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يوسف بيدس وزوجته و«إنترا» ثالثهما
ّ
هنا بــأن الفلسطيني البسيط ،وهــو أصــدق
وأكثر تعبيرًا من السياسي واملثقف ،يسمي
االسرائيليني بـ«اليهود» ال «اإلسرائيليني».
في هذا الصدد ،كان رأي أسامة بن الدن وأيمن
الظواهري أثناء تأسيسهما لـ«تنظيم قاعدة
ّ
الجهاد» في شباط  1998بأن هناك «تحالفًا
ص ـل ـي ـب ـيــا» ه ــو رأس أفـ ـع ــى ت ـش ـكــل ال ــدول ــة
اليهودية فــي فلسطني «ذنـبـهــا» وقــد ترافق
مــع تــأسـيــس التنظيم اع ــان قـيــام «الجبهة

س ـل ـط ــة أوسـ ـل ــو-سـ ـت ــان ت ــوق ـي ــف الـتـنـسـيــق
ّ
ّ
ّ
التوجه
االستعماري ،قبل
األمني مع الكيان
ُ
ّ
ّ
إلــى املنظمات الــدولــيــة؟ مــم يخشى؟ مضافًا
ّ
ّ
إل ـ ــى ذلـ ـ ــك ،ع ـل ـي ـنــا الـّ ـت ــذك ــر والـ ـت ــذكـ ـي ــر ،ب ــأن
املحكمة عينها اتخذت قــرارًا في التاسع من
ت ـمــوز (يــول ـيــو) ع ــام  ،2004طــالــب إســرائـيــل
ّ
العنصري من كل األراضي
بإزالة جدار العزل
ّ
ّ
الفلسطينية ،بما فــي ذلــك الـقــدس الشرقية
وضــواح ـي ـهــا م ــع ت ـعــويــض امل ـت ـضــرريــن من
بناء الجدار .وماذا كانت النتيجة بعد مرور
 10أعـ ــوام عـلــى إصـ ــدار ال ـق ــرار؟ مكتب األمــم
امل ـت ـحـ ّـدة لتنسيق ال ـش ــؤون اإلن ـســانـ ّـيــة قــال
فــي الثالث مــن شهر كــانــون الثاني (يناير)
ّ
الـجــاري إن عشر سـنــوات قــد مـ ّـرت على رأي
مـحـكـمــة ال ـع ــدل الــدول ـيــة االس ـت ـش ــاري تـجــاه
ج ــدار الـفـصــل وع ــدم شرعيته واملـبـنــي على
األراضي الفلسطينية املحتلة .وتابعّ :
تم بناء
اثنتني وستني في املئة من الجدار حتى اآلن،
بما في ذلك  200كيلومتر منذ صدور القرار
ْ ّ
أي أن إسرائيل ،هذه الدولة املارقة
عام ُ ،2004
ّ
ّ
من
ومعنوي
مادي
بدعم
عربدة
وامل
بامتياز
ٍ
ً
واش ـن ـطــن ،واص ـلــت تنفيذ املـخـطــط ضــاربــة
ع ــرض الـحــائــط بــالـقــرار ال ــدول ـ ّـي ،وبــالـتــالــي،
ّ
ـأن الـتـ ّ
ّ
الفلسطيني
ـوجــه
ُيمكن االستنتاج ب ـ
ّ
إلـ ــى ال ـت ـن ـظ ـي ـمــات ال ــدول ــي ــة مل ـق ــاض ــاة دول ــة
االحـ ـ ـت ـ ــال ،ه ــو ت ـع ـب ـيــر إضـ ــافـ ـ ّـي ع ــن غ ـيــاب
ّ
فلسطينية واح ــدة ومــوحـ ّـدة
اسـتــراتـيـجـ ّـيــة
عالوة
تجاه التعامل مع إسرائيل
وأميركاّ ،
ّ
ّ
ّ
ّ
ـؤكــد ُ
ويــوضــح
التوجه يــؤكــد املـ
ُعلى ّأن هــذه
املـ ـ ــوضـ ـ ــح :اسـ ـتـ ـح ــواذ ف ـت ــح وح ـ ـمـ ــاس عـلـ ّـى
ّ
الفلسطيني ،فتح في «دويلة» الضفة
القرار
وإمــارة حماس في القطاع ،وتغييب اليسار
الـفـلـسـطـيـنـ ّـي ْأو ب ــاألح ــرى ان ـخ ــراط الـيـســار
