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النظام النسبي
األول ،ي�ل�ح��ق ب��ه ش��رب��ل« .ف�ش�خ��ات�ه�م��ا»
متناسقة .فجأة ينتبه شربل :أنا مروان
شربل ،أين فخامة الرئيس؟ يترك ميقاتي
ليتابع طريقه وح��ده ،فيما يتراجع هو
ً
سائال بعينيه أحد األمنيني :أين هو؟ أين
الرئيس؟ في ظل الحضور الخجول جدًا،
ال ينقصه س��وى تغيب الرئيس .لكن ال!
زحمة السير الخانقة بسبب اإلج��راءات
األمنية وأولئك العسكريني الذين وقفوا
تحت املطر يحرسون ال�ه��واء من القصر
ال � �ج � �م � �ه� ��وري ف � ��ي ب� �ع� �ب ��دا ح� �ت ��ى ف �ن��دق
آت .وسرعان
الفينيسيا أكدت أن فخامته ٍ
م ��ا ي �ت��ذك��ر ش ��رب ��ل أن � ��ه ال �ت �ق��ى ال��رئ �ي��س
�وان .إذًا،
ف ��ي ال �غ��رف��ة ال �ج��ان �ب �ي��ة ق �ب��ل ث � � � ٍ
م�ج��رد خطأ ب��روت��وك��ول��ي .ي�ج��رب عريف
االحتفال حظه مرة أخرى« :فخامة رئيس
ال�ج�م�ه��وري��ة ال �ع �م��اد م�ي�ش��ال س�ل�ي�م��ان».
ي �ص �ف��ق ال� �ح� �ض ��ور ل �ي �ت �ش �ج��ع ال��رئ �ي��س
أك �ث��ر ع�ل��ى ال �خ��روج .و ....ي�ط��ل ال��رئ�ي��س.
ت��زل��زل «خبطة ق��دم�ي��ه» األرض ،تنتعش
ال� �ك ��رام ��ات ،ت�ت�ف�ت��ح األري �ح �ي��ة ال�ش�ع��ري��ة
ال�س�ع�ي��د ع �ق �ل� ّ�ي��ة ،ت �ف��رق��ع ال �ق �ل��وب :ه ��وذا
الرئيس الرئيس .هي نفسها االبتسامة
الجدية والنظرة .يسلم على زياد بارود
كما يسلم على بشارة مرهج تمامًا كما
يسلم على أح�م��د فتفت وم ��روان حمادة
والسفراء وغيرهم .تذكروا :الرئيس على
مسافة واحدة من الجميع .يبتدع شربل
تقليدًا جديدًا حرصًا على تقاعده العتيد،
ف� ُ�ي�ج�ل��س وزراء ال��داخ�ل�ي��ة ال�س��اب�ق�ين في
ّ
شربلي جديد:
الصف األول .ه��ذا إنجاز
أع��اد معاليه بشارة مرهج وذك��ر بفتفت
الداخلية.

امل � �ه� ��م ،ه� �ن ��ا م ��ؤت� �م ��ر دع� � ��ا إل � �ي ��ه ش��رب��ل
ش�خ�ص�ي��ًا ،ي ��رع ��اه رئ �ي��س ال �ج �م �ه��وري��ة،
ع �ن��وان��ه «ل �ب �ن��ان وال �ن �ظ��ام ال �ن �س �ب��ي في
م �ش ��روع ق ��ان ��ون االن �ت �خ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة
 .»2013ح� �ض ��ر رئ� �ي� �س ��ا ال �ج �م �ه ��وري ��ة
وال �ح �ك��وم��ة ،ف�ي�م��ا غ ��اب رئ �ي��س املجلس
ال� �ن� �ي ��اب ��ي ال � � �ع � ��راب امل � �ف � �ت� ��رض ل �ل �ن �ظ��ام
ال�ن�س�ب��ي .ال �ب��داي��ة م��ع م �س��ؤول ب��رن��ام��ج

األم��م امل�ت�ح��دة ف��ي لبنان روب�ي��ر واتكنز
ال� ��ذي وض ��ع ق � ��درات م��ؤس�س�ت��ه ال��دول�ي��ة
ال� �ت� �ق� �ن� �ي ��ة وال � �ت� ��دري � �ب � �ي� ��ة ف� � ��ي ت� �ص ��رف
املؤسسات اللبنانية.
