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قطعت جامعة جــورج تــاون كــل صالتها به
منذ  ١٩٨٦بسبب ضحالة إنتاجه األكاديمي
ّ
السياسية على أعماله) من
وغلبة الوجهة
خ ـب ــراء م ـثــل أن ـتــونــي ك ــوردس ـم ــان أو غـ ّيــره
م ـضـ ّـم ـخــة بــال ـت ـمــويــل ال ـخ ـل ـي ـجــي .وي ـت ـلــقــى
خـ ـب ــراء وإع ــام ـ ّـي ــون ف ــي واش ـن ـط ــن دعـ ــوات
ّ
ّ
الخاصة التي
مجانية لـجــوالت بالطائرات
ّ
يوفرها لهم يوسف العتيبي وغيره في دول
الـخـلـيــج .لـكــن ق ــدرة الـلــوبــي الخليجي على
ّ
التأثير ليست إل واحــدة من ثمار التحالف
الـ ـسـ ـع ــودي ـ ـ ـ اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي .لـ ــو أن ال ـلــوبــي
اإلسرائيلي أراد أن يحارب اللوبي الخليجي
(كما فعل فــي السبعينيات والثمانينيات)
فإنه يقدر على «طرده من املدينة» بلغة أفالم
رعــاة البقر .إن قــدرة اللوبي الخليجي على
العمل والـتــأثـيــر (فــي الـكــونـغــرس واإلع ــام)
هو في الدرجة الذي أصبح فيها هذا اللوبي
رديفًا للوبي اإلسرائيلي.
لـكــن بــالــغ أب ــواق آل سـعــود فــي ردود الفعل
ّ
على املقالة .لم يكن كــام أوبــامــا إل تفريجًا
عــن املـكـبــوت الـسـيــاســي .وامل ـقــالــة عينها لم
ّ
ّ
العدو اإلسرائيلي
تتضمن نقدًا واحـدًا ضد
ّ
بــاس ـت ـث ـنــاء س ـيــاســة ال ـح ـف ــاظ ع ـلــى ال ـت ـفــوق
اإلس ــرائـ ـيـ ـل ــي ال ـع ـس ـك ــري واالس ـت ـخ ـب ــارات ــي
ّ
العربية .لكن كالم
النوعي ضد كل األنظمة

ال يجرؤ إعالم آل
ّسعود على رئيس أميركي
إل في سنته األخيرة

ّ
ّ
العدو ولم
أوباما لم ُيشكك في التحالف مع
يعيد النظر في وعــده بالذهاب إلــى الحرب
للدفاع عــن الكيان الصهيوني .لكنه خالفًا
الن ـت ـق ــادات املـحــافـظــن ال ـجــديــد ،ال ي ــرى في
َ
ّ
املثالية في العالقات
نموذج السياسة
نفسه
الــدولـ ّـيــة الـتــي تعتمد على الـقــانــون الدولية
ّ
واملنظمات الــدولـ ّـيــة والدبلوماسية .أوضــح
ّ
أن منطلقات سياسته الخارجية تدور حول
العنصر األس ــاس فــي نـظـ ّ
ـريــة الــواق ـعـ ّـيــة ،أال
ّ
وهــي الـقـ ّـوة .لكن طــرق االعتماد على القوة،
وظـ ـ ــروف اس ـت ـخــدام ـهــا تـخـتـلــف ب ــن حــاكــم
ّ
الخطر القريب
وآخر .كما ان أوباما ميز بني ّ
والخطر البعيد (الــذي ال يستحق استخدام
العسكرية ّ
ّ
ّ
ضده) .وهذه النقطة بالذات
القوة
ه ــي ال ـتــي اسـتـخــدمـ ُهــا ض ــد أوب ــام ــا الـكــاتــب
األمل ــان ــي الـيـمـيـنــي (امل ـس ـت ـقـ ّـر ف ــي «مـ ّ
ـؤس ـ ّســة
ّ
جــوزيــف جــوفــي .صنف
هــوفــر» الـيـمـيـنــيــة)ّ ،
جــوفــي أوبــامــا على أن ــه ينتمي إلــى مدرسة
ّ
ّ
الخارجية في مقالة
االنعزالية في السياسة

ب ـع ـن ــوان «أوبـ ــامـ ــا ال ي ـن ـت ـمــي إلـ ــى امل ــدرس ــة
ّ
الواقعية (فــي العالقات الــدولـ ّـيــة)» .وجوفي
وفــريـقــه فــي املـحــافـظــن ال ـجــدد يـخــافــون من
س ـقــوط أم ـيــركــا ع ــن مــرت ـبــة الـ ـق ـ ّـوة الـعـظـمــى
الوحيدة في العالم ،ويــرون ان أوبــامــا ّ
فوت
فرصًا عظيمة الستعمال ّ
القوة.
