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رأي

الذي كان ريغان سيلقي فيه خطبة ويأخذ
ّ
معه فساتني وب ــزات رسـمـ ّـيــة كــي تتناسق
ّ
ألــوان ـهــا م ــع ألـ ــوان الـخـلـفــيــة ف ــي الطبيعة
ّ
تلفزيونية أفضل.
من أجل تحقيق تغطية
وم ـسـت ـشــار ب ـيــل كـلـيـنـتــون ،دي ــك مــوريــس،
روى ف ــي ك ـتــابــه «خ ـل ــف ال ـب ـيــت األب ـي ــض»
كـيــف أن كـلـيـنـتــون قـضــى ّأيـ ــام عـطـلـتــه في
ع ـ ــام  ١٩٩٦فـ ــي ال ـط ـب ـي ـعــة فـ ــي م ـت ـن ــزه فــي
وايومنغ وذلك من أجل تعزيز حظوظه في
االنـتـخــابــات املقبلة فــي أوس ــاط الناخبني
ّ
يحبون الطبيعة (والـقــرار كــان بناء
الذين
ّ
على استطالعات رأي معمقة لتبيان نقاط
ضـعــف مــوقــع كلينتون فــي أوس ــاط ال ــرأي
العام حينها).
مـشـكـلــة شـخـصـ ّـيــة ت ــرام ــب ظ ــاه ــرة نـعــانــي
منها في بالدنا ،كما تعاني منها أميركا.
يرث الثري ماليني عن والده ويراكم عليها

يريد النظام األميركي
أن ُيقنع العالم بأن ترامب
هو استثناء

ماليني ومليارات .والثروة باتت في العرف
ال ـعــام ص ـن ـوًا لـلــذكــاء وال ـك ـف ــاء ة ،وه ــذه من
إن ـتــاجــات الـفـكــر الــرأس ـمــالــي ،أو مــن نـتــاج
بـنـيـتــه ال ـف ــوق ـ ّـي ــة .ي ـص ـبــح ك ــل ج ــام ــع ث ــروة
طــام ـحــا س ـيــاسـ ّـيــا ،طـلـبــا لـلـجــاه والـسـلـطــة
وط ـم ـع ــا ب ــامل ــزي ــد م ــن املـ ـ ــال خ ـص ــوص ــا فــي
بالدنا حيث ال حدود أو ضوابط على ثروة
الثري عندما يدخل إلى السلطة (تضاعفت
ث ـ ــروة الـ ـح ــري ــري أض ـع ــاف ــا م ـضــاع ـفــة بـعــد
َ
سنواته في الحكم) .وترامب افتنت بنفسه
ّ
فــي ســن مـبــكــرة وك ــان يـبـتــاع صـفـحــات من
«ن ـيــويــورك تــايـمــز» للتعبير عــن آرائ ــه في
الدولية .أراد أن ّ
ّ
يغير من سياسات
التجارة
أميركا ،لكن عن بعد يومذاك.
ت ــرام ــب ل ـي ــس غ ــري ـب ــا ع ــن أمـ ـي ــرك ــا ،ول ـيــس
ب ـع ـي ـدًا ع ـن ـهــا .ي ــري ــد إعـ ــام ال ـن ـخ ـبــة إق ـنــاع
ّ
يمت بصلة إلى
العالم أجمع ان تــرامــب ال
السياسة و«الثقافة» في أميركا .ال ،ترامب
ابــن اميركا (الـبــار) وم ــرآة لها .هــو أميركا
ع ـنــدمــا ت ـن ـظــر إل ــى نـفـسـهــا ف ــي املـ ـ ــرآة .هو
أميركا لكن من دون «روتــوش» أو تجميل
ّ
أو ثـنــايــا مــن الــدعــايــة الـسـيــاسـ ّـيــة امل ـ ُـرك ــزة.
هو املكنون األميركي الصامت ،أو املرتدع
ب ــوج ــه س ـيــاســة «ال ـص ــواب ـي ــة ال ـس ـيــاسـ ّـيــة»
ّ
ليبراليًا على الخطاب
التي تفرض نفاقًا
األم ـ ـيـ ــركـ ــي .تـ ــرامـ ــب هـ ــو نـ ـت ــاج عـ ـق ــود مــن
تـ ـن ــام ــي الـ ـغـ ـض ــب والـ ـنـ ـقـ ـم ــة ف ـ ــي ص ـف ــوف
الرجال البيض الذين يرون أنهم يخسرون

كــل شــيء بسبب ازدي ــاد أع ــداد املـلـ ّـونــن —
ّ
املكسيكية — في
خصوصًا ذوي األصــول
صفوف الشعب األميركي .عقدان أو ثالثة
ّ
األكثرية.