ّ
الفلسطيني في سلطة أوسلو ،يسمح للقوى
ّ
ال ــدول ـ ّـي ــة واإلق ـل ـي ـمــيــة بــال ـتــاعــب بــالـقـضـيــة

التاريخ إن حكى

العاملية ملحاربة الصليبيني واليهود» .أتت
ضــربــة  11سـبـتـمـبــر  2001م ــن ه ــذه الــرؤيــة
والنشاء حرب عاملية بني «فسطاطي االيمان
والـكـفــر» مــن خ ــال جــر األمـيــركـيــن للتدخل
الـعـسـكــري فــي الـعــالــم االس ــام ــي .نجحا من
خالل تلك الضربة وعبر كابول  2001وبغداد
 2003في ّ
جر واشنطن للوقوع في مستنقع
«صـ ــدام ح ـض ــارات» ،وف ــق تعبير صموئيل
هنتنغتون .من هنا تركيز تنظيم «القاعدة»
على الغربيني وليس على إسرائيل ،ولتبيان
أن م ـ ــا حـ ـ ـ ــذره س ــركـ ـي ــس ل ـب ـش ـي ــر ال ـج ـم ـيــل
م ــن ال ــوق ــوع فـيــه ق ــد وق ــع فـيــه ال ـغ ــرب ولـكــن
باملعنى الذي يراه تنظيم «القاعدة» .تحمل
استراتيجية «داع ــش» منذ سقوط املوصل
في  10حزيران  2014استراتيجية تماثل 11
سبتمبر نحو دفع واشنطن وباقي الغربيني
من جديد أمام وقع ضربة مفصلية للتورط
ف ــي ال ـتــدخــل الـعـسـكــري امل ـبــاشــر .وي ـب ــدو أن
اعالن «دولة الخالفة» بعد املوصل بأسابيع
هدفه ايقاظ مخاوف من الدالالت التاريخية
املــوجــودة في الوعي الجمعي الغربي تجاه
ك ـل ـم ــة «ال ـ ـخـ ــافـ ــة» لـ ـج ــر واشـ ـنـ ـط ــن ولـ ـن ــدن
وبــاريــس نحو املــواجـهــة املـبــاشــرة ،وهــو ما
يتفاداه باراك أوباما حتى اآلن.
أظـهــرت  11سبتمبر  2001ومــدريــد  11آذار
 2004ولـ ـن ــدن  7ت ـم ــوز  2005ث ــم ب ــاري ــس7
كانون الثاني 2015بأن «رهاب االسالم» عند
الـغــربـيــن مــا زال قــويــا وب ــأن تـلــك املـحـطــات
العنيفة لم تفعل أكثر من إثارة وايقاظ ،وليس
تقوية ،موروث تاريخي يعود إلى «بواتييه»
عـنــد ال ـغــرب الــاتـيـنــي واألنـكـلــوســاكـســونــي.
باملقابل فــإن هــذا الــرهــاب الجمعي الغربي،
وخاصة في فرنسا ،يدفع الكثير من املسلمني
فــي املجتمعات الغربية للشعور كما شعر
ايـنـشـتــايــن أمـ ــام ال ـن ــازي ــة مل ــا ق ــال ب ــأن هتلر
«قد أشعره وهو امللحد بيهوديته» .وهناك
شيوعيون سوريون قد سموا أوالدهم باسم
«محمد» ردًا على الرسوم الدانمركية املهينة
عــام  .2006الـســؤال اآلن :أال تلخص باريس
 2015 /1 /7مزيجًا ق ــادت فيه «كوبنهاغن
ثانية» إلى « 11سبتمبر فرنسية»؟
* كاتب سوري

عندما عزمت الطبقة السياسية
على القضاء على بيدس عام
 ١٩٦٦بقيت وداد في بيروت

الـفـلـسـطـيـنـ ّـيــة ،وال ـع ـمــل ب ــإص ــرار أك ـثــر على
تكريس حالة الشرذمة التي ُت ّ
ميز التيارات
ّ
الفلسطينية في الداخل
الفاعلة على الساحة
وفي الخارج.
