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رأي

لألبحاث في الجامعة) .فلماذا الحديث عن
ّ
ّ
بحثية مــع أن الـطـمــوح هــذا يتطلب
جامعة
ّ
ّ
ّ
بـنـيــة أكـ ّـادي ـمــيــة بـحـثــيــة (وح ـت ــى حـكــومــيــة)
غير متوفرة في لبنان؟ وســألـ ُـت صديقًا في
ّ
ّ
األميركية في بيروت
كلية الطب في الجامعة
ّ
عــن تـطــور األب ـحــاث فيها ،فـقــال إن معظمها
ّ
ّ
عيادية (وبتمويل من
تطبيقية
هــو أبـحــاث
ّ
شركات ّ
خاصة) .وتمويل األبحاث األساسية
في الجامعة (خصوصًا في ّ
كلية الطب) يكاد
يكون معدومًا (مع أن ال أرقــام موثوقة حول
ذل ــك) فيما تــذهــب أم ــوال «مـ ّ
ـؤسـســة الصحة
الــوط ـنـ ّـيــة» األم ـيــركـ ّـيــة مـنــاصـفــة تـقــريـبــا بني
ّ
ّ
ّ
والتطبيقية.
األساسية
الطبية
األبحاث
ّ
ه ـنــاك أط ـب ــاء وأس ــات ــذة م ــاه ــرون ومـهـنــيــون
(وم ــاه ــرات وم ـه ـنـ ّـيــات) فــي الـجــامـعــة لكنهم
يفتقرون للتمويل البحثي والدعم األكاديمي
ّ
العلمية الـتــي يفترض أن
طـلــوب والبيئة
املـ ّ
ت ــوف ــره ــا ال ـجــام ـعــة لـلـبــاحـثــن وال ـبــاح ـث ــات.
كما أن الــرؤيــة املستقبلية للجامعة تعتمد
اع ـت ـم ــادًا ك ـلـ ّـيــا (وفـ ــي ه ــذا ي ـتــوافــق الــرئـيــس
ال ـج ــدي ــد م ــع عـمـيــد ك ـلـ ّـيــة ال ـط ــب) ع ـلــى بـنــاء
أسـ ّـرة الدرجة األولــى لكسب مــوارد السياحة

ّ
األميركية
الجامعة
المناسب
هي المكان
ّ
لتطويع وتعليب الخريجين

االسـتـشـفــائـ ّـيــة .وال ـخ ــاف األخ ـيــر بــن إدارة
ّ
األميركية وإدارة الضمان
مستشفى الجامعة
ّ
ّ
بحجة الجامعة الدائمة
االجتماعي يتعلق
ّ
أن ال أس ـ ـ ـ ّـرة ل ــدي ـه ــا إل م ــن ص ـن ــف ال ــدرج ــة
األولـ ــى .إن رؤي ــة الـجــامـعــة تـهـمــل رب ــط عمل
الجامعة (في كل ّ
كلياتها) بمحيطها العربي
ّ
ّ
وحاجاته ،وتحصر همها بكيفية االستفادة
مــن املــرضــى األث ــري ــاء مــن لـبـنــان وم ــن ال ــدول
املـجــاورة (خصوصًا من الـعــراق حيث تعمل
الجامعة على جذب مرضاها) .لكن الصديق
في ّ
كلية الطب في جامعة هارفرد يرى أن ذلك
صعب ألن دول الخليج استقطبت بواسطة
ّ
علمية ورص ــدت مبالغ ضخمة
املــال خـبــرات
(حـ ّـولــت جامعة امللك فهد للبترول واملعادن
ّ
العاملية بني
إلى املرتبة األولى في التصنيفات
ّ
العربية) لفرع مستوى جامعاتها.
الجامعات
ّ
والجامعة األميركية ،كما ورد في كالم فضلو،

تبدو جاهلة عن ّ
تقدم البحث ّ
الطبي في إيران
(بالرغم من الحصار والعقوبات) وفي تركيا.
وقد ربطت بعض دول املنطقة مستشفياتها
م ــع املـسـتـشـفـيــات األك ــادي ـم ـ ّـي ــة امل ـع ــروف ــة في
الغرب (مثل مستشفى امللك حسني في األردن
مع «مايو كلينيك» ،أو ّ
كلية الطب في جامعة
كورنيل مع دولة قطر).
