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طراد حمادة *
يـخـتـلــف ال ـل ـب ـنــان ـيــون ف ــي م ــا بـيـنـهــم حــول
السياسات الوطنية الداخلية ،وتلك واحدة
ً
من سمات األنظمة الديمقراطية .لكن مهال،
ليست الديمقراطية اللبنانية بقادرة على
اج ـتــراح املـعـجــزات ،وت ـحــاول بعض القوى
السياسية مجافاتها لكن سرعان ما تعود
إلى قواعدها حني يظهر أنه ال بديل منها.
يتناوب الصراع مع التسوية في السياسة
اللبنانية الداخلية لكن الصراع ،بعد تجربة
ال ـحــرب األه ـل ـيــة ي ـعــرف أن ــه ي ـلــزم أن يـكــون
مـنـضـبـطــا ت ـحــت س ـقــف ال ــوح ــدة الــوطـنـيــة
والحفاظ على السلم األهلي وانضباط عمل
امل ــؤس ـس ــات وال ـن ـظ ــام ال ـع ــام وك ـل ـمــا حصل
شطط فــي توجهات بعض الـقــوى لتغليب
ال ـ ـصـ ــراع ع ـل ــى ال ـت ـس ــوي ــة ل ـك ـن ـهــا س ــرع ــان
مــا ت ــدرك أن لـبـنــان بـلــد ي ـقــوم عـلــى سـيــادة
التسويات.
وعليه ،فإن الخطاب السياسي الذي يظهر
مـتــوتـرًا فــي مــراحــل معينة يـكــون أعـلــى من
تـ ــوتـ ــرات الـ ــواقـ ــع ال ـس ـي ــاس ــي .ح ـي ــث ي ـعــود
ه ــذا ال ــواق ــع لـيـفــرض نـفـســه عـلــى الـخـطــاب
فيستقيم ويعتدل إن الخالفات الطائفية إذا
ظهرت تظل تحت سقف الشراكة الوطنية
ّ
املذهبية إذا
والعيش الــواحــد ،والـخــافــات
بــرزت تظل تحت سقف الوحدة اإلسالمية
ونبذ الفتنة العمياء والخالفات السياسية
إذا اش ـ ـتـ ــدت ت ـظ ــل ت ـح ــت س ـق ــف ال ـت ــواف ــق
الــوطـنــي وعـمــل املــؤسـســات واالحـتـكــام إلى
الدستور والقوانني ،وصندوقة االقتراع.
وهـ ـ ـ ـ ــذا ع ـ ـلـ ــى مـ ـ ــا ذكـ ـ ــرنـ ـ ــا ب ـ ـعـ ــض ت ـق ــال ـي ــد
ال ــديـ ـمـ ـق ــراطـ ـي ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة وإلـ ـ ـ ــى ج ــان ــب
ال ـت ـق ـل ـي ــدي ال ــديـ ـمـ ـق ــراط ــي ي ـظ ـه ــر الـ ـح ــوار
ال ـ ــوطـ ـ ـن ـ ــي ،ك ـ ــواح ـ ــد م ـ ــن س ـ ـمـ ــات ال ــوض ــع
الـسـيــاســي الـلـبـنــانــي ،مثلما كــانــت تجربة
طاولة الحوار وكذلك بني القوى السياسية،
كما هو األمر بني حزب الله والتيار الوطني
ال ـح ــر ،وال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر واملـسـتـقـبــل
واملستقبل وحزب الله والتيار الوطني الحر
والقوات اللبنانية ،وحوار اليمني واليسار
وال ـ ـقـ ــوى االقـ ـتـ ـص ــادي ــة م ــن أرب ـ ـ ــاب ال ـع ـمــل
والعمال ،والـحــوارات داخــل وسائل اإلعالم
ومؤسسات املجتمع املدني وكذلك املجتمع
األهلي ،بني العائالت والعشائر واملناطق،
وغـيــرهــا .إن فلسفة الـحــوار واإلع ــام الحر
وحــق التعبير واالع ـتــراف بــاآلخــر املؤتلف
املختلف واحدة من سمات النظام اللبناني
الظاهرة والباطنة.