من الزمن ويفقد الرجل األبيض
ّ
لكن خوفه ّ
ينم عن قلق وجـ ّ
ـودي من تغير
ّ
ّ
الطبيعة السكانية .هناك مبالغات بأهمية
ّ
األكثرية
السنة أو العقد الــذي تصبح فيه
ّ
أقلية فــي أمـيــركــا .وعندما يـحــدث ذلــك في
ّ
منتصف ه ــذا ال ـقــرن ،هــل سـيـغــيــر ذل ــك من
السياسية واالقـتـصـ ّ
ّ
ـاديــة
طبيعة الهيمنة
للبيض الذكور في البالد؟
ّ
ُيشكل ترامب إحراجًا ألميركا حول العالم.
ّ
ه ــذه إم ـبــراطــوريــة ت ـحــاول دوم ــا الـتــوفـيــق
ب ـ ــن ح ــروبـ ـه ــا املـ ـسـ ـتـ ـم ـ ّـرة وبـ ـ ــن س ـع ـي ـهــا
لكسب ثقة وتأييد الناس حول العالم .هي
ّ
بوحشية لكنها تــرى فــي نفسها
تتنافس
تجسيدًا للعدل واإلنصاف .هذه بالد تزهو
ّ
ّ
وحشيتها لكنها
برأسماليتها وتزيد من
ّ
تـظــن أنـهــا امل ـثــال االق ـت ـصــادي والـسـيــاســي
ّ
األم ـث ــل .وت ــرام ــب ف ــي ســوقــيـتــه وصــراحـتــه
ال ي ـ ـتـ ــاء م مـ ــع الـ ـخـ ـط ــاب الـ ـ ـ ــذي ت ـع ـت ـمــده
االم ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة ف ــي ال ـحــديــث ع ــن نــوايــاهــا
وعن طموحاتها وعن صراعاتها.
ّ
يــروي املــؤلــف أن قــرار نقل السفارة مــن تل
أبيب إلــى القدس كــان مفروضًا أن يتم في
ال ـيــوم ّ
األول مــن الـحـكــم .ك ــان ه ــذا بــإصــرار
م ــن س ـت ـي ــف بـ ــانـ ــون .ل ـك ــن ال ـ ـقـ ــرار ل ــم يـكــن
ّ
مـتـعــلـقــا بــال ـس ـيــاســة ال ـخ ــارج ـ ّـي ــة ألم ـيــركــا،
ّ
بـقــدر مــا هــو ق ــرار سياسي داخـلــي يتعلق
ّ
تقليدية
بمحاربة اليمني الجديد لثوابت
فــي الـسـيــاســة الـخــارجـ ّـيــة والــداخـلـ ّـيــة :قــرار
نـقــل ال ـس ـفــارة هــو الـجــانــب اآلخ ــر مــن قــرار
بـنــاء ال ـج ــدار .إن الـقـســوة فــي الـتـعــامــل مع
امل ـهــاجــريــن ك ــان ــت س ـمــة م ــن س ـم ــات إدارة
أوب ــام ــا ال ـتــي طـ ــردت م ــن امل ـهــاجــريــن أكـثــر
مما طرد بوش (وربما ترامب عندما يكمل
واليته —إن أكملها) .لكن أوباما كان يطرد
ّ
املهاجرين وهو
يتحدث عن فوائد الهجرة
إل ــى الـ ـب ــاد .ي ــري ــد ت ــرام ــب وفــري ـقــه تغيير
قواعد اللعبة إلثبات أن الرجل األبيض هذا
ّ
ّ
وامللونني
الليبرالية
ال يخشى مــن ثــوابــت
ّ
في الـبــاد .لكن هل قــرار نقل السفارة غير
مــن االنحياز األميركي التقليدي الحتالل
ّ
وعدوانية إسرائيل؟
ّ
ّ
هـنــاك أزم ــة سـيــاســيــة حقيقية تعتمل في
داخــل الطاقم الحاكم في واشنطن .ترامب
ّ
الحزب الجمهوري،
كرس شقاقًا في داخل ّ
كان «حزب الشاي» قد دشنه قبل سنوات.