ّ
يستحق تالميذ وطالب الجامعة إدارة أفضل
بكثير .والخلل الرئيس يكمن في ّ
كيفية إدارة
الجامعة ،خصوصًا من قبل مجلس األمناء
فــي نـيــويــورك ال ــذي يــديــر الـجــامـعــة عــن بعد
وم ــن دون مـعــايـيــر أو شـفــافـيــة .يـتــم اختيار
رئيس الجامعة ووكيلها األكاديمي من دون
ّ
التعليمية في الـقــرارات .حتى
إشــراك الهيئة
اخـتـيــار الـحــائــزيــن على ش ـهــادات الــدكـتــوراه
الـ ـفـ ـخ ـ ّ
ـري ــة ،ال تـ ـتـ ـش ــارك ف ـي ــه ال ـج ــام ـع ــة فــي
ّ
ب ـيــروت .ال ـق ــرارات تــأتــي جــاهــزة ومعلبة من
نـيــويــورك (ومـجـلــس األم ـنــاء كــان يــريــد منح
زاملي خليلزاد ،سفير االحتالل األميركي في
ّ
الفخرية قبل
العراق وأفغانستان ،الدكتوراه
سنوات ،لوال اعتراض البعض في بيروت في
إدارة الجامعة ضد االختيار).
وال ي ـم ـكــن ل ـل ـجــام ـعــة أن ت ـغـ ّـيــر م ــن واق ـع ـهــا
وح ـق ـي ـق ـت ـهــا م ــن خـ ــال ب ــرن ــام ــج تـلـفــزيــونــي
ي ـف ـت ـقــر ل ـل ـم ـعــاي ـيــر املـ ـهـ ـن ـ ّـي ــة .ال ـج ــام ـع ــة فــي
تــرويـجـهــا ال ــذات ــي تـلـجــأ إل ــى خــدعــة «الـحـلــم
األمـ ـي ــرك ــي» (الـ ـ ــذي ي ـ ّـؤم ــن ب ــه ف ـض ـلــو حسب
اسـتـشـهــاده غـيــر املــؤثــر بــالـلــوحــة الـتــذكـ ّ
ـاريــة
ّ
الحرية األميركي .أي أن شهادة
تمثال
على
ّ
ّ
ّ
ّ
القلة املؤثرة سياسيًا من خريجيها تصبح
كــأنـهــا هــي الـقــاعــدة ال ـســائــدة ،ويـصـبــح عــدم
ّ
وزارية هو
جمع ثروة أو الوصول إلى مواقع
االستثناء) .وتعتمد الجامعة في شهاداتها
ع ــن نـفـسـهــا ع ـلــى األث ــري ــاء وال ـس ــاس ــة الــذيــن
ّ
نصدق أن الجامعة كانت وراء
يريدون لنا أن
بالتعريف الرأسمالي.
—
«نجاحهم»
أسباب
ّ
لكن :عندما تسمع مروان املعشر (وكان ركنًا
بارزًا في النظام األردني القمعي ،وسفيرًا في
ّ
ّ
األميركية
العدو) تتساءل :هل الجامعة
دولة
ه ــي ال ـت ــي دع ــت امل ـل ــك األردنـ ـ ــي يـعـتـمــد على
خدماته أم الــوالء والطاعة للنظام؟ (ومــروان
ّ
املـعــشــر اعـتـبــر أن الـيـمـيـنــي الــرج ـعــي ،شــارل
م ــال ــك ،الـ ــذي ك ــان ع ـض ـوًا ب ـ ــارزًا ف ــي ال ـق ـيــادة
ّ
ّ
اليمينية في سنوات
السياسية للميليشيات
ّ
ّ
الحرب ،كان رائدًا من رواد النهضة العربية).
وه ــل ت ـخ ـ ّـرج فـ ــؤاد ال ـس ـن ـيــورة م ــن الـجــامـعــة
هــو الــذي دفــع بــه إلــى سـ ّـدة رئــاســة الحكومة
بــل والؤه آلل سـعــود وآلل الـحــريــري؟ طبعًا،
إن الـجــامـعــة األمـيــركـ ّـيــة هــي امل ـكــان املناسب
لـتـطــويــع وتـعـلـيــب خـ ّـري ـجــن يـتـطــابـقــون مع
مواصفات الطاعة والــوالء الرأسمالي .لهذا،
ف ــإن ال ـشــركــات تــرغــب ف ــي تــوظـيــف خـ ّـريـجــي
ّ
ّ
وسطية فيها.
وخريجات الجامعة في مواقع
ّ
أما املواقع القيادية في الشركات الكبرى في
دول الـخـلـيــج فـهــي حـكــر عـلــى أوالد األم ــراء
ّ
والشيوخ ،وعلى الرجل األبيض .ال أقلل من
ّ
األميركية في توفير عناصر
مهارة الجامعة
ّ
طــاعــة فــي املـ ّ
الشرقية
ـؤس ـســات الــرأسـمــالـ ّـيــة
ّ
والغربية.