إن إرادة الحياة واالع ـتــدال وعشق الحرية
واإلنتاج واإلبــداع األدبــي والفني ،وامتالك
العلم وتقنياته واحدة من سمات الشخصية

ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة ،وع ـل ـي ــه ن ـج ــد أن فـ ــي م ـســألــة
االعتدال تظهر خسارة املتشددين معاركهم
السياسية بفترة قياسية ،حيث سرعان ما
ينكشف للناس خطورة التعصب والتشدد
واملـ ـغ ــاالة ل ـصــالــح االعـ ـت ــدال واالس ـت ـقــامــة.
وإذا ك ــان الـفـســاد االق ـت ـصــادي والسياسي
مــوجــودًا ،لكن يجمع اللبنانيون على أنه
أم ــر مـ ـك ــروه .وإذا تـكـشــف أم ــر ال ـفــاســديــن،
خ ـســروا مــا رب ـحــوه وصـ ــاروا عــاجــزيــن عن
ت ـســويــق ف ـس ــاده ــم .ال ـف ـس ــاد ب ـكــل وجــوهــه
م ــوج ــود ف ــي ل ـب ـنــان لـكـنــه م ـك ــروه ب ـصــورة
عامة وال يستطيع أحــد الدفاع عن الفساد
وال يستطيع الفساد ،على خطورته ،إفساد
الحياة السياسية اللبنانية العامة.
إن بلدًا من سماته السياسية هذه الصفات
ً
ال ي ـم ـك ــن أن يـ ـك ــون ه ــدف ــا سـ ـه ــا ل ـل ـغ ــزاة
واإلرهابيني التكفيريني .وعليه فإن الحياة
السياسية الداخلية بديناميكيتها قــادرة
على تنظيف نفسها مــن مــواضــع الفساد،
وإصالح نفسها من عناصر الوهن ،لتصبح
قـ ــادرة عـلــى إدارة حـيــاتـهــا وال ـح ـفــاظ على
مصالحها وقيمها وسيادتها الوطنية.
ولـ ـك ــن بـ ـق ــدر مـ ــا هـ ــي صـ ـ ـ ــورة اإلش ـ ـكـ ــاالت
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــات ال ــداخـ ـلـ ـي ــة
قــابـلــة لـلـحـلــول ،ف ــإن إش ـكــال ـيــات الـسـيــاســة
الـخــارجـيــة ،عــربـيــة إقليمية ودول ـيــة تبدو
أكـ ـث ــر ص ـع ــوب ــة واألم ـ ـ ــر يـ ـع ــود إل ـ ــى شـهـيــة
الخارج اإلقليمي والدولي على زج أنفه في
ش ــؤون الـبـلــد الـصـغـيــر .ابـتــدعــت السياسة
اللبنانية مقولة النأي بالنفس عن سياسة
امل ـحــاور وال ـنــزاعــات الـتــي عصفت بالشرق
الـعــربــي واإلســامــي لكن هــذه السياسة لم
تكن واقـعـيــة مــا فيه الكفاية حيث لــو ترك
القط لغفا ونام .كيف يمكن النأي بالنفس
عن محاربة اإلرهــاب ،وقوى اإلرهــاب تضع
لبنان في أولوية استراتيجيتها للسيطرة
عـلــى ال ـش ــرق ال ـعــربــي واإلس ــام ــي عـلــى ما
ذكرنا .وعليه ،فإن النأي بالنفس كان ممكنًا
فــي حــالــة إغ ــراق عــدم الـتــدخــل فــي الـشــؤون
الــداخ ـل ـيــة ل ـل ــدول األخ ـ ــرى ول ـكــن ال يمكنه
أن ينأى بنفسه فــي الــدفــاع عــن نفسه أمــام
هجمات اإلرهابيني من الغزاة التكفيريني.