السذاجة التعويل على كالم أوباما
لكن من
ّ
عـ ـل ــى أنـ ـ ــه مـ ــؤشـ ــر إلـ ـ ــى قـ ـط ــع بـ ــن س ـيــاســة
ّ
ّ
ّ
يتذمر أوباما
خارجية وأخــرى .قد
أميركية
ّ
وقــد يعبر عن حنق ،لكنه في نهاية املطاف
ّ
السعودية في زيارته
سينحني هو أمام ملك
ُ
املقبلة في الرياض ،ولو طلب منه سيشاهد
رقصة العرضة من أمراء آل سعود وسيحمل
سيفهم ام ــام ال ـكــام ـيــرات .وم ـلــك الـسـعـ ّ
ـوديــة
واألمـ ــراء ال ي ـجــرأون عـلــى مـعــارضــة مشيئة
حاكم أميركاّ .هــؤالء الــذيــن أص ـ ّـروا ان حرب
الـيـمــن ل ــن ت ـتــوقــف إال ب ـطــرد ال ـحــوثـ ّـيــن من
ّ
األميركية
صنعاء ،رضخوا ألوامر الحكومة
باستضافة الـحــوثـ ّـيــن أنفسهم فــي اململكة
للبحث فــي وقــف ال ـحــرب .وعـنــدمــا سيطلب
هذا ّالرئيس أو َمن يخلفه أمرًا من آل سعود،
سينفذون صاغرين على عادتهم.
إن عقيدة أوبــامــا ليست إال امـتــدادًا لعقيدة
بـ ـ ــوش .ل ـي ـســت ع ـق ــائ ــد الـ ــرؤسـ ــاء ف ــي عـصــر
اإلمـ ـب ــراط ـ ّ
ـوري ــة إال اخ ـت ــاف ــا ف ــي األسـ ـل ــوب.
ّ
ه ـ ــذه اإلم ـ ـبـ ــراطـ ــوريـ ــة ف ــي ع ـص ــر ال ـس ـي ـطــرة
ال ــوح ــدان ـ ّـي ــة ت ـف ــرض ال ـع ـقــائــد وال ـس ـيــاســات
واالس ـت ــرات ـي ـج ـ ّـي ــات ع ـلــى الـ ــرؤسـ ــاء ،ولـيــس
بـمـسـتـطــاع ال ــرؤس ــاء إال تـغـيـيــر األســال ـيــب
وأش ـ ـكـ ــال ال ـح ـك ــم فـ ـق ــط .ال ـ ّـرئ ــاس ــة اكـ ـب ــر مــن
شـخــص الــرئ ـيــس الـ ــذي ُي ـلــقــب هـنــا «بــزعـيــم
الـعــالــم ال ـح ـ ّـر» (ويـن ـقــل ه ــذا الــوصــف بعض
اإلع ـ ـ ــام الـ ـع ــرب ــي ،ك ـ ــأن «الـ ـع ــال ــم ال ـ ـحـ ـ ّـر» —
ّ
ّ
الديكتاتوريات املطيعة للحكم
يضم
الــذي
ّ
األميركي— أجرى انتخابات وقرر فيها رفع
الــرئ ـيــس األ َم ـيــركــي إل ــى مــرتـبــة زع ـيــم الـكــرة
ّ
األرضية وامل ّ
جرات) .لكن عقيدة أوباما تأخذ
ّ
ّ
ف ــي ع ــن االع ـت ـبــار م ـت ـغــيــرات اسـتــراتـيـجــيــة:
ان الـصــن هــي الخطر الــداهــم ،وهــي مصدر
ّ
والترصد ،فيما تلقى
الخطر وهدف االهتمام
ُ
أنظمة الخليج االهتمام الذي ي ّ
قرره اللوبي
ُ
ّ
الصهيوني بحكم صلة القرابة امل
ستجدة.
