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أميركا :نمر من ورق أخضر
فإنه علينا أن نعكس الفكرة السائدة «ليتحرر
املجتمع فــإن على الفرد أن يحرر نفسه» .في
الحقيقة حتى يتحرر الفرد فإن على الفضاء
االج ـت ـمــاعــي أن يـتـشـكــل ب ـص ــورة تـجـعــل من
الحرية الفردية أمرًا ممكنًا .وهنا أنا ال أعني
فضاء الحريات السياسية القانوني ،بل أعني
أمرًا أكثر جذرية؛ حتى يتحرر الفرد ،فعليه أن
يتحرر من عامله الداخلي عبر دخوله في فضاء
رمــزي اجتماعي يعطي لهذا العالم الداخلي
معنى رمزيًا مفهومًا .علينا أن نعيد صياغة
رؤيتنا للواقع بحيث يكون بإمكاننا كأفراد
أن ن ـل ـتــزم داخـ ــل ق ـضــايــا ورغـ ـب ــات خــارجـيــة
ً
جماعية ،رباعية آالن باديو مثال :السياسة
الجذرية والعلم والفن والحب .وبهذا االلتزام
س ـي ـص ـنــع الـ ـف ــرد ق ــان ــون ــه ال ــداخـ ـل ــي بـنـفـســه
«مـعـنــى حـيــاتــي هــو فــي نـجــاح ه ــذا املـشــروع
السياسي ...أو في هذا اإلنتاج الفني ...إلخ».
هذا القانون الداخلي الذي يحرر الواحد منا
م ــن نـفـســه ع ـبــر ال ــدخ ــول ف ــي م ـجــال جـمــاعــي
هو الشيء الذي تمنعه النرجسية .بوصفها
النمط النفسي املناسب للمجتمع الرأسمالي
املتقدم .وفي غياب هذا املجال ،سيعود األمر
االجتماعي الخارجي ،ولكن ليس في صورة
أم ــر رمـ ــزي م ـف ـهــوم (ق ــان ــون داخـ ـل ــي) ب ــل في
صورة مبهمة ولكنها شديدة القهر «عليك أن
تستمتع بالحياة!»« ،عليك أن تكون ناجحًا!»،
«عليك أن تكتشف مقدراتك الداخلية!» ...إلخ
(تمتاز هــذه األوام ــر بأنها تأتي مــن الخارج
ول ـك ـن ـهــا ُم ـل ــزم ــة بـ ـص ــورة غــري ـبــة ف ــي الــوقــت
ً
نـفـســه ،م ـثــا ،تـمـتــاز كـتــب الـتـنـمـيــة الـبـشــريــة
بأنها تصنع أهــدافــا معينة لــأفــراد من دون
مـشــاورتـهــم «كـيــف تصنع أص ــدق ــاء؟»« ،كيف
تسيطر على الوقت؟» ...إلخ .ولكن هذا التدخل
ال ـخ ــارج ــي ال ـغــريــب ي ــأت ــي بـسـلـطــة م ـبــاشــرة،
ردة الفعل األساسية للفرد الــذي يقرأ عنوان
كتاب التنمية البشرية هوالشعور بالذنب!
ُ
لست ناجحًا؟!» وكأنه اقتنع سلفًا بأن
«ملــاذا
مــن «واجـبــه» أن يصنع أصــدقــاء أو أن يلتزم
بــاملــواع ـيــد أو أن ي ـن ـجــح .وبــال ـط ـبــع ال تـقــدم
ه ــذه الـكـتــب أي إجــابــة عـلــى س ــؤال «مل ـ ــاذا؟»...
«ملاذا ّ
علي أن أنجح؟» هي تتحرك من البداية
القاهرة املبهمة وتبني عليها .تذكر فقط تلك
الشخصية النمطية التي تتحرك باستمرار
وبال توقف في سعي نهائي نحو «النجاح»
و«الشهرة» (واملال بالطبع ،املال هو الـ Master
 Signifierالذي يشمل تحته السعادة والنجاح
وحتى األخالق ،في عالم اليوم) وكأنها تؤدي
مهمة أخالقية ،ولكنها في الوقت نفسه تقوم
بذلك من دون أي تفسير واضح وبشعور دائم
بأنها مجرد «أكذوبة» .تلك الشخصية املثيرة
للشفقة هي في الوقت نفسه الشخصية األكثر
«إنتاجًا لفائض القيمة» وهنا مربط الفرس.