إن ال ـن ـقــاش الــوط ـنــي ح ــول سـيــاســة الـنــأي
بــال ـن ـفــس وم ــوض ــوع ال ـع ــاق ــة م ــع امل ـح ــاور
اإلقليمية استنفذ أغــراضــه لجهة أن هــذه
املـحــاور حقيقة واقعية ،تجذب اللبنانيني
لــانـضـمــام إلـيـهــا ،لـكــن ال ـفــارق بــن مـحــاور
يـكــون للبنان مصلحة مشتركة معها في
الــدفــاع عــن نفسه وأخــرى تجلب لــه الضرر
والويالت .وعليه فقد استيقظ اللبنانيون
ب ـع ــد غ ـف ــوة الـ ـن ــأي بــال ـن ـفــس إلـ ــى ضـ ــرورة
االن ـ ـ ـخـ ـ ــراط فـ ــي ج ـب ـه ــة ح ـق ـي ـق ـيــة مل ـق ــاوم ــة

اإلرهاب ،كان لبنان جيشًا ومقاومة وشعبًا
ّ
السباقني إليها .وهذا ما يكشفه النظر
من
في املستوى العسكري واألمني من الحرب
ع ـلــى اإلره ـ ـ ـ ــاب ،وك ـي ــف وجـ ــد الـلـبـنــانـيــون
أنفسهم جبهة وطنية واحــدة في مواجهة
غ ــزو إره ــاب ــي وص ــل م ــن ت ـطــويــق ال ـح ــدود
ومهاجمة املناطق وارتهان املدن والبلدات
إل ــى ارتـ ـك ــاب م ـج ــازر ال ـق ـتــل ال ـج ـمــاعــي في
أسـ ـ ـ ـ ــواق امل ـ ـ ـ ــدن وت ـ ـهـ ــديـ ــد األم ـ ـ ـ ــن الـ ـق ــوم ــي
ووح ـ ــدة ال ـب ــاد وس ــام ــة أرض ـه ــا وحـمــايــة
ّ
الوطنية،
حدودها ،والحفاظ على سيادتها
وم ـصــال ـح ـهــا وق ـي ـم ـهــا ،ح ـتــى صـ ــار خـطـرًا
وجوديًا باعتراف جميع املكونات اللبنانية
سواء أعلنت القوى السياسية هذا االعتراف
أو أبقته ألسبابها الخاصة طي الكتمان...

المستوى العسكري واألمني
ذكــرنــا أن حــركــات التكفير اإلرهــابـيــة ظنت
ً
أن لبنان هدفًا سهال لها ،مستندة إلــى ما
تظن من وهن وخلل في بنيانه االجتماعي
والـسـيــاســي ولــذلــك وضـعـتــه فــي أولــويــات
استراتيجيتها العسكرية إلكمال السيطرة
على حاضرة وادي العاصي وسهل البقاع
والجبال الشرقية والغربية املحيطة بهما
واالنـ ـ ــدفـ ـ ــاع إل ـ ــى ش ــواط ــئ املـ ـت ــوس ــط عـلــى
الساحل السوري – اللبناني.
وحــددت العدو باملعنى العسكري لها بكل
من حزب الله واملقاومة اإلسالمية والجيش
ال ـل ـب ـنــانــي وال ـ ـقـ ــوى األم ـن ـي ــة وج ـم ـع ــت فــي
تكتيكها الـعـسـكــري بــن عمليات اإلره ــاب
بــواسـطــة ال ـس ـيــارات املفخخة والـصــواريــخ
املوجهة فــي داخــل املــدن والـبـلــدات ،وحشد
ال ـقــوى الـعـسـكــريــة عـلــى ال ـحــدود الشمالية
الشرقية لالنقضاض في الوقت املناسب في
ً
خطة غزو شاملة للبقاع والشمال وصوال
إل ــى م ــدن ال ـســاحــل وج ـبــل ل ـب ـنــان .وح ــددت
ل ـهــذه الـخـطــة املـحـكـمــة مـنــاطــق فــي ســوريــا
قوامها املنطقة الوسطى ،وقاعدتها مدينة
ح ـمــص ،ورأس حــربـتـهــا مــدي ـنــة الـقـصـيــر،
وريــف دمشق وحربته الزبداني للسيطرة
على طريق بيروت – دمشق.