أخ �ي �رًا وص ��ل دور ش��رب��ل ف��ي ال�خ�ط��اب��ة.
ارتباك إضافي ،يأخذ امللف معه أم يتركه
ّ
والخلوي والنظارات؟ ال! ال
على كرسيه،
ب��د م��ن أخ��ذ امل�ل��ف ليقرأ منه وال�ن�ظ��ارات

إحراج متبادل
ش�ه��د امل��ؤت�م��ر م�ج�م��وع��ة ن�ق��اش��ات ل�ب�ع��ض ال �ن��واب وال� � ��وزراء وبعض
ّ
الجميل ب��اإلص�لاح��ات التي
االختصاصيني ،ف��رح��ب ال�ن��ائ��ب س��ام��ي
تضمنها م �ش��روع ش��رب��ل ،وخ�ص��وص��ًا م��وض��وع ال�ك��وت��ا النسائية
بالترشيح ال باملقاعد املحجوزة ،متمنيًا تشريع اقتراع العسكريني.
وأعرب عن تشجيعه النظام النسبي من جهة ،وخوفه من عدم تحقيقه
املناصفة فعليًا عبر هذا النظام من جهة أخرى .أما النائب أحمد فتفت،
فقدم عرضًا عبر شاشة عمالقة نقض فيه بنحو ذكي ومميز مشروع
شربل من أساسه ،مظهرًا التناقضات التي تضمنها املشروع ،مشددًا
على وج��ود استنسابية في ما يخص تفاصيل ال��دوائ��ر .بعد فتفتة
فتفت مشروع شربل وعجز األخير عن ال��دف��اع ،وج��د م��روان شربل
ً
وسيلة ذكية لينقذ نفسه ومشروعه حني خاطب فتفت قائال« :إن كنت
ً
صادقًا في ادعائك أن تيار املستقبل يؤيد النسبية وأحضرت دليال
على ذلك ،فسآخذ كل مالحظاتك في االعتبار وأجعل لجنة الصياغة
تتبنى مشروع تيار املستقبل كما هو» .فلم يعرف فتفت كيف يتراجع
عن تأييد حزبه املزعوم للنسبية.

ل�ي�ق��رأ ب��واس�ط�ت�ه��ا .ي�ض��ع ك��دس��ة األوراق
ع �ل��ى امل �ن �ب��ر أم��ام��ه وي �ن �ط �ل��ق .غ��اب��ت عن
وزي��ر الداخلية وصية سعيد تقي الدين
«أفعل أن��واع األل�ق��اء هو ورق��ة تقرأ منها
وال تقرأها» .يقرأها شربل كما هي ،حتى
تكاد تسمعه يقول« :فاصلة ،نقطة على
ال� �س� �ط ��ر» .وال ي �ح �س��ب م �ع��ال �ي��ه ح�س��اب��ًا
للكلمات التي تعجز «أن تفعل في نفس
السامع ما دامت تعجز عن الفعل في نفس
القائل» .مع العلم أن تقي الدين لم يكن قد
سمع بشربل حني كتب« :ليس من منظر
أدع��ى لإلشفاق من رجل تكلم بني جمع،
َ ّ
بما ت��وه�م��ه فكاهة ،وعجز ع��ن استثارة
ّ
ضحكة أو ابتسامة .خل عنك إن حسبوا
«النكتة» سذاجة .في النتيجة ،رأى شربل
أن «ال �ق �ف��ز ب��ات �ج��اه ال �ن �س �ب �ي��ة ض� ��روري
ّ
وملح كمدخل وحيد إلعادة االعتبار إلى
ّ
ال�ح�ي��اة السياسية وال��وط�ن�ي��ة» .وش ��ن ـــــ
بصفته صديقًا للحكومة ربما ال وزي�رًا
فيها ـــــ هجومًا على الحكومة «ال�ت��ي ال
ي ��زال موقفها ملتبسًا ك��أن�ه��ا تستجيب
ض �م �ن��ًا ل �ل��رغ �ب��ات ال �ت��ي ت��ري��د إي�ص��ال�ن��ا
ال��ى م��وع��د االن�ت�خ��اب��ات بقانون أجمعت
م�ع�ظ��م ال �ق��وى ع�ل��ى وص �ف��ه ب��امل�ت�خ�ل��ف».