■■■
ّ
ص ـح ـيــح أن األك ـث ــري ــة ال ـســاح ـقــة م ــن الـ ــدول
الـعــربـ ّـيــة اس ـتــأ ًســدت عـلــى ســوريــا وتكالبت
ع ـل ـي ـه ــا ،خ ـ ــدم ـ ــة لـ ــأجّ ـ ـنـ ــدات اإلمـ ـب ــري ــال ـ ّـي ــة
ّ
عام بعد اندالع
والصهيونية ،وخالل أقل من ٍ
األزم ــة فــي بــاد ال ـشــام ،ق ــررت جامعة ُ الــدول
ّ
العربية تعليق عضوية هذه الدولة املقاومة
ُ
ّ
واملمانعة فــي هــذا الجسم الـهــامــي ،الــذي ال
ُيـسـمــن وال ُيـغـنــي عــن ج ــوع ،وحـتــى بيانات
الشجب واالستنكار والتعبير عن االمتعاض،
ُ
ب ــات ــت م ـم ـجــوجــة وال تـ ـس ــاوي ال ـح ـبــر ال ــذي
ّ
ُ
ّ
العربي
كتبت فيه ،مع كــل ذلــك ،على الشعب
ْ
ّ
الفلسطيني ،قبل أن يسأل ماذا فعل بنا ولنا
ْ
العربْ ،أن ُي ّ
وجه هذا السؤال إلى َمن قاده إلى
كارثة أوسلو ،بمن فيهم ياسر عرفات .حتى
ّ
الجبارة التي
اليوم ،وعلى الرغم من الجهود ُ ّ
ُبذلت لسبر غور ظاهرة أوسلو ،نقر ونعترف
ّ
بأن الفشل كان من نصيبنا .أوسلو ،بعد أكثر
مــن عشرين عــامــا ،أوصـلـنــا إلــى الحضيض،
ال بـ ْـل إلــى ال ــدرك األس ـفــل ،وقـبــل الـتـ ّ
ـوجــه إلى
ّ
الدولية إلنقاذ ما ُ ُيمكن إنقاذه،
التنظيمات
ّ
ّ
يتحتم ح ــل السلطة وإعـ ــادة املـسـمـيــات إلــى
ه ــو اح ـتــال،
نـ ُصــابـهــا الـصـحـيــح :االح ـت ــال
ُ ّ
وامل ـقــاومــة ،بما فــي ذلــك الكفاح املـســلــح ،هي
ُم ـقــاومــة شــرعـ ّـيــة الح ـتــال غـيــر شــرع ـ ّـي ،كما
ّ
ّ
ّ
الدولية .تذكروا
نصت املواثيق واملعاهدات
مــا قــالــه حـكـيــم ال ـث ــورة وضـمـيــرهــا ،الشهيد
د .ج ــورج حـبــش :إســرائـيــل ليست أق ــوى من
ّ
الفلسطيني ليس اضعف
أمـيــركــا ،والشعب
من شعب فييتنام.
* كاتب عربي ـ فلسطني

قلب يوسف بيدس الشاب وهو يغتنم الفرصة مرارًا
لتقبيل عروسه اللبنانية الجميلة .كان يومًا خريفيًا
نــاعـمــا فــي ال ـقــدس مــن أي ــام كــانــون األول  1946وقــد
احتشد في حفل الزفاف عشرات األقارب واألصدقاء
وال ـض ـيــوف لــاحـتـفــاء بـيــوســف ،املـصــرفــي املـعــروف
فــي أرج ــاء فلسطني وابــن العائلة الكبيرة التي كان
مــن أب ــرز فاعلياتها خليل بـيــدس األدي ــب والـنــاشــر
والزعيم الوطني ،واالحتفاء بوداد سالمة ،ابنة اخت
منير أبــو فــاضــل .ظـهــرت فــي حفل الــزفــاف تفاصيل
ّ
عدة عن بيدس .فقد بدا في هذا ّالشريط أنيقًا وسيم
ّ
ّ
الطلعة ،يتمتع بطلة جميلة وكأنه كالرك غايبل في
فيلم ذهــب مــع الــريـ ّـح أو بطل مــن أبـطــال هــولـيــوود.
وامل ـســألــة الـثــانـيــة أنـ ــه ك ــان مـحــاطــا ب ـعــدد كـبـيــر من
األهل واألقارب واألصحاب ،بدوا جميعًا من الطبقة
ّ
الــوسـطــى مــا يــدحــض ق ــول كـثـيــريــن أنّ ب ـيــدس جــاء
ّ
بيروت فقيرًا مدقعًا حافي القدمني أو أنه كون نفسه
وثروته في لبنان.