(اعتمد في هذا املقال بشكل كامل على ورقة كتبها
سالفوي جيجك عام  1986بعنوان «النرجسي
املرضي ،شكل الذاتية املطلوبة اجتماعيًا»)
* كاتب سوداني

«اس ـ ـ ـتـ ـ ــدالل» وحـ ـي ــد ح ـ ــول ع ـ ــرض ال ـك ـت ــاب
«ألسباب صعود العامل الطائفي اإلسالمي
بشكل مجتزأ ومنقوص» (صفحة  ،)52فهو
ك ــان ،ب ــوض ــوح ،عــرضــا لـلـعــوامــل املـ ّ
ـؤسـســة
ل ـل ـس ـل ــوك الـ ـسـ ـي ــاس ــي ،ول ـ ـيـ ــس ال ـط ــائ ـف ــي،
ع ـنــد الـشـيـعــة الـلـبـنــانـيــن ،وهـ ــذا ج ـلــي في
الـنــص ،وعنوانه «Patterns of Orientation
 ،»to Political Actionأي أن الـنــاقــد اكتفى
بقراءة عابرة للنص.
السؤال «ملن ُو ِّج َه الكتاب؟» سؤال جيدُ .و ّجه
لشريحة الـقــارئــن باللغة اإلنكليزية ممن
ال تتوفر بــن أيديهم م ــادة موضوعية عن
«ح ــزب ال ـلــه» مــن خ ــال خـطــابــه ه ــو ،وليس
ب ــاإلس ـق ــاط ع ـل ـيــه ،وم ـق ـت ـضــى املــوضــوع ـيــة
عــرض األم ــور كما هــي بــا تحيز ،فاشتمل
الكتاب على نصوص ربما ُيعرض بعضها
لـلـمــرة األول ـ ــى ،وه ــي ال ـتــي كــانــت تستأهل
اإلشـ ــارة إلـيـهــا فــي الـنـقــد بــاألولــويــة .وهــذا
التحليل املحيط ( 360درج ــة) ،واملنهجي،
ّ
برغم كونه مركزًا ،هو الجديد الــذي يقدمه
الكتاب.
Hezbollah: Change of Discourse. Beirut:
Dar Al Mahajja, 2016. Print.
* كاتب لبناني

إياد زيعور *
فلنقم سوية بهذه التجربة عزيزي القارئ :أبحث
حولك أو فتش في ذاكرتك عن آخر مرة اشتريت
بضاعة كتب عليها «صنع في أميركا» .إذا
فيها
ّ
لم تكن تدخن سجائر مارلبورو فال بد أنه قد مر
وقــت طــويــل على ذل ــك .وحـتــى إذا كنت تستعمل
هاتفًا من شركة آبل األميركية فتأكد أنه صنع في
الصني كما معظم اإللكترونيات التي تستعملها
أو ال ـث ـيــاب ال ـت ــي تـلـبـسـهــا .ول ـك ــن لـحـظــة ق ـبــل أن
تتعجل باالستنتاج بأنك أصبحت غير محتاج
إل ــى الـصـنــاعــة األمـيــركـيــة عليك أن تفتش جـيـدًا،
ً
ج ـ ّـرب فــي محفظتك مـثــا .نعم إنـهــا تلك األوراق
الخضراء ...لقد ُصنعت في أميركا بالفعل ألنها
عـمـلـتـهــا ،وه ــي رب ـمــا أه ــم األش ـي ــاء ال ـتــي ال ت ــزال
تحتاج إليها من تلك البالد.