ّ
تتغير طبيعة عــاقــة الــرئـيــس األميركي
لـ ُـن
املـقـبــل (كــائـنــا مــن كــان أو كــانــت) مــع منطقة
الشرق األوسط .ستبقى إسرائيل ّ
قرة العني،
وسيبقى طغاة الخليج مطيعني صاغرين،
التمرد في بعض املفاصل ّ
ّ
لجر
وإن حاولوا
أم ـيــركــا لـلـمــواجـهــة م ــع إي ـ ــران .تـتـبــع أنظمة
الخليج سياسة «التوريط» التي انتهجتها
حــركــة «ف ـتــح» فــي منتصف الستينيات مع
العربية ،والتي لم تـ ّ
ّ
ـؤد إلــى توريط
األنظمة
ّ
العربية في حروب مع إسرائيل ألن
األنظمة
مصلحة األنظمة كانت أعلى مرتبة مــن أي
ّ
اعتبار ،بل ّأدت إلى وأد الكفاح املسلح الذي
ّ
بــشــرت بــه «ف ـت ــح» .فـشـلــت كــل مـســاعــي دول
الخليج لتوريط أميركا في حروب ضد إيران
ّ
السرية
وســوريــا وحــزب الـلــه ،غير الـحــروب
ّ
والعلنية التي ّ
تقررها أميركا وإسرائيل من
ّ
ّ
دون مشورة طغاة الخليج .لكن تذمر حكام
الخليج زاد مع وصول رئيس أسود إلى ّ
سدة
الرئاسة .هؤالء نشأوا في قصور كان الرجال
ال ـس ــود فـيـهــا ُمـسـتـعـبــديــن ق ــان ــون ــا .وردود
ُ
ال ـف ـعــل ع ـلــى ت ـصــاريــح أوب ــام ــا ل ــم ت ـخ ــل من
اإلشــارات إلى لون البشرة .وسمير عطالله
اعترض على كلمة نابية استعملها أوباما
ّ
اللبنانية آلل سعود أكثر
في املقالة .األبواق
حرصًا على سمعة آل سعود من آل سعود.
إن التقليل من شأن دول الخليج في العقائد
ّ
ّ
األميركية سيكون له تأثيره على
الرئاسية
منطقة الشرق األوسط .ستزيد دول الخليج
م ــن ت ـقـ ّـرب ـهــا م ــن دول ـ ــة الـ ـع ـ ّ
ـدو اإلســرائ ـي ـلــي
وستستعني إســرائـيــل ب ــدول الخليج لتزيد
م ــن حـ ّـجـتـهــا ف ــي تــأجـيــج ال ـع ــداء ض ــد إي ــران
وضــد أي حركة تقاوم إسرائيل في املنطقة
ال ـعــربـ ّـيــة .ك ـمــا ان دول الـخـلـيــج ستستعني
بإسرائيل من أجــل ان تحصل على مكاسب
ّ
معينة مــن الكونغرس األمـيــركــي خصوصًا
إذا أرادت ت ـ ـجـ ــاوز رئـ ـي ــس ال ي ـن ـت ـمــي إل ــى
حــزب األغـلـبـ ّـيــة فــي الـكــونـغــرس .أي ان ليس
ّ
ّ
تبعية
التبعية:
ِمــن خيار لــدول الخليج إال
وتبعية لــدولــة ال ـعـ ّ
ّ
ـدو اإلســرائـيـلــي.
ألمـيــركــا
ّ
أي ان ع ـق ـيــدة ط ـغ ــاة الـخـلـيــج ه ــي الـتـمــســك
ّ
للصهيونية —لكن باسم رداء
بوصفة رديفة
ّ
العروبة واإلســام الــذي بات حكام إسرائيل
يرفلون به.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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ّ
مداخلة علنية في مؤتمر سري!