ّ
تشكل املنطقة الــوسـطــى فــي ســوريــا عقدة
عـسـكــريــة أســاس ـيــة لـلـسـيـطــرة عـلــى لـبـنــان،
باعتبارها مفتوحة على البادية من ناحية
وعلى الحدود التركية – السورية من ناحية
ثانية .وجعلت مــن القصير ،وريــف مدينة
حـمــص ،مــركــز تجمع ال ـقــوات ورأس حربة
الغزو املنتظر لألراضي اللبنانية ،وجعلت
لها في لبنان مراكز موزعة بني السلسلتني
ال ـشــرق ـيــة وال ـغ ــرب ـي ــة ،ب ـل ــدة ع ــرس ــال وج ــرد
ال ـق ـل ـمــون ف ــي الـسـلـسـلــة ال ـشــرق ـيــة وج ــرود
ّ
الضنية املتصلة بجرد مدينة الهرمل
عكار

ومــدي ـنــة ب ـش ــري ف ــي أع ــال ــي ج ـب ــال املـكـمــل،
وك ــان ــت طــراب ـلــس ّ
درة امل ـتــوســط ف ــي خطة
السيطرة على الساحل اللبناني.
وعـلـيــه تـمـثــل ح ــرب الـقـصـيــر وت ـلــة ق ــادش،
املعركة الفاصلة فــي الـحــرب على اإلرهــاب
الـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري .لـ ـق ــد بـ ـيـ ـن ــت االس ـ ـ ـت ـ ـ ـعـ ـ ــدادات
العسكرية ،فــي مرحلة متقدمة مــن الحرب
فــي مدينة القصير وري ــف حمص املـجــاور
ل ــأراض ــي الـلـبـنــانـيــة ،الـ ــدور الـ ــذي أوكـلـتــه
ه ــذه ال ـج ـمــاعــات ل ـهــا ف ــي اسـتــراتـيـجـيـتـهــا
العسكرية ،وعليه فإن تحرير القصير وريف
حمص ،وجزء كبير من مدينة حمص شكل
الـضــربــة الـقــاسـيــة مــن الـنــاحـيــة العسكرية
لخطة غــزوة لبنان .إنني كمواطن لبناني
ً
أوال وابـ ــن مــدي ـنــة ال ـهــرمــل ثــان ـيــا ،ال ـج ــارة
العزيزة لحمص والقصير أجــد نفسي في
موقع تقديم التحية ألرواح الشهداء الذين
سقطوا فــي الـحــرب على اإلره ــاب فــي هذه
امل ـن ـط ـقــة خ ــاص ــة ف ــرس ــان ج ـبــل ع ــام ــل ومــا
أدراك ما جبل عامل وكذلك أبناء الضاحية
الـجـنــوبـيــة ل ـب ـيــروت وبـ ــاد جـبـيــل وج ـبــال
ك ـســروان وكــل لـبـنــان .إن دمــاء هــم الطاهرة
في معركة الدفاع املقدس ستبقى دينًا على
رقابنا وشاهدًا علينا إلى يوم القيامة .لقد
تحدث لي أخــوة كثيرون من أبناء الهرمل
ع ــن س ـم ــاع ن ـ ـ ــداءات الــاس ـل ـكــي ي ـتــوعــدون
فيها أهلنا ،بتناول الغداء على منابع نهر
الـعــاصــي ،بعد أن يقتلوا الــرجــال ويسبوا
النساء ،وأنهم قادمون إلى الجبل والساحل
وبيروت .كانت هذه هي في الحقيقة خطة
غــزوهــم ولـكــن للحرب قوانينها وللميدان
رجال ،فقد حصل ما بات معروفًا من هزيمة
التكفيريني النكراء ،هزيمة كاملة باملعنى
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري فـ ــي حـ ـ ــرب الـ ـقـ ـصـ ـي ــر ،وت ـل ـت ـهــا
حــرب القلمون والـتــي صــارت فــي فصولها
األخـ ـي ــرة ،ب ـعــد أن تـمـكــن ال ـج ـيــش الـعــربــي
ال ـســوري مــن تحرير املـنــاطــق الـســوريــة في
قلعة الحصن املحيطة بكل من جرود عكار
ومدينة طرابلس.
لعب الجيش اللبناني إلــى جانب املقاومة
دورًا بـ ــارزًا فــي منطقة عــرســال وجــرودهــا
وف ــي ج ــرود ال ـقــاع ورأس بعلبك وال ي ــزال.
وص ــار مــن املستحيل عـلــى ق ــوات اإلره ــاب
الـتـكـفـيــري تـحـقـيــق م ـكــاســب عـسـكــريــة في
معاركها االنتحارية .معارك املوت املجاني،
ال ـنــاتــج عــن الـتـعـصــب وال ـكــراه ـيــة والـعـنــف
األعمى وأوهام الغزو والسيطرة.