ال ـص ــورة ال ـتــي نـمـلـكـهــا ع ــن أم ـيــركــا بــأنـهــا مــركــز
الصناعة والتكنولوجيا في الكوكب هي صورة
محلها التاريخ ،ولكن ليس التاريخ البعيد .فمع
نـهــايــة ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة خــرجــت مصانع
أوروب ـ ــا وال ـي ــاب ــان م ــدم ــرة بـيـنـمــا كــانــت املـصــانــع
األم ـيــرك ـيــة ف ــي أح ـس ــن ح ــاالت ـه ــا خ ـصــوصــا بعد
النمو الهائل بسبب العقود العسكرية الضخمة
أثناء الحرب .من نهاية الحرب الثانية إلى بداية
السبعينيات عاشت أميركا أيامها الذهبية حتى
أطلق على تلك املرحلة في األدبيات االقتصادية
«الـعـصــر الــذهـبــي لـلــرأسـمــالـيــة» .ال بــد أنــه للذين
ع ــاش ــوا ف ــي ت ـلــك املــرح ـلــة ح ـتــى ف ــي ب ــادن ــا ،كــان
الـبــراد عندهم مــاركــة «أدم ـيــرال» والـسـيــارة «جي
أم» وال ـت ـل ـفــاز «ج ــي اي» وأنـ ــه بــاسـتـثـنــاء بعض
املنافسة األوروب ـيــة الهزيلة لــم تكن إال املصانع
األميركية تنتج للعالم.
ً
ول ــم ي ــدم األمـ ــر ط ــوي ــا ح ـتــى اس ـت ـع ــادت ال ـيــابــان
عافيتها في بداية السبعينيات لتنتزع الريادة
ف ــي ص ـن ــاع ــة الـ ـسـ ـي ــارات وااللـ ـكـ ـت ــرونـ ـي ــات .وف ــي
منتصف الثمانينيات دخــل العــب أكـبــر وأخـطــر
بكثير على الساحة الصناعية ما زال إلــى اليوم
فــي عــز ن ـمــوه ،إن ــه ال ـص ــن .فــي ع ــام  2007وصــل
اإلن ـت ــاج الـصـنــاعــي الـصـيـنــي إل ــى  %62مــن قيمة
نظيره األميركي وفي عام  2011تخطاه ليصبح
 %120وحتى على املستوى التجاري العام ،بلغ
حجم التجارة العاملية للصني  4.2ترليون دوالر
متخطيًا أميركا للمرة األولى عام .2013
ه ــذا الـتـحــول هــو االن ـت ـقــال األسـ ــرع فــي الـتــاريــخ
االق ـت ـص ــادي امل ـع ــروف لـلـقــوة الـصـنــاعـيــة م ــا بني
دولـ ـت ــن .وعـ ــدا ع ــن ال ـت ـطــور ف ــي قـيـمــة املـنـتـجــات
الصناعية ،تـطــورت التكنولوجيا الصينية في
الصناعة حتى أصبحت بعض الصناعات غير
ً
ممكنة خــارج الـصــن .فلو أرادت شركة آبــل مثال
العودة إلــى أميركا إلنتاج هاتفها فهي لن تقدر
على ذلك ألن البنية الصناعية الصينية قد كبرت
بشكل يصعب منافسته أو تجاوزه.
هذا االنتقال السريع للقوة الصناعية إلى الصني
ق ــد ح ــدث ب ـســرعــة أك ـث ــر بـكـثـيــر م ــن قـ ــدرة الــوعــي
الـ ـف ــردي أو ال ـج ـمــاعــي ع ـلــى إدراك ـ ـ ــه .ف ـفــي ذهـنــي
وذهنك ما زالت الصني بلدًا فقيرًا تصنع األشياء
الــرخـيـصــة والــردي ـئــة ،بينما هــي فــي الــواقــع بلد
يتمتع بأفضل بنية تحتية وصناعية على وجه
األرض .وم ــا م ــن م ـكــان تـظـهــر ه ــذه ال ـف ـجــوة بني
الوعي والحقيقة أكثر وضوحًا من ما هو موجود
فــي الـنـظــام املــالــي الـعــاملــي ،وبــالـخـصــوص فــي ما
يتعلق بالدوالر األميركي.
ال ـ ــدوالر رأس ال ـع ـمــات الـصـعـبــة بــا م ـن ــازع .هو
املنتج األميركي الوحيد الــذي لم يتراجع الطلب
عليه .ولكن ملاذا نحتاج إلى الدوالر؟ يقول التبرير
االقتصادي األول إن ما من بلد يمكن أن ينتج كل
ما يحتاج إليه ،وعليه فإنه سيحتاج إلى عمالت
اآلخ ــري ــن ل ـش ــراء األش ـي ــاء ال ـتــي ال يـنـتـجـهــا .وإذا
لــم يكن لــديــه مــا يكفي مــن األش ـيــاء ليبيعها لهم
بعملته تصبح عملتهم صعبة .وبما أن أميركا
كــان عندها كل ما يريد باقي العالم شــراءه ،كان
الدوالر هو العملة التي سيقبلها ّأيًا كان في هذا
العالم .وعليه فإنه كان من الطبيعي جدًا لسنوات
طــويـلــة أن تـحـتــاج إل ــى ال ـ ــدوالر أيـ ــام ك ــان إنـتــاج
العالم الصناعي يخرج من أميركا ،ولكنه لم يعد
مفهومًا اآلن ضرورة استمرار هذا األمر.