سعدالله مزرعاني *
رغ ــم صـخــب أزم ــة ال ـحــزب الـشـيــوعــي ،فالصمت
ّ
والسرية هما ما يطبع عملية التحضير ملؤتمره
املــؤجــل أرب ــع سـنــوات وأرب ــع م ــرات .حتى مــا كان
تقليدًا مـعـتـمـدًا ،بنشر مـشــاريــع وثــائــق املؤتمر
قبل أشهر من إنعقاده ،في وسائل اإلعالم العامة
والحزبية ،بهدف عرض توجهات ومواقف الحزب
من قضايا الوطن واملواطن وإثارة نقاش بشأنها،
لــم يخطر فــي بــال أحــد مــن املعنيني .ذلــك أن كل
اإلهتمام محصور ،من قبل اإلدارة الحزبية ،في
ال ـش ــأن الـتـنـظـيـمــي وف ــي اآلل ـي ــات املـتـصـلــة بــذلــك،
لفرض التجديد لتلك اإلدارة خالفًا لنص النظام
الــداخ ـلــي الـصــريــح وامل ـل ــزم (املـ ــادة الــراب ـعــة ،البند
ال ـخــامــس) .تقييم عـمــل ال ـحــزب خ ــال الـسـنــوات
الثماني املنصرمة لم ينت ِه اال قبل أيــام ،أي أنه لن
يـكــون م ــادة نـقــاش قبل املــؤتـمــر وفـيــه (وال بعده
ط ـب ـعــا)! تـغـيـيــب الـتـقـيـيــم يـحـصــل لـلـمــرة الـثــانـيــة
(األول ــى فــي املؤتمر العاشر قبل  8سـنــوات) من
قبل هذه اإلدارة ّ
تهربًا من وجع الرأس واملحاسبة
وكشف اإلرتكابات السياسية والتنظيمية واملالية
واألخالقية .لكن اإلدارة الحالية ِّ
املمددة لنفسها،
كــاملـجـلــس الـنـيــابــي الـحــالــي وقـبـلــه (!) ،إضـطــرت
إلجراء نقاش محصور وشكلي في التقييم بسبب
إقــدام املجموعة املعارضة في املكتب السياسي،
على نشر تقييمها الخاص لعمل الحزب وألسباب
أزمته حمل توقيع عضو املكتب السياسي حنا
غريب .وهي كانت قد هددت وعجزتّ ،ثم ساومت،
دون ن ـجــاح ،عـلــى سـحــب الـتـقـيـيــم امل ــذك ــور الــذي
يحملها املسؤولية عــن الـطــور الــراهــن مــن األزمــة
وعن املستوى املخيف الذي بلغته.
ُ
آخ ــر ع ــام  ٢٠٠٣انــتـ ِـخــب معظم أع ـضــاء الـقـيــادة
الحالية .حرص هؤالء ،على مواصلة إطار تكتلي
ك ــان ــوا ق ــد أن ـش ــأه بـعـضـهــم قـبــل س ـن ــوات بشكل
س ــري وت ــآم ــري ،وع ـلــى إدارة عـمــل ال ـحــزب عبر
ُّ
هــذا التكتل ،ما جعل الهيئات الشرعية صاحبة
ُ
(قدمت استقالتي
القرار هيئات شكلية بالكامل
من األمانة املركزية ،احتجاجًا ،بداية عام .)٢٠٠٧
ت ـبـ ّـن ،تـبــاعـاً ،أن مــا حـصــل ،فــي املــؤتـمــر التاسع
املذكور ،قد كان بداية إنقالب شامل على مجمل
السياسات والتوجهات الحيوية التجديدية التي
تالحقت ،بهذه الدرجة أو تلك ،منذ املؤتمر الثاني
عام  ١٩٦٨حتى نهاية عام َ ّ .٢٠٠٣
تبي أيضًا أن
املجموعة تلك ،استغلت اإلنقسام السياسي الحاد
الــذي عصف بالحزب والبلد واملنطقة بعد الغزو
األميركي للعراق ،ملمارسة نشاط تنظيمي تكتلي
مموه وممرحلّ .ثم ّ
فئوي ّ
تبي أن تحضير وتنفيذ
ّ
اإلنـ ـق ــاب ق ــد ت ــمــا بــوســائــل الـ ـخ ــداع واملـ ـن ــاورات
ّ
واإلشاعات الكاذبة والتزوير ...ولقد تكثفت هذه
األساليب الشاذة في السنوات األربع األخيرة إلى
مستوى تعطيل النظام الداخلي (دستور الحزب)
ولـجـنـتــي ال ــرق ــاب ــة الـقـضــائـيــة وامل ــال ـي ــة ،وتـحــويــل
الهيئات واللجان الشرعية إلــى هياكل خــاويــة ال
وظيفة لها إال التصويت على قرارات متخذة سلفًا.
