في مواجهة العدو ،وال إلى
وا ّج ـبــه ت ـجــاه الـقـضـيــة ال ـتــي ق ــال إنــه
تبناها منذ الصغر.
أل ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـف ـ ـك ـ ــر امل ـ ـ ـ ـخـ ـ ـ ــرج ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي
بمخيمات الالجئني الفلسطينيني
ف ــي ب ـل ــده ،ح ـيــث ي ـق ـبــع م ـئ ــات آالف
املشردين املقموعني املطرودين من
أرضـهــم عندما سافر إلــى تــل أبيب
وعمل وأقام فيها لفترة من الزمن،
بـيـنـمــا ُيـ ـح ـ َـرم الـفـلـسـطـيـنــي م ـجـ ّ
ـرد

الحلم بحق العودة؟
ألـ ـ ـ ـ ـ ــم يـ ـ ـخـ ـ ـط ـ ــر ب ـ ـ ـبـ ـ ــالـ ـ ــه أن زمـ ـ ـ ـ ـ ــاءه
اإلس ــرائـ ـيـ ـلـ ـي ــن ال ـ ــذي ـ ــن عـ ـم ــل م ـع ـهــم
وشـ ــارك ـ ـهـ ــم ع ـم ـل ــه وفـ ـن ــه وص ــداقـ ـت ــه
يحتلون منازل وبيوت وأراضي تعود
ملكيتها إلــى عــائــات يتسول بعض
أطفالها على أبــواب دور السينما في
بيروت ليتمكنوا من شراء ربطة خبز؟
إن إب ــداع دوي ــري ال يـجــوز أن ُيعفيه
من املساءلة ،ال بل يزيد من أهميتها
حيث إن الــرجــل لديه طاقة فنية كان
يمكن استثمارها في مواجهة العدو،
ال فــي مسامحته مــن دون مـقــابــل من
خالل املساهمة في التطبيع معه.
يدخل البعض في سجاالت سطحية
ب ـش ــأن عـ ــرض ف ـي ـلــم دويـ ـ ــري ال ـجــديــد
أو مـ ـنـ ـع ــه ،وي ـس ـت ـغ ــل الـ ـبـ ـع ــض ذل ــك
للدعاية وزي ــادة أع ــداد املتابعني من
خــال تـحـ ٍّـد بــات ي ـ ّ
ـروج لــه بــن الناس
تـحــت ع ـنــاويــن «ح ــري ــة الـتـعـبـيــر» في
مواجهة «قمع السلطة» ،و«االنفتاح
والـ ـتـ ـط ــور» ف ــي م ــواج ـه ــة «االنـ ـغ ــاق
وال ــرج ـع ـي ــة» ،و«اإلبـ ـ ـ ــداع ال ـف ـن ــي» في
م ــواجـ ـه ــة «االن ـ ـح ـ ـطـ ــاط الـ ـثـ ـق ــاف ــي»...

*

وي ـس ـعــى ال ـب ـعــض إل ــى ال ــذه ــاب أبـعــد
من ذلــك بكثير ،فيتحول النقاش إلى
هجوم مركز على املقاومة «الخشبية
امل ـحــاف ـظــة ال ـت ــي ت ـت ـبــع والي ـ ــة الـفـقـيــه
وت ـم ـن ــع اإلبـ ـ ـ ـ ــداع الـ ـفـ ـن ــي» وال ـت ـط ــور
واالن ـف ـتــاح عـلــى ال ـغــرب وعـلــى العالم
امل ـت ـق ــدم ...وي ـخ ــرج بـعــض املــوتــوريــن
مـ ــن أوكـ ـ ــارهـ ـ ــم ل ـي ـس ـت ـغ ـل ــوا انـ ـح ــراف
الـنـقــاش عــن م ـســاره للتصويب على
املقاومة في زمن بات الشغل الشاغل
ف ـيــه ل ـل ـقــوى ال ـغــرب ـيــة وب ـعــض ال ـقــوى
العربية في لبنان هو التحريض على
املقاومة.
ل ـن ـف ـتــرض أن دويـ ـ ــري اخـ ـت ــار دمـشــق
ل ـت ـصــويــر ف ـي ـل ـمــه الـ ـج ــدي ــد .يـقـتـضــي
ذلــك تــواصـلــه مــع السلطات الرسمية
ف ــي ال ـج ـم ـهــوريــة ال ـعــرب ـيــة ال ـســوريــة
لحصوله عـلــى إذن للتصوير ،كذلك
يقتضي انتقاله إلى دمشق واجتماعه
ب ــاملـ ـس ــؤول ــن ال ـ ـسـ ــوريـ ــن ال ـت ــاب ـع ــن
للرئيس بـشــار األس ــد .ولـنـفـتــرض أن
ال ـف ـي ـلــم ال ـج ــدي ــد ي ـت ـطــرق إلـ ــى عملية
املـ ـص ــالـ ـح ــة ب ـ ــن املـ ــؤيـ ــديـ ــن ل ـل ـن ـظــام
واملعارضني له وتعقيداتها .ولنسأل