الحقًا ،تصبح الكلمة محاضرة ،فيخرج
م ��ن األل � �ف� ��اظ ك � ��رش وت �ن �م��و ل �ه��ا ل �ح �ي��ة.
ّ
يواظب الرئيس سليمان على ه��ز رأسه
موافقًا على كل ما يقوله وزير داخليته.
يتثاءب وزير الصحة علي حسن خليل،
يلحق ناظم الخوري به ،ويتمدد النعاس
على ط��ول ال�ص��ف األول .ل��م يعلم شربل
ال�ح��اض��ري��ن ب�م��زاي��ا اق�ت��راح��ه االنتخابي
وال باملرحلة ال�ت��ي بلغها امل �ش��روع ،قبل

والرابية
ت�ط� ّ�ب�ق��ون ه��ذي��ن ال �ق��راري��ن؟» .وت�س��اءل
«مل��اذا ممنوع تسليح الجيش ،وحزب
ال�ل��ه ي�ق��ول إن ال�ج�ي��ش غ�ي��ر ق ��ادر على
ال��دف��اع ع��ن ل�ب�ن��ان؟ اع�ت�ب��ر اللبنانيون
ع� �ن ��دم ��ا ق� �ل ��ت ه� � ��ذا ال � �ك �ل��ام أن � �ن� ��ي م��ع
س�لاح ح��زب الله ،وأن��ا أخاطب األس��رة
الدولية ،ألن ثالثة أرب��اع مشاكلنا في
ال �خ��ارج وال��رب��ع ف��ي ال��داخ��ل ،وع�ن��دم��ا
ت �ح��ل ه ��ذه األم � ��ور أس�ت�ط�ي��ع أن أس��أل
حزب الله ملاذا تحمل السالح؟ والعيد
ّ
ال�ك�ب�ي��ر ع �ن��دي ال �ي��وم إذا س��ل��م ال�ح��زب
س�لاح��ه .لكن يجب أن نكون واقعيني.
ّ
املعالجات تحصل اليوم بحبة مسكن،
واملطلوب عملية جراحية» .وأشار إلى
أن «البطريركية بدأت حوارًا رسميًا مع
حزب الله كي نتكلم في جميع األمور،
وليس في اإلعالم بل حول الطاولة ،وال
ّ
نعير أحدًا بالغلط».
وأمام وفد من مجلس نقابة الصحافة
ال � �ج� ��دي� ��د ب� ��رئ� ��اس� ��ة ال� �ن� �ق� �ي ��ب م �ح �م��د
بعلبكي ،تحدث رئيس مجلس النواب
ن �ب �ي��ه ب � ��ري ع ��ن ال ��وض �ع�ي�ن ال �ل �ب �ن��ان��ي
وال � �ع� ��رب� ��ي ،ف� ��داف� ��ع ع� ��ن س �ي ��اس ��ة ن ��أي
لبنان بنفسه ع� ّ�م��ا ي�ج��ري ف��ي املنطقة
«لتجنيبه تداعيات التطورات» ،معتبرًا
أن الوضع في املنطقة «يثير املخاوف»،
وأب��دى خشيته من «أن يكون املطلوب
ق �ي��ام أن �ظ �م��ة ت�ع�ط��ي ب �ع��ض ال �ح��ري��ات
وال تهدد إسرائيل وأمنها» .ورأى «أن
إلغاء الطائفية لم يعد مطلبًا لبنانيًا،
ب��ل أص�ب��ح مطلبًا ع��رب�ي��ًا ،ألن العروبة
في خطر» .وقال «إن الوضع في سوريا
مختلف عنه في الدول األخرى ،وهناك
أخ �ط��ار ت�ت�ه� ّ�دد س��وري��ا ،وامل�ص�ل�ح��ة أن
لاّ
تنجح املبادرة العربية على ع تها».