ترامب هو «حزب الشاي» في الحكم ،وهو
ف ــي ص ــدد تـغـيـيــر وج ـه ــة س ـيــاســة ال ـحــزب
الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري .الـ ـنـ ـظ ــام ال ـس ـي ــاس ــي ه ـن ــا ال
يسمح ببروز حزب ثالث .ليس أمام ترامب
إال االسـ ـتـ ـي ــاء ع ـل ــى الـ ـح ــزب ال ـج ـم ـه ــوري
ودفـعــه نـحــو نـســق مــن الـيـمــن الـجــديــد في
أوروب ــا .لكن مــا يفعله تــرامــب ال ّ
يغير وال
ّ
ّ
ي ـقــلــل م ــن أع ـم ــال وح ـ ــروب اإلم ـب ــراط ــوري ــة
األم ـي ــرك ـ ّـي ــة ال ـت ــي ب ــات ــت ت ـع ـمــل وف ــق نـظــام
التشغيل الذاتي.
ّ
لكن ما ّ
سردية
—حسب
ترامب
حكم
يميز
ّ
ّ
الكتاب— هو طغيان عناصر قيادية مؤثرة
ّ
سياسية
عـلــى ال ـق ــرار مــن الــذيــن ال خـلـفـ ّـيــة
ّ
فعلية لهم ،مثلهم مثل ترامب .هذا سيسمح
ّ
بدرجة من التجارب في السياسة الخارجية،
ك ـم ــا أنـ ــه س ـي ـع ـكــس ط ـب ـي ـعــة ال ـف ــري ــق ال ــذي
يحيط بترامب وال ــذي يعتبر إي ــران الـعـ ّ
ـدو
ّ
األول (بـ ــدأت أمـيــركــا بتليني لهجتها إزاء
ّ
ّ
كوريا الشمالية كما أن املفاوضات السرية
ْ
دون ت ـن ــازل م ــن قبل
ب ــن ال ـطــرفــن —ومـ ــن ّ
ّ
كوريا الشمالية— لم تتوقف) .العسكريون
ال ــذي ــن يـحـيـطــون ب ـتــرامــب ي ـحـ ّـم ـلــون إي ــران
املـ ـس ــؤول ـ ّـي ــة ال ـك ـب ــرى ع ــن أعـ ـم ــال امل ـق ــاوم ــة
الـتــي ّأدت إل ــى ط ــرد ال ـق ـ ّـوات األمـيــركـ ّـيــة من
ال ـع ــراق .واإلم ـبــراطـ ّ
ـوريــة األمـيــركـ ّـيــة تسمح
ّ
باختبارات وتجارب إذا كانت موجهة ضد
ومسلمني ،بالرغم من نظام التسيير
عــرب
ّ
ّ
(يتبي في
الذاتي .وتبني محمد بن سلمان
ّ
األميركية في
الكتاب مدى ضلوع الحكومة
صـعــود محمد بــن سلمان وإق ـصــاء محمد
ّ
أميركية جديدة تطيح
بن نايف) هو تجربة
ّ
الديبلوماسية املحافظة .لكن هل
بعقود من
ّ
االمبراطورية مع نزوعات
تتضارب مصالح
تــرامــب لـلـتـجــارب وامل ـغــامــرة؟ عـنــدهــا فقط،
الخامس والعشرين
يمكن تطبيق التعديل
ّ
ّ
ّ
االمبراطورية
تتحول دفة
للدستور .عندها
إلى وظيفة التشغيل الذاتي.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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صراع الرئاستين:
ماذا عن الدستور والمصلحة الوطنية؟
سعد اهلل مزرعاني *
ليس الـجــدال املحتدم حاليًا بشأن مــرســوم «دورة
عــون» لعام  ،1994ذا طابع سياسي فقط ،بــل هو
ذو أساس دستوري و«ميثاقي» (أي طائفي) أيضًا.