ف ـ َـم ــن يـعـلــم ل ــو ب ـقــي ب ـي ــدس ف ــي ال ـق ــدس واصـبـحــت
ف ـل ـس ـط ــن دول ـ ـ ــة م ـس ـت ـق ـلــة ولـ ـ ــم ت ـب ـت ـل ـع ـهــا ال ـح ــرك ــة
الصهيونية ،لكان شخصًا عظيمًا ومصرفيًا عامليًا
أيـضــا .وستبقى حـســرة فــي نفسه خـســارة فلسطني
وعــدم استطاعته تسخير أفـكــاره ومشاريعه فيها.
وعـ ـ ّـوض ع ــن ه ــذه ال ـخ ـســارة ب ــأن مـنــح مــواه ـبــه إلــى
ّ
لبنان الــذي تنكر لــه وقتله فــي أوج تحقيق أحالمه
والعربية.
وآماله الوطنية
ّ
واملــاحـظــة الثالثة هــي أن ــه كــان يقبل عــروســه وداد
ّ
بـشـكــل دائـ ــم وم ــن دون خـفــر كــلـمــا وق ـعــت الـكــامـيــرا
ّ
ّ
وتصرفه دل على
عليهما .فهو كــان عاشقًا للنساء
ت ـح ـ ّـرر ثـقــافــي غــربــي بـعـيـدًا م ــن املـحـلـيــة والـتـقــالـيــد
الشرقية.
ّأما عروسه وداد سالمة فقد كانت في فستان عرس
أبيض بإطاللة بهية وقامة طويلة ،خجولة كبنات
ال ـب ــاد ي ــوم زواجـ ـه ــن .ل ـقــد ُول ـ ــدت ّوداد ف ــي لـبـنــان،
وه ــاج ــر ذووه ـ ــا إل ــى أفــري ـق ـيــا وســن ـهــا ل ــم يـتـجــاوز
ّ
الست سنوات .فأودعوها مع شقيقيها في مدرسة
الـشــويـفــات الــداخ ـل ـيــة .وف ــي سـنـهــا ال ـعــاشــر انتقلت
للعيش في القدس حيث يعمل خالها الذي كان على
عالقة صداقة بأسرة بيدس .وهناك التقت بيوسف
الذي تزوجته عام .1946
بعد الزفاف كان يوسف ووداد في منتهى السعادة،
وام ـت ــد ش ـهــر ال ـع ـســل لـيـصـبــح أشـ ـهـ ـرًا ،ث ــم ق ـ ـ ّـررا في

كمال ديب *
َ
ُ
بدأت العمل على سيرة املصرفي يوسف
في عام ٢٠٠٩
بـيــدس ال ــذي ارت ـبــط اسـمــه بـفـتــرة حــرجــة مــن تــاريــخ
لبنان هي أزمة إنترا عام  .١٩٦٦وشاءت الظروف أن
يصدر الكتاب بعنوان «يوسف بيدس إمبراطورية
إنترا وحيتان املــال في لبنان» في نهاية عــام ٢٠١٤
وقبل أيــام من رحيل وداد سالمة زوجــة بيدس يوم
 ٢١كانون األول .والالفت للنظر أن اإلعالم في لبنان
لم يذكر شيئًا عن وفاتها ولم يسلط الضوء على هذه
السيدة ومن تمثل وما تخزن من ذكريات عن زوجها
ال ــذي سـقــط ضحية الطبقة السياسية واملــالـيــة في
بيروت وعــاش خــارج لبنان منذ خريف  ١٩٦٦حتى
تــوفــي عــام  ١٩٦٨فــي ســويـســرا .فــي  ٥كــانــون الثاني
ّ ١٩٦٨
وج ــه الــوزيــر كـمــال جنبالط رســالــة إلــى وداد
سالمة جاء فيها ما يلي« :املؤامرة السياسية كانت
غيمة سوداء فوق إنترا .الدولة هي املسؤولة عن بنك
إنتراّ ،اما يوسف بيدس فنحن نعتبره الرجل الذي
بنى أكبر مؤسسة عرفها لبنان الحديث في تاريخه
ّ
ستمر السنون ولن نرى في لبنان شخصًا
القصير.