اس ـت ـط ــاع ال ـج ـيــش ال ـل ـب ـنــانــي وم ـخــابــراتــه
والـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى األم ـ ـن ـ ـيـ ــة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى مـ ـ ــن ت ـف ـك ـيــك
املجموعات اإلرهابية في الداخل اللبناني
واع ـت ـقــال الـشـبـكــات الـســريــة لـهــم وتجفيف
مـ ــواردهـ ــا ال ـب ـش ــري ــة وامل ــالـ ـي ــة ،وخ ــاي ــاه ــم

أغنياء الفرص ــ أغنياء البالط ــ أغنياء الدولة
نقوال تويني *
فأما اليتيم فال تقهر وأما السائل فال تنهر وأما
بنعمة ربك .صدق الله العظيم
تابعنا فــي تجمع عــائــات بـيــروت املؤتمر
الصحافي األخير لرؤساء وأرباب مجالس
األعمال والغرف وما قيل فيه من كالم بحق
شعبنا في بيروت ولبنان .ونــود االبتعاد
عن األخذ والــرد وتأكيد الحقائق الراسخة
اآلتـيــة عــن مدينة بـيــروت وأه ـل ـهــا ...ونحن
نتكلم باألصالة واملعرفة عن هذه املدينة.
ان ه ـ ــذه امل ــديـ ـن ــة اله ـل ـه ــا فـ ـق ــراء وأغ ـن ـي ــاء
ولـيــت لله يـقــدرنــا أن نساعد الفقر ونعمم
اليسر .والفقير هــو بالنفس وليس باملال
ال ـغــالــي وال ــرخ ـي ــص ،وب ـي ــروت بساحاتها
وشــوارعـهــا وأزقـتـهــا ملك خالص لشعبها
ول ـي ــس ل ـل ـشــركــات أو امل ــؤس ـس ــات ،وح ــراك
شعبها هــو دلـيــل حياتها وال حـيــاة بــدون
ح ــرك ــة وت ـغ ـي ـيــر .ولـشـعـبـنــا ح ــق الـتـظــاهــر
وال ـ ـحـ ــراك دون املـ ـس ــاس بــال ـط ـبــع بـمـعــالــم
امل ــديـ ـن ــة وم ـم ـت ـل ـك ــات الـ ــدولـ ــة أو الـ ـغـ ـي ــر...
نعلم ان التظاهر بالوسط يضر بالتجار
وامل ـح ــال الـتـجــاريــة ولـكــن ســاحــات بـيــروت

مــوجــودة فــي الــوســط واملــديـنــة تجتمع في
ساحاتها .والحل السريع ملشكلة النفايات
س ــوف يــأتــي ب ــاالن ـف ــراج لـلـجـمـيــع .أم ــا في
الجوهر ان املتظاهرين لم يتسببوا باالزمة
االقـتـصــاديــة فــي لـبـنــان وحــركـتـهــم نتيجة
حتمية ومباشرة ألزمة متفاقمة في مدينة
مأزومة باملياه العذبة والكهرباء والنفايات
والشوارع املكتظة والباطون الزاحف.
ورأي ـنــا أن االقـتـصــاد واملــؤس ـســات وشعب
لبنان يكافح األزمــة وسوف ينتصر عليها
بإرادته القوية .كذلك غير صحيح ان سبب
الحراك هو نتيجة تحريض من املاركسيني
والشيوعيني كما طرح في املؤتمر املذكور.
امـ ــا ال ــرخ ــص وال ـت ـنــاف ـس ـيــة ف ـه ـمــا أس ــاس
ومحرك العرض والطلب واليد الخفية التي
تحرك كما كتب أدم سميث .الوفرة والنمو
االق ـت ـصــادي الحقيقي هــو إرس ــاء للفرص
االسـتـثـمــاريــة اإلنـتــاجـيــة فــي قيمة مضافة
تــراك ـم ـيــة ول ـي ــس ف ـقــط ال ـت ـب ــادل ال ـت ـجــاري
املــربــح .فالرأسمال التجاري أحــد مكونات
ّ
االقتصاد وليس االقتصاد في كليته .وأحد
م ـي ــزات ال ـت ـب ــادل ال ـت ـج ــاري ه ــو بــالـتـحــديــد
توزيع الكتلة النقدية بشكل تبادلي ونقدي
واســع وليس ضيقًا .من البديهي القول إن

األزمــة االقتصادية عامة على جميع الدول
العربية ،وال مـجــال هنا للتوسع فــي ذلــك،
ُ
ولبنان على فلق الزالزل العربية .فنرى دوال
ً
ً
لم تعد دوال في الجغرافيا ودوال في حالة
ح ــرب أهـلـيــة أو اقـلـيـمـيــة وتـفـكــك سياسي
وجغرافي عريض من املحيط الى الخليج...