املسألة لم تبدأ في أواسط الشهر املاضي ،مع توقيع
امل ــرس ــوم م ــن قـبــل رئـيـســي الـجـمـهــوريــة ومجلس
الــوزراء ،بل هي تمظهرت منذ بدء معركة الرئاسة
األولـ ـ ــى ح ــن دعـ ــم ال ــرئ ـي ــس بـ ــري تــرش ـيــح ال ـنــائــب
ً
سـلـيـمــان فــرنـجـيــة لــرئــاســة الـجـمـهــوريــة متجاهال
ترشيح عون حتى اللحظة األخيرة .بل إن «القصة»
أبعد وأعمق من ذلك زمنيًا وسياسيًا و«ميثاقيًا»،
لجهة التعبئة الـتــي اعتمدها الـعـمــال ميشال عون
ضــد مــا اسـتـقــرت عليه ت ــوازن ــات السلطة وسعيه
لنسف ه ــذه ال ـتــوازنــات أو لتعديلها (عـلــى األق ــل)
ملـصـلـحــة ال ـف ــري ــق امل ـس ـي ـحــي .وه ـ ــذه ال ـت ـع ـب ـئــة هي
امتداد ،في الظرف الراهن ،لسياسة سابقة ،للرئيس
ع ــون ،فــي رف ــض «ال ـطــائــف» ال ــذي جـســدتــه يومها
عبارته الشهيرة« :لن يحصلوا على توقيعي»...في
مواجهة تبلور وتكريس معالم واقع جديد وهيمنة
جديدة بلور عون ،تباعًا ،توجهات وشعارات بدأت
ً
بـمـعــارضــة اإلدارة ال ـســوريــة ،وص ــوال إل ــى املطالبة
بــاس ـت ـعــادة «الـ ـحـ ـق ــوق» ،ف ـ ــ«اإلصـ ــاح وال ـت ـغ ـي ـيــر»،
ً
وصوال إلى «الرئيس القوي» ...وفي سياق ذلك كان
«التفاهم» مع «حزب الله» في شباط  2006ثم إعالن
تفاهم مع «القوات اللبنانية» في ربيع  ،2016ثم عقد
صـفـقــة ،بـعــد ذل ــك ،مــع «ت ـيــار املـسـتـقـبــل» ورئـيـســه
سعد الحريري كانت هي الحاسمة في استكمال
األكثرية الضرورية النتخاب عون إلى سدة رئاسة
الجمهورية في آخر تشرين األول عام .2016
األج ــواء واإلجـ ــراءات االحتفالية بانتخاب الرئيس
ّ
ع ــون شــكـلــت ،هــي األخ ـ ــرى ،عـنـصـرًا إضــافـيــا في
مـســار التوجه نحو تحقيق «الـشــراكــة املسيحية»
في السلطة .كذلك بــرزت مبكرًا مؤشرات الصفقة
م ــع «ت ـي ــار املـسـتـقـبــل» ورئ ـي ـســه ،رئ ـيــس الـحـكــومــة
الجديد ،وذلك من خالل مرسوم النفط وما انطوى
عليه ،في جلسة مجلس الــوزراء األولــى ،من دالالت
ّ
تياري الحريري وعون
سياسية وتحاصصية بني
بشكل خاصّ .
وتبي سريعًا أن ثمة «ثنائية» يجري
اعتمادها بني هذين التيارين ،وأنها تستوحي بعض
وظيفتها من ثنائية ما قبل الحرب األهلية و«اتفاق
الطائف» .ثم أنه ،إلى «فجعنة» صارخة في االندفاع
لالستحواذ على املواقع اإلداريــة والصفقاتّ ،
تميز
هــذا التحالف الثنائي ،وخصوصًا التيار العوني،
على مستوى اإلدارة ،وحتى السياسة ،بأرجحية
لــرئـيــس الـجـمـهــوريــة ،عــززهــا تــراجــع ن ـفــوذ رئيس
الـحـكــومــة وت ــراك ــم أزم ــات ــه املــال ـيــة م ــا وض ـعــه على
شفير اإلفــاس العام .خاض الرئيس عون معارك
ً
كــان معظمها سهال (فــي التشكيالت والتعيينات
العسكرية والقضائية والديبلوماسية) واصطدم
بعضها بــاعـتــراضــات كـمــا فــي صـفـقــة استئجار
البواخر التي انطوت على سمسرة فاضحة وربما
غير مسبوقة في تاريخ الفساد السياسي واإلداري
في لبنان ...التيار العوني الذي كان يخوض معركة
«حقوق املسيحيني» كان يخوضها كمعركة خاصة
ً
باعتباره األكـثــر تمثيال .اسـتـعــادة تلك «الحقوق»
الطائفية كان سيؤول مردودها إليه بالدرجة األولى
فــي منظومة املـحــاصـصــة الـتــي تـتـبــدل تــوازنــاتـهــا،
وفق شروط خارجية غالبًا ومحلية أحيانًا ،ولكن،
جوهرها ،ال يحول وال يزول!