يوازي ما فعله زوجك أو أن ينجح كما نجح هو في
ّ
بناء هــذه املؤسسة .لعله كــان فرصة لبنان األخيرة
ّ
لبناء مصرف بمستوى عاملي .وربما كان ثمة أمر ما
غير حميد بني زوجــك ورئيس الجمهورية ،أو بينه
وبــن رج ــال امل ــال واألع ـمــال الــذيــن راق ـبــوا تحركاته.
لعلك
مهما كان األمر ،نحن نعلم عن أشياء حصلت
ِ
ال تعرفينها».
ب ــدأت وداد ســامــة حياتها مــع يــوســف بـيــدس عــام
 ١٩٤٦بعدما التقيا في مدينة القدس في منزل خالها
اللبناني منير أبو فاضل الذي كان يعمل في الشرطة
الفلسطينية آنــذاك .وفي حفل الزفاف لم يسع الفرح

منتصف  1947أن يباشرا في انجاب األوالد .ولكن
ّ
ّ
شاءت الظروف أن يكون حظ العريسني عاثرًا .إذ إن
نكبة فلسطني وقعت في العام نفسه ،وامتد القتال
إلى القدس .فأرسل يوسف زوجه الحامل الى بيروت
وبـقــي هــو فــي الـقــدس يعمل إلــى أن اشـتــدت املـعــارك
بني الفلسطينيني واملنظمات الصهيونية ،فاضطر
لالنتقال هو ايضًا إلى بيروت .وهكذا هاجر يوسف
بيدس وزوجته مع  104آالف فلسطيني إلى لبنان،
ً
حــامــا بـعــض امل ــال وعـشــريــن عــامــا مــن ال ـخ ـبــرة في
ُ
اإلدارة وف ــي الـقـطــاع املـصــرفــي .وول ــد ابنهما البكر
م ــروان فــي لبنان عــام ُ 1948
وول ــد فيما بعد غسان
وزي ـ ـ ــاد .وه ـ ــذه األسـ ـم ــاء ال ـعــرب ـيــة ال ـصــاف ـيــة ألوالد
يــوســف ووداد عكست خلفية أرثــوذكـسـيــة غسانية
لعائلة بيدس ولتأثير الوالد األديب خليل بيدس.
والــواقــع أن يوسف بيدس كــان منصرفًا تمامًا إلى
أعماله املصرفية واالستثمارية ويمضي القليل من
الوقت مع العائلة .فكان دور وداد سالمة يمتد من
تربية األوالد واالهتمام بشؤون األسرة إلى نشاطات
متعددة في بيروت شملت الحياة االجتماعية .وعلى
مدى  ١٥سنة وحتى  ١٩٦٦رعت وداد بيدس الفنون
فــي بـيــروت كما فعلت كثيرات مــن سـيــدات املجتمع
مــن جيلها وخصوصًا فــي إطــار مهرجانات بعلبك
الدولية في الستينيات .وكانت وداد سالمة سيدة
ّ
مجتمع مــن الـطــراز األول ،جميلة وفــي عــز شبابها،
ترتدي مالبس بذوق رفيع اختارتها من أغلى وأرفع
شــركــات املــوضــة فــي بــاريــس والـعــواصــم األوروب ـيــة،
ّ
ّ
نسبيًا .وأينما حلت في
ما يناسب قامتها الطويلة
ّ
ليالي بـيــروت تحلقت حولها دائ ــرة مــن املعجبني،
ً
ـاال ون ـس ـ ً
ـاء ،يـتـبـعــون خـطــواتـهــا .وكــانــت إضــافــة
رجـ ـ
إلــى تشجيع الفنون تصرف وقتًا في أعمال الخير.
ومن أبرز نشاطاتها في دعم الفن كان رعاية األعمال
ُ
الغنائية واملــوسـيـقـيــة ،فكانت تـشــاهــد دوم ــا برفقة
ُ ّ
املطربات الشهيرات اللواتي كن صديقات حميمات
ّ
لها .وفي حني كان زوجها يوسف بيدس يهتم ببناء
امبراطوريته املالية ،كانت وداد تبني بيئة ّ
مكملة
لألولى لها أوجه ّ
محددة في املجتمع والفن.