نــاهـيــك عــن االنـقـســام الـعـمــودي السياسي
اللبناني ،شطر املجتمع املدني والسياسي
ال ــى شـطــريــن مـتـعــادلــن ،دخ ــا فــي تناحر
سياسي عميق ضمن االصطفاف االقليمي
ُ
وط ـ ـ ِـع ـ ـ َـم ب ــان ـق ـس ــام ط ــائ ـف ــي أدى ال ـ ــى شــل
ال ـع ـمــل الـ ـ ـ ــوزاري وابـ ـط ــاء واع ــاق ــة الـحــركــة
االقـتـصــاديــة وشـلــل املــؤسـســات الحكومية
االســاس ـيــة الـفــاعـلــة ف ــي االق ـت ـصــاد ك ــوزارة
املالية والداخلية والبيئة والبترول ،فبات
القرار السياسي التنفيذي رهينة االنقسام
الـ ـسـ ـي ــاس ــي ال ـ ـع ـ ــام ـ ــودي نـ ـفـ ـس ــه ،وب ــات ــت
الشريحة الـكـبــرى مــن الشعب ت ــرزح تحت
أثقال الحياة اليومية من نقص في الكهرباء
واملـيــاه وامل ـجــاري ،الــى تــراكــم النفايات الى
أفق مظلم.
أمــا لــو تكلمنا عــن دور االغـنـيــاء والنخبة
وال ـ ـ ـ ـق ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــادات االق ـ ـ ـت ـ ـ ـصـ ـ ــاديـ ـ ــة وال أق ـ ـ ــول
الرأسماليني أو الرأسمالية االنتاجية حيث

ال أظــن أن لبنان عرفها أو ذاق طعمها اال
في النوادر ،فهذه الفئة لم تشعر حتى اآلن
ان عليها تغيير نـمــط تعاطيها الـشــؤون
ال ـع ــام ــة ال ــوط ـن ـي ــة واالقـ ـتـ ـص ــادي ــة ،وأزمـ ــة
ال ـن ـفــايــات األخـ ـي ــرة أث ـب ـتــت م ــا ه ــي نـهــايــة
ونتائج االحتكار الوخيمة على االقتصاد
واملجتمع وليس عليك أن تكون ماركسي
أو ش ـي ــوع ــي ب ــل م ــن املـ ــدرسـ ــة ال ـل ـي ـبــرال ـيــة
االقتصادية نفسها التي يتغنى بها أرباب
املــؤت ـمــر (رؤسـ ـ ــاء ال ـغ ــرف ال ـت ـجــاريــة) لكي
تقول إن الريع االحتكاري في لبنان يمثل
 %16من الدخل القومي ،وفي يد  %1فقط
من املستثمرين القابعني خلف الحصرية
والعالقات الطيبة الدافئة مع مراكز القرار
في الدولة والحكم وهم يخرقون أي تكتل
سياسي بكل عناد وهم موجودون في كل
مراكز القرار السياسي .ونكرر ان لبنان بلد
صغير وال ـكــل يـعــرف ال ـفــرد وال ـفــرد يعرف
الكل وتاريخ الحسب والنسب والبحبوحة
من عدمها معروف من الجميع.
فنحن نكرر أرقامًا جاءت بها دراسة وزارة
االق ـت ـص ــاد ال ـل ـب ـنــان ـيــة ،أن ثـلـثــي االسـ ــواق
الـلـبـنــانـيــة تـخـضــع لــاح ـت ـكــار ،أم ــا دراس ــة
البنك الدولي عن عام  2006عن االحتكارات