وكان ،قبل ذلك ،قد تم إلغاء «املجلس الوطني» الذي
كــان يعادل برملانًا في مجال التشريع والرقابة،
ُ
وإعادة العمل بصيغة اللجنة املركزية .وإستكملت
هــذه جميعًا باستهداف املـعــارضــن باإلتهامات
والتحريض والتشكيك واالقصاء والفصل ...وذلك
ُّ
عبر فبركة ملفات كاذبة دون تحقق أو تحقيق،
وحيث كــان األمــن العام هو الخصم والحكم في
ُ
الوقت عينه! وكــان «طبيعيًا» ،باملقابل أن تهمل
ارتـكــابــات سياسية ،وسياسية ـ ـ مالية (مــن نوع
تـلـقــي أم ـ ــوال ف ــي اإلن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة األخ ـيــرة
دون قــرار وال معرفة مــن قبل املكتب السياسي
ال قبل وال بـعــد!) ،وسياسية  -مالية  -إعالمية
(كـمـشــروع «الـيـســاريــة» ال ــذي فشل قبل أن يبدأ
وتحول من «حلم» الــى كابوس) ،وسلوكية (من
نــوع استخدام املوقع الحزبي من أجــل الحصول
على مكسب خاص عبر «الواسطة» كما كشفت
جريدة «السفير»...
ّ
ل ــم ت ـع ـبــأ ال ـق ـي ــادة امل ـ ـمـ ــددة لـنـفـسـهــا ب ـمــا أص ــاب
الـ ـح ــزب م ــن ت ـف ـكــك وت ـش ـت ــت وضـ ـي ــاع وت ــراج ــع
وخسائر سياسية ومعنوية وتنظيمية (رفعت
ّ
شعار «منكمل بلي بقيو») .هي واصلت نهجها

اإلنقالبي ،بالتنسيق مع جهات سورية وعربية
وخ ــارج ـي ــة مـشــابـهــة ل ـهــا ،مـسـتـلـهـمــة سـيــاســات
ومـمــارســات الــزعـيــم الشيوعي ال ـســوري الــراحــل
ُ
الشيوعيون اللبنانيون
خالد بـكــداش ،التي كــان
قد انتفضوا عليها وعلى صاحبها في مؤتمرهم
ال ـتــاري ـخــي ع ــام (1968الـ ـح ــزب ــان كــانــا مــوحــديــن
ح ـتــى  .)1964وال ـب ـكــداش ـيــة ه ــي ن ـهــج ق ــام على
فردية تسلطية ستالينية مفرطة ومتعسفة (كان
أب ــرز ضـحــايــاهــا الشهيد الـقــائــد ف ــرج الـلــه الحلو
ُ
ومئات املثقفني واملناضلني) ،وعلى تنكر وإنكار
للقضايا القومية التحررية ،وعلى تزمت وجمود
ع ـقــائــديــن ،وع ـل ــى والء مـطـلــق لـسـيــاســة ال ــدول ــة
السوفياتية وتكرار ببغائي ملواقفها وشعاراتها
ودعــايـتـهــا ...مــن نتائج ذلــك ،على البناء الداخلي
للحزب ،استشراء الفردية والتفرد ،وتقديم الوالء
للقيادة على الكفاءة والكفاحية ،وإشاعة ذهنية
الـشــك وال ـحــذر والتستر على حـســاب الشفافية
والـصــراحــة وامل ـشــاركــة والـثـقــة ،وتعطيل شــروط
وم ـس ـت ـل ــزم ــات ب ـن ــاء امل ــؤس ـس ــة ل ـح ـس ــاب املـ ــزاج
ُواإلستنساب واملصالح الشخصية...
أولــى الضحايا كانت شبيبة الحزب وحضورها
ودوره ـ ــا ،فــي ام ـت ــداد خ ـســارة شــامـلــة ملــرتـكــزات
هوية ونفوذ وقوة الحزب في امليادين والقطاعات
الشعبية والعمالية والنقابية والطالبية والثقافية
واإلعالمية ...ما جعل مسألة تهميشه مسؤولية
ق ـيــادتــه قـبــل خ ـصــومــه ،وج ـعــل ال ـش ـعــار الفعلي:
ّ
«منكمل علي بقيو» وليس معهم!