ّ
أما التبرير االقتصادي الثاني فيقول إن العملة
ً
قد ظهرت أصال لتسهيل التبادل .فإذا كان عندك
بـقــرة وتــريــد أن تشتري بيضة مــن بــائــع ورغيف
خـبــز مــن بــائــع آخ ــر فـسـيـكــون مــن الـصـعــب عليك
إتمام املبادلة .بينما لو حولت البقرة إلــى كمية
من املــال املعترف به من الطرفني فسيسهل عليك
الـحـصــول عـلــى مــا تـحـتــاج .وج ــود عملة مــوحــدة
سـيـسـ ّـهــل ال ـت ـب ــادل ألن الـعـمـلــة ه ــي رقـ ــم ،وال ــرق ــم
يسهل قسمته وجـمـعــه نسبة إل ــى قسمة وجمع
ً
البقرة مثال .وعندما تكون التجارة عاملية فيجب
أن ي ـكــون ه ـنــاك عـمـلــة مـعـتــرف بـهــا ح ــول الـعــالــم

ولـطــاملــا كــان الــذهــب هــو هــذه العملة ولـكــن حتى
الذهب هو شيء ال يسهل قسمته وجمعه.
ولـ ـيـ ـس ــت ال ـت ـق ـن ـي ــة ال ـح ـس ــاب ـي ــة بـ ــاألمـ ــر ال ـق ـل ـي ــل.
ّ
فبالنسبة إلى املؤرخ نيل فيرغسون ،شكل كتاب
«ليبر أبتشي» في بداية القرن الثالث عشر للعالم
اإلي ـطــالــي «فـيـبــونــاتـشــي» بــدايــة ال ـن ـظــام الـعــاملــي
املالي الحالي ألنه برهن كيف يمكن لنظام األرقام
العربي أن يسمح بحساب الفوائد والتحويل بني
العمالت واملـعــادن ،وهــو أمــر كــان شبه مستحيل
من قبل باستعمال األرقام الرومانية السائدة في
إيطاليا آن ــذاك .وهــذا يكون الــرقــم العربي هــو ما
سمح بإنشاء أول مصرف حقيقي في العالم وهو
مصرف عائلة ميديتشي.
ولكن حتى هــذا التبرير الثاني قــد أصبح أيضًا
مــن الـتــاريــخ .فــالـقــدرة الحسابية وعاملية القبول
ال ــذي يــأمـنــه ال ـ ــدوالر وال ـن ـظــام امل ـصــرفــي الـعــاملــي
أصبح ممكنًا تعويضه بفضل تقنيات الحوسبة
ً
وال ـت ــواص ــل ال ـج ــدي ــدة .ف ــأن ــت تـسـتـطـيــع م ـث ــا أن
تشتري بهاتفك املحمول (أصبح من فترة ممكنًا
الشراء بواسطة الهاتف من دون عمالت ورقية أو
بطاقات اعـتـمــاد) قطعة ترانزيستور مــن الصني
م ـقــابــل ت ـفــاحــة قـطـفـتـهــا ف ــي ل ـب ـنــان وب ـع ـت ـهــا في
الكويت ،والصيني الذي باعك الترانزيستور ربما
سيحصل بــالـنـهــايــة عـلــى بـعــض ق ـطــرات الــوقــود
الكويتي في سيارته.
ومن األمثلة األخــرى لظهور البدائل الحسابية -

القدرة الحسابية ّ وعالمية
القبول الذي يؤمنه الدوالر
والنظام المصرفي العالمي
أصبح ممكنًا تعويضه

التواصلية للعمالت هو ظهور وتوسع العمالت
الرقمية مثل  ،Bitcoinوهي عمالت نظرية تعيش
بــالـكــامــل فــي عــالــم اإلنـتــرنــت وتنتجها مـعــادالت
ً
رياضية على الحواسيب بدال من البنوك املركزية
لـلــدول .االحـتـمــاالت الحسابية مفتوحة بقدر ما
يكون هناك إرادة وإب ــداع ،فالهاتف الــذي تحمله
في يدك هو حسابيًا متفوق على ذاك الكمبيوتر
في حاملة الطائرات األميركية خالل الستينيات
والذي كان بحجم غرفة.