وت�ط��رق ب��ري إل��ى ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ات،
ح�ي��ث ش��دد ع�ل��ى  3ع�ن��اوي��ن أس��اس�ي��ة:
ّ
املوسعة لكونها
النسبية مع ال��دوائ��ر
تخفف م�س�ت��وى ال�ط��ائ�ف�ي��ة وامل��ذه�ب�ي��ة
وت� ��ؤك� ��د ال� �ت�ل�اح ��م ال ��وط� �ن ��ي ،وح ��اج ��ة
ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي�ي�ن ب� �ع� �ض� �ه ��م إل � � ��ى ب� �ع ��ض،

وت�ح�ق�ي��ق ال�ت�م�ث�ي��ل األف �ض ��ل .ال�ب�ط��اق��ة
االن �ت �خ��اب �ي��ة امل �م �غ �ن �ط��ة ال �ت��ي ت�ض�ب��ط
ع�م�ل�ي��ة اإلن� �ف ��اق االن �ت �خ��اب��ي وت�ض�م��ن
ح� ��ري� ��ة ل �ل �ن ��اخ ��ب وامل � ��رش � ��ح وت �س �م��ح
ب�م�ش��ارك��ة االغ� �ت ��راب ف��ي االن �ت �خ��اب��ات.
وال�ك��وت��ا النسائية وض ��رورة االرت�ق��اء

أين تداول السلطة في قطر؟
ط��ال��ب ال �ن��ائ��ب زي� ��اد أس� ��ود ،وزي��ر
خ��ارج �ي��ة ق �ط��ر ح �م��د ب ��ن ج��اس��م
آل ث��ان��ي ،ب�ش��رح معنى نصائحه
ل �س ��وري ��ا ،ف �ي �م��ا دول� �ت ��ه وأم � ُث��ال �ه��ا
«ال ت �ح �ك��م إال م� ��ن خ �ل��ال أ َس � ��ر
ع��ائ �ل �ي��ة ال ت �ف �ق��ه م �ع �ن��ى امل� �س ��اواة
وال� �ع ��دال ��ة وال� �ح� �ق ��وق وال ��واج� �ب ��ات
ب�ين امل��واط �ن�ين» ،وك��ذل��ك أن يشرح
«أي��ن تحققت الديموقراطية عندهم ،وع��ن أي نظام حكم وآليات
ونصوص دستورية تسعى دولته إليها لتحقق طموحات الشعوب
األخرى في مثلها لنتبع طريق نصائحه لسوريا ولبنان وننصاع
ً
لرغبته» ،سائال« :أين حققت دولته التداول في السلطة والحق في
ممارسة الشأن العام وتولي املراكز الرسمية لغير املحظيني من
األسر الحاكمة واملحكومة في آن واحد؟».
وإذ اتهمه بالتآمر وتغطية املؤامرة ،توجه إليه بالقول« :إن أقصر
الطرق ملا يجري هو استمرار املقاومة ملشروعكم ،ال االنصياع
ّ
لشهواتكم وأنتم ودولتكم بحجمها ودورها ومنتفعاتها ال تمثلون
سوى صندوق بريد وخزنة لثروات طائلة ال تستحقونها».

ب �ت �م �ث �ي��ل امل� � � ��رأة ال � ��ى امل� �س� �ت ��وى ال� ��ذي
يتناسب م��ع م��وق��ع امل ��رأة ودوره ��ا في
املجتمع.
وف� ��ي م ��وض ��وع ال �ن �ف��ط ،ك �ش��ف رئ�ي��س
املجلس ع��ن دراس ��ات مستجدة تؤكد
وجود كميات كبيرة من النفط والغاز
ف ��ي امل� �ي ��اه ق �ب��ال��ة ب� �ي ��روت ال �ك �ب��رى من
ال ��دام ��ور إل ��ى ع�م�ش�ي��ت ،م�م��اث�ل��ة لتلك
امل ��وج ��ودة ف ��ي ال �ج �ن��وب ،إض ��اف ��ة إل��ى
دراس ��ة ع��ن ال�ن�ف��ط ف��ي ال�ب�ق��اع ال�غ��رب��ي
وال �ب �ق��اع ال �ش �م��ال��ي .وك �ش��ف ل�ل��وف��د أن
ال �ب �ن��د األول ال � ��ذي س �ي �ب �ح��ث ف �ي��ه م��ع
األمني العام لألمم املتحدة بان كي مون
هو ملف النفط والحدود البحرية.
وف ��ي م��ا خ � ّ�ص زي � ��ارة األخ �ي��ر ل�ل�ب�ن��ان،
أظهرت نسخة منقحة لالئحة مرافقيه
إل��ى ب �ي��روت وج ��ود ن��اظ��ر ال �ق��رار 1559
تيري رود الرسن في عداد الوفد ،بعدما
ك��ان اسمه غائبًا عن النسخة السابقة.