من خــال تمادي وتفاقم أزمــة الحزب الشيوعي
(ال ُيذكر إال للحديث عنها) فقد اليسار اللبناني
وال ـع ــرب ــي ق ــوة دف ــع ومـ ـب ــادرة ق ــدم ــت إس ـهــامــات
مـشـهــودة فــي حـقــول ع ــدي ــدة :فـكــريــة وسياسية
وتنظيمية وإعــامـيــة وتـجــديــديــة ...وكــانــت الكتلة
ال ـتــي تـسـلـلــت إل ــى ق ـيــادتــه ق ــد ب ــاش ــرت نشاطها
بـتــدمـيــر عــاقـتــه وتـحــالـفــاتــه وإغ ــراق ــه ف ــي عــزلــة
داخلية وخارجية ،ومحاولة تغطية ذلك بضجيج
كــامــي «ي ـســاري» دعــائــي يتميز بالتركيز على
واإلنقطاع عن الواقع.
العصبيات
ُ
في مجرى ذلــك أخليت الساحة لتحالفي  8و14
آذار ،بل أن الحزب نفسه قد أصبح مادة تجاذب
بـيـنـهـمــا وإس ـت ـق ـطــاب لـل ـعــديــد م ــن أع ـضــائــه من
قبلهما ،فأضاع موقعه ،وبالتالي ،املوقع التقدمي
اليساري الديموقراطي املستقل الذي كان إيجاده
وتفعليه فــي صلب أولــويــات ال ـحــزب ،خصوصًا
منذ أواخر ستينيات القرن املاضي (إحدى ثماره
إنـشــاء جبهة املـقــاومــة ضــد الـعــدو الصهيوني).
ولقد أدى ذلــك ،في السنوات األخيرة خصوصًا،
إلـ ــى ح ــرم ــان ال ـت ـح ــرك ــات وامل ـ ـب ـ ــادرات الـشـعـبـيــة
وال ـن ـقــاب ـيــة م ــن ال ـحــاض ـنــة ال ـس ـيــاس ـيــة املـطـلــوبــة،
الحزبية والجبهوية ،ملواجهة سياسات السلطة
وفسادها واستهتارها بمصالح الوطن واملواطن.
ّ
مضرجًا بأزمته،
يأتي الحزب اليوم إلى مؤتمره
مرهقًا بصراع مقطوع الصلة بالتنافس الصحي
ومنحرف نحو الشخصانية والفئوية ،ما يجعل
مهمة القوى املعارضة الحريصة صعبة ومعقدة
بعد أن نجحت الـقـيــادة فــي تخييب و«تطفيش»
األكـثــريــة لتقتصر عضوية الـحــزب الفعلية على
بضع مئات تحرك معظمهم دوافــع عاطفية دون
ُ
أي نشاطية أو تطلب ،األمر الذي يطرح ،بني أمور
خـطـيــرة أخ ـ ــرى ،شــرعـيــة املــؤت ـمــر حـيــث تـفــرض
الـلــوائــح الــداخـلـيــة مـشــاركــة ثلثي أعـضــاء الـحــزب
املسجلني فـيــه ،ليكون مؤتمره شرعيًا .األس ــوأ،
أن القيادة تتسلط بالكامل على عملية التحضير
ّ
وتحديد اللوائح ،بعد أن عطلت «لجنة اإلشــراف»،
ورف ـضــت كــل ال ــدع ــوات املخلصة لتشكيل لجنة
تحضيرية مـ ّ
ـوسـعــة وفــاعـلــة تـكــون خـطــوة أولــى
ّ
في مسار طويل ومعقد للخروج من األزمة .لكن
ينبغي الـقــول بــأن النقمة على الـقـيــادة قــد بلغت
ذروتـ ـه ــا وأن ج ـه ــودا م ـتــواص ـلــة ت ـبــذل م ــن أجــل
ترجمة ذلك في منتصف الشهر املقبل.
ي ـح ـتــاج ال ـح ــزب ال ـش ـيــوعــي وك ــل ال ـي ـســار وق ــوى
التغيير الديموقراطي إلى إعــادة بلورة موقعهما
وبــرنــام ـج ـه ـمــا امل ـس ـت ـق ـلــن .ل ــن يـحـصــل ذل ــك إال
ب ــإح ــداث ت ـح ـ ُّـول ج ـ ــذري ،بـحـجــم ان ـت ـفــاضــة ،في
املقاربات واإلستنتاجات والصيغ.
* كاتب وسياسي لبناني