العصا االقتصادية األميركية هي في األغلب عصا
حسابية تواصلية .فلننظر إلــى مثال العقوبات
االق ـت ـصــاديــة الـقــاسـيــة والـطــويـلــة ال ـتــي فرضتها
تعان إيران من أي
الواليات املتحدة على إيران .لم
ِ
نقص مزعج من حرمانها من البضائع األميركية
(باستثناء في الطيران املدني وهو أمر كان غير
ممكن لــوال الضعف األوروب ــي والتأخر الصيني
ال ـ ــذي ت ـع ـمــل ع ـلــى م ـعــال ـج ـتــه ب ـســرعــة ق ـيــاس ـيــة).
األلــم الحقيقي الــذي أصــاب إيــران كان في النظام

املـصــرفــي ،وبالتحديد كــان بسبب إخــراجـهــا من
نظام سويفت  SWIFTمما أصاب تجارتها بشلل
شبه كامل.
السويفت هــو باختصار نـظــام لـتـبــادل الرسائل
بــن الـبـنــوك .بمعنى آخــر هــو أمــر شبيه بالبريد
اإللكتروني مع بعض اإلضافات في مجال األمان
واملكننة .وعليه فإن كل املراسالت الالزمة للتجارة
ّ
بني املصارف العاملية تتم عبر هذا النظام .شكل
ال ـســوي ـفــت ع ـنــد إن ـشــائــه ع ــام  1974ق ـف ــزة تقنية
كبيرة في القدرات الحسابية  -التواصلية ألنه حل
محل التيليكس الــورقــي (ملــن ال يــذكــر التيليكس
فـهــو نـسـخــة ردي ـئــة مــن ال ـفــاكــس) .وم ــن الـنــاحـيــة
التقنية استعمل السويفت نظام اتصاالت شبيه
باالنترنت الحالية ،وكــان ذلــك أم ـرًا ثــوريــا آنــذاك
ألن ــه ظـهــر قـبــل وق ــت طــويــل مــن ظ ـهــور اإلنـتــرنــت
(خ ـ ــارج األوس ـ ــاط الـعـسـكــريــة األم ـي ــرك ـي ــة) .ولـكــن
اليوم مع انتشار اإلنترنت أصبح السويفت منتج
سهل منافسته تقنيًا وهــو أمــر قامت بــه بالفعل
شركة كندية تدعى .RIPPLE.COM
وإذا نظرنا من الناحية االقتصادية والقانونية
فإن أميركا يجب أن ال تتمتع ّ
بأي نفوذ استثنائي
على السويفت ،ولكن على األغلب فإن هذا النفوذ
يــأتــي مــن البلطجة عـلــى الـشــركــاء الـضـعـفــاء مثل
األوروبـ ـي ــن .فــرغــم أن الـســويـفــت هــو مـمـلــوك من
قبل شركة بلجيكية فإن الهيمنة األميركية عليه
شاملة ،لدرجة أنــه في عــام  2012قامت الواليات
امل ـت ـح ــدة بـ ـمـ ـص ــادرة ح ــوال ــة م ــال ـي ــة ب ــن ضــابــط
شــرطــة دن ـم ــارك ــي وش ــرك ــة أملــان ـيــة لـتـســديــد ثمن
شـحـنــة م ــن الـسـيـجــار ال ـكــوبــي .وم ــع أن الـحــوالــة
تمت بــن دولـتــن فــي االت ـحــاد األوروب ــي لتجارة
شرعية بالكامل حسب قــوانــن هاتني الدولتني،
فــإن املـصــادرة تمت بعنوان سخيف هــو مخالفة
قانون أميركي للعقوبات على كوبا .ورغم تدخل
وزير الخارجية الدنماركي فإن ضابط الشرطة لم
يستطع أبدًا استعادة أمواله .وليست هذه الحالة
ً
إال م ـثــاال عـلــى الـطــريـقــة املـتـعـجــرفــة ال ـتــي تعامل
فيها أميركا األوروبـيــن ،مثل إجبارها ملصارف
سويسرا على كسر قــوانــن السرية املصرفية أو
فرض عقوبات ضخمة على شركاتها ( 9مليارات
دوالر عـلــى م ـصــرف بــاريـبــا لـتـعــاونــه مــع إي ــران)
لقيامها بأمور شرعية على حسب قوانني بالدها.