وس�ي�ص��ل ب��ان إل��ى ل�ب�ن��ان ي��وم الجمعة
املقبل ،وفي برنامجه لقاءات مع رؤساء
الجمهورية ومجلسي النواب والوزراء،
ح �ي ��ث س � �ي� ��زور ال �س �ب ��ت ال � �ج � �ن ��وب ،ث��م
يتناول الغداء في قصر بعبدا والعشاء
ف��ي ال �س��راي��ا ال�ح�ك��وم�ي��ة ،وي �ش��ارك ي��وم
األح � ��د ف ��ي امل��ؤت �م��ر ال � ��ذي س�ي�ع�ق��د ف��ي
اإلسكوا لوكاالت األمم املتحدة.
ف��ي م�ج��ال آخ ��ر ،وف��ي ّ
رد ع�ل��ى ال�ن��ائ��ب
عماد الحوت من دون تسميته ،أصدرت
«ق ��وات ال�ف�ج��ر» ب�ي��ان��ًا أم��س ق��ال��ت فيه
ّ
ّ
ّ
فليتبرأ ،لكن قوات
يتبرأ
«م��ن ُي��رد أن
الفجر مستمرة في حمل أمانة املقاومة،
وت�ف�خ��ر ب�س�لاح�ه��ا ص��ان��ع االن �ت �ص��ار،
ألن��ه ليس س�لاح ميليشيا ول��م ّ
يتلوث
بحروب الزواريب».

أن يختم مسلمًا قطار الكالم إلى فخامة
الرئيس .مع كل خطوة يتقدمها الرئيس
باتجاه املنبر ،يظهر ضابط في الطريق:
واح� � ��د ي �ح �م��ل ك � ��وب م� �ي ��اه ،آخ � ��ر ي�ح�م��ل
ك�ل�م��ة ال��رئ �ي��س وث��ال��ث ن �ظ��ارت��ه .تتغذى
خطابات الرئيس غالبًا بعبارات براقة:
«قانون عصري ومتطور» يسمح للبنان
واللبنانيني «باملضي قدمًا في ممارسة
الديموقراطية امليثاقية» التي هي ميزة
«نظامنا اللبناني» .قانون  1960ال يحقق
«ص �ح��ة ال�ت�م�ث�ي��ل» ل �ـ«م �ك��ون��ات املجتمع
اللبناني كافة» ،وبالتالي ال يتناغم مع
«ميثاق العيش املشترك» و«روح وثيقة
ال��وف��اق ال��وط�ن��ي» .وه�ن��اك دائ�م��ًا عبارات
مثل «املبادئ امليثاقية التي لم يكن لبنان
لينشأ ويحيا من دونها» .و«أي محاولة
ل��وض��ع ق��ان��ون ان �ت �خ��اب ج��دي��د تفترض
احترام املبادئ األساسية التي تنبع من
خصوصية لبنان ونظامه».
يكرر رئيس الجمهورية «الكلمات التي
ت�ل�ي��ق ب��امل �ق��ام» ف��ي ك��ل م�ن��اس�ب��ة و«ب �ع��د
ك��ل ول�ي�م��ة وف ��ي وك ��ل ع ��رس وع �ل��ى رأس
ك� ��ل م � �ي� ��ت» .ي �ض �ب��ط م �ي �ق��ات��ي وال� ��وزي� ��ر
ع�ل��اء ال ��دي ��ن ت� ��رو ع� �ض�ل�ات وج �ه �ي �ه �م��ا؛
ألن ال �ت �ث��اؤب م�ع�ي��ب ف��ي ح �ض��رة فخامة
الرئيس مهما بلغ حجم جرعات الـxanax
ال�ك�لام�ي��ة .ينتبه ال��رئ�ي��س ،فيقدم عبارة
ي �ت �ط �ل��ب ف �ه �م �ه��ا ح ��ك ال� �ع� �ق ��ول« :ن�ب�ح��ث
ع � ��ن ن � �ظ� ��ام ي� ��ؤم� ��ن م � �ش ��ارك ��ة ال� �ط ��وائ ��ف
واملناصفة الحقيقية من دون أن يكرس
الطائفية ال�س�ي��اس�ي��ة»« .ي��ؤم��ن مشاركة
الطوائف واملناصفة ويبعد الناخبني عن
العصبيات والخيار املذهبي» .وبالنسبة
إلى الرئيسُ ،ت َ
خمد العصبيات الطائفية
عبر طمأنة كل طائفة إلى أنها قادرة على
اختيار مرشحيها .وال يجوز في مناسبة
كهذه بحضرة وجهاء املجتمعني الدولي
وال��دب�ل��وم��اس��ي أن ال يشير الرئيس إلى
وج ��وب أن ي�ض�م��ن ال �ق��ان��ون االن�ت�خ��اب��ي
ص �ح��ة ال �ت �م �ث �ي��ل ل �ل �م��رأة أي� �ض ��ًا .وه �ن��اك
دائ�م��ًا مساحة إض��اف�ي��ة إلن�ش��اء إض��اف� ّ�ي:
«ال بد من قانون انتخابي يضمن حسن
التمثيل لفئة الشباب»« .ال بد من قانون
انتخابي يسمح ب��أن تكون االنتخابات
ح��رة ون��زي�ه��ة بعيدًا م��ن أي ترغيب غير
مشروع أو أي تهديد».