وهي قالت في مقابلة صحافية بعد وفاة زوجها مع
مجلة املصارف« :قليل من الناس يعرف أن املرحوم
ك ــان يــولــي عنايته إلن ـتــرا أكـثــر مـمــا يــولـيــه لزوجته
وأوالده .فحب زوجي لبنك إنترا ولتطويره وتنميته
ال يسمو عليه حب آخر وأنا أقدس فيه ذلك .كان إنترا
بالنسبة لــه قضية حياته وك ــرس لــه كــل نشاطاته.
وتدمير إنترا كــان تدميرًا لزوجي الــذي كنت أقــدره
كرجل نابغة أكثر مما أقدره كزوج».
عندما وقعت الحرب األهلية في لبنان عام  ،١٩٥٨قرر
يــوســف ووداد ترحيل األطـفــال عــن لبنان ليتابعوا
دراستهم في انكلترا .وكانت وداد تحضر إلى لندن
ّ
مــرارًا حيث يتعلم أوالدهــا في املــدارس البريطانية.
وهـنــاك كــان موظفو فــرع إنـتــرا لندن يرافقونها في
السهرات والحياة االجتماعية واملسرح واملوسيقى،
أو إلى خارج لندن في جولة ريفية .فكانت تستمتع
بــامل ـقــاهــي االن ـك ـل ـيــزيــة ال ـعــري ـقــة ح ـيــث ي ـق ـ ّـدم ال ـشــاي
بــأنــواعــه مــع قـطــع الـحـلــوى الـصـغـيــرة وامل ـ ّ
ـرب ــى .كما
ّ
أن ـهــا كــانــت ت ـصــرف بـعــض الــوقــت فــي كــازيـنــوهــات
املقامرة الشهيرة ملمارسة هوياتها في ألعاب الحظ.
ّ
إال أنها لم تكن مدمنة على املقامرة ،وكــان إنفاقها
ً
على مشترياتها فــي العاصمة البريطانية معقوال
ومحدودًا وليس من دون حدود ،وكانت تذهب أيضًا
إل ــى جنيف حـيــث ف ــرع إلن ـتــرا أيـضــا فـكــانــت تمضي
هناك أيامًا ثم تعود إلى بيروت.
عندما عزمت الطبقة السياسية اللبنانية القضاء
على بيدس فــي تشرين األول  ١٩٦٦بقيت وداد في
بيروت ألشهر عدة تعاني من تداعيات األزمة ومعها
االبــن األصغر زيــاد فيما كــان يوسف بيدس يسافر
مــن بلد آلخــر لجمع السيولة إلنـقــاذ امبراطوريته.
ثــم طــالــت الـفـتــرة الـتــي فـ ّـرقـتـهــا عــن زوج ـهــا .فـطــارت
إلى لندن حيث ولديها مروان وغسان في آذار ١٩٦٧
وأودع ـ ـ ــت اب ـن ـهــا األص ـغ ــر زي ـ ــاد ف ــي ع ـه ــدة أص ــدق ــاء
للعائلة ،ثــم تــابـعــت إل ــى س ــان بــاولــو لـلـقــاء زوجـهــا.
وه ـن ــاك مـكـثــت شـهــريــن حـيــث قـ ـ ّـررت م ــع زوج ـه ــا أن
بريطانيا لتكون إلى جانب أوالدهــا
تعيش هي في
ّ
الثالثة .واستأجرت شقة في لندن وانتقلت إليها في
ّأيار .1967
ّ
ً
وإذ ابتعدت طويال من الضوء ،إال أنها كانت تتكلم
إلى االعالم ومما قالت :أنا لبنانية وال أصدق أن في
لبنان من يعمل على تجويع شعبه وإفقاره وبهذه
ال ـحــالــة ال ف ــرق بـيـنـهــم وب ــن ج ـم ــال ب ــاش ــا الـسـفــاح
ال ـت ــرك ــي .فـلـبـنــان الـجـمـيــل وش ـع ـبــه ال ـط ـيــب تسيطر
عليهما قــوى ال تفرق بــن حــق وبــاطــل أو بــن حالل
وحـ ــرام ،طبقة همها امـتـصــاص أم ــوال ال ـن ــاس ...أنــا
أعيش في دوامــة لم أخلقها ولــم يخلقها زوجــي بل
افـتـعـلـتـهــا الـسـلـطــة الـحــاكـمــة ف ــي لـبـنــان وك ـنــا نحن
ضحاياها».
* أستاذ جامعي ـ كندا