إضافة إلى ذلك تقوم الواليات املتحدة بالتنصت
على كل املراسالت الداخلية لهذا النظام وتحصل
على كل املعلومات الشخصية للمتعاملني بعنوان
مكافحة اإلرهاب في مخالفة واضحة لكل القوانني
األوروبية .والغريب هو العجز السياسي املستمر
ألوروبـ ــا عــن وق ــف ه ــذا الـتـحــدي للحقوق املدنية
األوروبية وفشل كل مساعي البرملان األوروبي في
معالجة هذه املشكلة.
ومـ ـم ــا ي ـث ـبــت أن ه ـ ــذه ال ـه ـي ـم ـنــة األم ـي ــرك ـي ــة هــي
سياسية وليست تقنية أو اقتصادية هو التردد
الكبير ال ــذي أص ــاب الـغــرب حــن ح ــاول استعمال
هــذا السالح في و ّجــه روسيا أو في وجــه الصني،
ألن كليهما قد حضر البديل من نظام السويفت
(نـظــام  CIPSالصيني و SPFSالــروســي) وهــو ما
تخشاه أميركا بشدة.
تمثل اليوم أميركا وضع متنمر قوي قد استنفد
شـبــابــه ولـكـنــه مــع ذل ــك مــا زال يستعمل سمعته
ليرهب خصومه .أميركا القوة الصناعية انتهت
وأص ـب ــح اق ـت ـصــادهــا اق ـت ـصــاد خ ــدم ــات بمعظمه
(حــال ـيــا  %80خ ــدم ــات و %20زراع ـ ــة وص ـنــاعــة).
ورغـ ـ ــم ان ـت ـه ــاء األس ـ ـبـ ــاب امل ــوض ــوع ـي ــة لـلـهـيـمـنــة
االقتصادية األميركية بسبب انتشار تكنولوجيا
االتصاالت وانتقال القوة الصناعية إلى آسيا ،فإن
هذه الهيمنة مستمرة ربما ألن أحدًا من الالعبني
الكبار لم يأخذ قــرارًا بتغيير الستاتيكو .العملة
الخضراء والنظام املصرفي العاملي ،أداتــا أميركا
الغليظتان .هما هـكــذا مــا دام أح ـدًا لــم يـقــدم على
ت ـجــاوزه ـمــا .يـحـتــاج األم ــر إل ــى قـلـيــل مــن اإلب ــداع
هذا النمر الورقي.
والكثير من اإلرادة لتمزيق ّ
ولـحـمــايــة ه ــذا ال ـس ــاح ال ـه ــش تـسـتـعـمــل أمـيــركــا
أدوات التالعب بالعقول وصناعة الوهم من خالل
ماكيناتها اإلعــامـيــة والثقافية إلقـنــاع اآلخرين
بــأنـهــم ال يستطيعون أن يستغنوا عــن عملتها
أو ع ــن م ـصــارف ـهــا .ه ــذا الـتـنـمــر واالس ـت ـع ــاء هو
ديــدن املستعمر الــدائــم .في فيلم الحريق ()Burn
ملارلون براندو ( ،)1969يتوجه األخير «لصديقه»
خوسيه الثائر الكاريبي األسمر الــذي قــاد ثورة
ناجحة لطرد املستعمر البريطاني ناصحًا إياه
ً
بأن يسلم اقتصاد بالده للتجار اإلنكليز قائال:
«خــوسـيــه ...هــل تـعــرف سعر السكر فــي بورصة
لندن؟ كيف ستبيع محصول بــادك؟ من سيدير
قطاعاتك؟ الحضارة هي أمر معقد وهي ليست لك
بل للرجل األبيض».
ب ــال ـف ـع ــل الـ ـحـ ـض ــارة أم ـ ــر مـ ـعـ ـق ــد ...ملـ ــن ال يـجـيــد
أالعيبها.
* أستاذ جامعي