ك ـ ــان ال ــرئ ـي ــس ن ـب ـيــه ب ـ ــري رج ـ ــل م ــا ب ـع ــد تـســويــة
ُ
«الطائف» األول ،كما ط ِّبقت في ظل اإلدارة السورية
ال ـتــي ام ـت ــدت رس ـم ـيــا ،ع ـق ـدًا ون ـصــف ال ـع ـقــد .وهــو
طيلة هذه املــدة ،كان املحاصص األكثر نفوذًا الذي
طاولت حصته ،أيضًا ،ما يعود خصوصًا للشريك
املـسـيـحــي .لـهــذا األم ــر بــالــدرجــة األولـ ــى ،ك ــان بــري
األح ــرص على الـنـظــام وال ـحــارس اليقظ لتوازناته
التي بــدأت باالختالل بعد فــرض انسحاب القوات
الـســوريــة فــي أواخ ــر نيسان عــام  .2005منذ ذلك
التاريخ بدأ يتراجع دوره وتتقلص حصته بضغط
مــن «ال ـشــريــك الـسـنــي» بشكل خ ــاص .وه ــو واجــه
مع تنامي الحركة العونية وارتفاع النبرة الطائفية
ُّ
وتــوطــد التحالف بــن التيار العوني و«ح ــزب الله»،

تهديدًا بدأ في انتخابات جزين وتفاقم برفض عون
«شــرعـيــة» التمديد للمجلس النيابي ،ثــم انــدلــع مع
تسلم عون مقاليد الرئاسة بالتعاون مع الحريري
فــي ثنائية ذكــرنــا آنـفــا أنـهــا راج ـحــة بشكل كبير
ملـصـلـحــة عـ ــون .شـهـيــة ال ـت ـيــار ال ـعــونــي جـمـعــت ما
بــن اإللـحــاح على تطبيق «املناصفة» والحنني إلى
مرحلة االمـتـيــازات املــارونـيــة التي كانت تجسدها
صالحيات رئيس الجمهورية الذي «يحكم وال يلي
شارك وال ُي َ
األحكام» :أي ال ُي َ
ساءل! وحيث أن بري
كــان املـحــاصــص األكـبــر واملـسـتــأثــر كليًا بالحصة
الشيعية («حزب الله» نأى بنفسه عن املحاصصة
لحساب أولوية املقاومة) بدا الخاسر األكبر نسبيًا
مــن كــل ال ـت ـطــورات الـتــي تــاحـقــت مـنــذ ع ــام 2005
حتى يومنا هذا .هنا يقع الحقل األساسي للصراع
وألسـبــابــه :مــا بــن مـحــاولــة اإلب ـقــاء على الـتــوازنــات
القديمة ومحاولة إبدالها بتوازنات جديدة.