رجل الجمهورية األول كان األول في صفه
في القراءة من دون شك .يمكن املشككني
أن ي �ض �ب �ط��وا س ��اع ��ات �ه ��م .ال �ع �ي �ن��ان ف��ي
الورقة أرب��ع ث��وان ،تعلوان صوب القاعة
ج ��زءًا م��ن ال�ث��ان�ي��ة وت �ع��ودان إل��ى ال��ورق��ة
مجددًا .وهكذا دواليك ،دقيقة تلو األخرى
طوال ثالثني دقيقة .يصل الرئيس ختامًا
إل ��ى ن �ق �ط��ة ع�م�ل�ي��ة ق ��د ت �ك��ون ال��وح �ي��دة؛
فبني املصرين على الدائرة الكبرى وفقًا
ملنطق ال�ط��ائ��ف ،وح��اج��ة ال�ب�ع��ض اآلخ��ر
إل ��ى ال ��دائ ��رة ال �ف��ردي��ة ،رأى س�ل�ي�م��ان أن
ال �ص��وت التفضيلي ي�ح��ل امل�ش�ك�ل��ة .ه��ذه
ك��ان��ت ت�ح�ت��اج إل ��ى ش ��رح إض��اف��ي وك��ان
يمكن أن تجعل كلمة سليمان استثنائية
لو ّ
فصلها ليقنع ال��رأي العام بقدرة هذا
ال� �ص ��وت ال �ت �ف �ض �ي �ل� ّ�ي ع �ل��ى ح ��ل مشكلة
واالنتهاء من سجال عقيم آخر.
ي �ن �ت �ه ��ي ال � ��رئ � �ي � ��س .ت� �ص� �ف� �ي ��ق .ي ��وص ��ي
ال �ع��ري��ف ال�ح��اض��ري��ن ب �ع��دم ال �ت �ح��رك من
أماكنهم حتى ي�غ��ادر الرئيس .ال حاجة
للرئيس إلى النقاشات التي سيشهدها
املؤتمر املفترض .يقول كلمته ويمشي.
ي�ح��اول الرئيس سليمان ف��ي ك��ل م��رة أن
ي �ك��ون ك��أح��د أول �ئ��ك ال ��رؤس ��اء ال�ع�ظ�م��اء.
ي��رف��ع ي� ��ده ل�ي�ح�ي��ي ال �ج �م��اه �ي��ر ،يلتفت
ب��اح �ث��ًا ع ��ن امل ��ؤي ��دي ��ن ،ت �ن �ف��رج أس ��اري ��ره
ح�ين يسمع هتاف أح��ده��م «ال�ل��ه معك يا
ف�خ��ام��ة ال��رئ �ي��س ،ي��ا ك�ب�ي��ر» .ف��ي ك��ل م��رة
يخيب ظنه ،لكنه ال يفقد األمل أبدًا .ال بد
أن يأتي يوم يضفي فيه حضور الرئيس
طعمًا على املؤتمر وتغني كلمته النقاش
ويتفاعل ال�ح��اض��رون م��ع قامته ،فيكون
لزحمة السير ولوقوف أولئك العسكريني
تحت املطر مبرر.