أمــا الـعـنــوان الـثــانــي لـلـصــراع ،واملـتـصــل بــذلــك كليًا،
ف ـه ــو ف ــي ال ــدسـ ـت ــور ن ـف ـس ــه .ت ـج ـســد أبـ ـ ــرز جــديــد
دستور «الطائف» في القانون الدستوري املقر في
.1991/9/21
ً
الذي أدخل تعديال جوهريًا على صالحيات رئيس
ال ـج ـم ـهــوريــة ون ـقــل مـعـظــم سـلـطــة الـ ـق ــرار م ــن هــذا
املـنـصــب إل ــى مـجـلــس ال ـ ــوزراء مجتمعًا .فــي املـبــدأ
كل أطــراف السلطة والحكم متفقون على ديمومة
وتأبيد نظام املحاصصة .وهم لذلك ،ورغم خالفهم
على التوازنات والحصص وحجمها ،قد اجتمعوا
ع ـلــى ضـ ــرب إص ــاح ــات «الـ ـط ــائ ــف» وخ ـصــوصــا
مـنـهــا ح ـصــر وم ـح ــاص ــرة الـطــائـفـيــة ف ــي «مـجـلــس
شيوخ» مستحدث ،وتحرير مجلس النواب ،مصدر
الـسـلـطــات ،مــن الـطــائـفـيــة الـسـيــاسـيــة .ال ـخــاف بني
رئيسي الجمهورية واملجلس ليس على املـبــدأ بل
على حجم االقـتـطــاع التحاصصي .الــرئـيــس عون
وتـ ـي ــاره يـسـعـيــان ل ــارت ــداد ع ـلــى «ال ـط ــائ ــف» (فــي
تطبيقه امل ـشـ ّـوه) إلــى مــا قبله ،وذل ــك عبر تكريس
«املـنــاصـفــة» وشرعنتها وإل ــى تـعــزيــز صالحيات
رئيس الجمهورية إلى أقصى حد ممكن.
املـ ــادة  54مــن الــدس ـتــور بــالـغــة ال ــوض ــوح لـجـهــة أن
«مـقــررات رئيس الجمهورية يجب أن يشترك معه
ف ــي الـتــوقـيــع عـلـيـهــا رئ ـيــس الـحـكــومــة وال ــوزي ــر أو
الــوزراء املختصون ما خال مرسوم تسمية رئيس
الحكومة ومرسوم استقالة الحكومة أو اعتبارها
مستقيلة .أما مرسوم إصدار القوانني فيشترك معه
في التوقيع عليه رئيس الحكومة» .مرسوم أقدمية
سنة لـ«دورة عون» لعام  1994يرتب بالتأكيد ً
أعباء
مالية .فهو ليس مجرد تنويه أو توزيع أوسمة .إنه
يـعـ ِّـدل فــي دورة ومـســار الـتــرقـيــات والـحـقــوق وفي
عــدد سنني الخدمة وأفضليات الترقية وترجمتها
املالية ...لكنه كان اختبارًا للتفرد ومحاولة لتسجيل
سابقة ملصلحة الثنائية القائمة بني عون والحريري.
ويتصل بذلك استمرار تعطيل تعيني  207أساتذة
ثانوي ومراقبني جويني ومحاسبني في اإلدارات...
كل ذلك بذريعة االختالل الطائفي ،فيما التعيينات
ً
والـتـعــاقــدات تشهد خـلــا مستفزًا وغـيــر مسبوق
مل ـص ـل ـحــة ،ت ـح ــدي ـدًا ،أعـ ـض ــاء وم ـن ــاص ــري ــن لـلـتـيــار
«الوطني الحر» ،وهم من لون طائفي واحد.
يعتقد املـســؤولــون فــي التيار الـعــونــي ،أن حملتهم
حول «الحقوق» قد أثمرت ،وال بأس من املضي فيها
إلحــداث تعديالت واقعية أو دستورية في توازنات
املحاصصة .وعلى أبواب االنتخابات يصبح للتعبئة
مكانها الطبيعي الستنفار العصبيات .ولطاملا كان
األمر كذلك وخصوصًا في حالة الخالف أو افتعال
الـخــاف فــي مـعــارك تحديد األح ـجــام والحصص.
وفــي هــذا الـسـيــاق يطمئن الـتـيــار الـعــونــي إلــى دعم
«حزب الله» الذي يتعرض لضغوط خارجية كبيرة
دولـيــة وإقليمية ،وال ــذي يـحـتــاج ،طبعًا ،إلــى تغطية
سياسية من بيئة كانت ،تقليديًا ،في موقع املشارك
في الضغوط أو العاكس لها على األقل محليًا.
ل ــن ي ـج ـلــب هـ ــذا األم ـ ـ ــر ،أي ت ـك ــري ــس امل ـحــاص ـصــة
وال ـ ـصـ ــراع ل ـت ـعــديــل ت ــوازن ــاتـ ـه ــا ،أي خ ـي ــر لـلـبـنــان
وتماسكه واستقراره .ال إصالح أو تغيير إال بنظام
مواطنة أي بنظام يساوي بني الجميع في الحقوق
والواجبات.
* كاتب وسياسي لبناني