ّ
ي ـم ـكــن ل ـل ـجــام ـعــة أن ت ـت ـط ــور وأن ت ـن ـمــو لــو
ّ
الحقيقية،
تربط برامجها بحاجات املحيط
لكن ليس على أســاس الربح وجــذب األمــوال
ّ
ّ
املالية للجامعة
الخارجية .كما أن السياسة
ّ
يمكن أن تتغير باتجاه تعزيز تمويل الفقراء
وتقليص االعتماد على «وكالة التنمية» التي
تستعمل تمويلها لإلمساك بقرارات الجامعة
ّ
وخ ــرق قوانينها وخـصــوصـ ّـيــة طــابـهــا .أما
الــرئـيــس الـحــالــي ،فـهــو يــرصــد امل ــال مــن أجــل
امل ــزي ــد م ــن األب ـن ـيــة (ق ــد ت ـفــوق أك ــاف الـبـنــاء
ّ
الطبي الجديد النصف ميليار دوالر املعلنة)،
ّ
وهو يزيد عدد الطلب بشكل ذريع (إلى نحو
ّ
 ،٨٨٠٠وه ــو رق ــم قـيــاســي مـمــا يـقــلــص نسبة
األساتذة إلى التالميذ وهو معيار من معايير
ال ـج ــودة فــي الـتـعـلـيــم) مــن أج ــل كـســب املــزيــد
مــن امل ــال (بــاإلضــافــة إل ــى ال ــزي ــادة املـسـتـمـ ّـرة
في األقساط) .وتعزيز التعليم الجامعي في
بــادنــا يحتاج بـصــورة مـ ّ
ـاســة إلــى التنسيق
ّ
ّ
الخاصة والرسمية من أجل
بني الجامعات
تنويع االختصاصات وعدم تكرارها بصورة
ّ
ضرورية ،باإلضافة إلى الربط بسياسة
غير
ّ
ّ
حكومية وطنية — أي ّ ال تنتمي إلى سياسة
ّ
ّ
سيادية.
خارجية لدولة ما تتدخل في قرارات
ّ
ّ
لكن الطبقة الرأسمالية في بالدنا والعقلية
ّ
ّ
النخبوية
النخبوية تعمد إلــى نشر ثقافة
لترسيخ التفاوت الطبقي ،الذي لم يكن يومًا
عفويًا — ال هنا وال هناك.
* كاتب عربي (موقعه على اإلنترنت:
)angryarab.blogspot.com
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العقد االجتماعي حق كل فرد عربي
عبد العزيز بدر القطان *
تغيب عن العقل العربي مسميات وعبارات
وتحديد
في غاية األهمية أال وهي ،التخطيط ً
األه ـ ـ ــداف واالس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة ،ون ـت ـي ـجــة لــذلــك
يتخبط العالم العربي منذ ست سنوات في
فــوضــى عــارمــة .الـكــل ينشد الـعــدالــة وينشد
ح ـيــاة ســويــة كــري ـمــة ،كـلـنــا يتمنى أن يكون
بلدنا أفضل البلدان ،الكل يتمنى رفعة األمة
العربية واإلســام ـيــة .ولـكــن ال أحــد يتساءل
ك ـيــف ال ـس ـب ـيــل إلـ ــى ت ـعــديــل هـ ــذا االع ــوج ــاج
ف ــي األم ـ ــة ال ـعــرب ـيــة وفـ ــي ال ـع ــال ــم اإلس ــام ــي.
إن ال ـس ـب ـي ــل إلـ ـ ــى تـ ـع ــدي ــل هـ ـ ــذا االعـ ــوجـ ــاج
يـتـحـقــق عـنــدمــا ت ـكــون ه ـنــاك رؤيـ ــة واضـحــة
واستراتيجية وتحديد لألهداف.
س ــت سـ ـن ــوات واألمـ ـ ــة ال ـعــرب ـيــة تـتـخـبــط في
ال ـص ــراع ــات .نـسـتـمــع إل ــى ص ــوت امل ـعــارضــة،
ولكن مــاذا تريد هــذه املعارضة من السلطة؟
مــاذا تريد السلطة؟ مــاذا يريد املواطن؟ ماذا
يريد اإلنسان العربي؟
لنأخذ مشهد سوريا ،وتصريحات املعارضة
التي تدعو إلــى اإلص ــاح ،ربما تكون محقة
فــي بعض الـجــوانــب لكن مــا هــي خطتها ما
هي استراتيجيتها ،أين األهداف؟ كيف أكون
معارضة وأنا أساهم في إفساد البالد ،أدخل
ّ
وأشرد
اإلرهابيني وأدمر بلدي وأقتل شعبي
هــذا الشعب .إذا ال استراتيجية وال أهــداف،
سوى االستراتيجية الصهيو  -أميركية التي
حضرت في املشهد السوري ،وأيضًا في ليبيا
وفي العراق وفي كل مكان.
إن الـشـعــارات يجب أن ال تكون على حساب
تدمير األمة العربية وتدمير العالم اإلسالمي.
كل مشاكلنا في العالم العربي بسبب غياب
العقد االجتماعي .هذا العقد االجتماعي الذي
ّ
نظر له الكثير من الفالسفة الفرنسيني قبل
ّ
أن يثوروا بعد أن تجبرت الكنيسة وتحالفت
م ــع ال ـس ـل ـطــة فــأن ـت ـجــت اسـ ـتـ ـب ــدادًا سـيــاسـيــا
واستغلت الدين .ومن ثم بدأ البطش بالشعب
وضــاعــت حـقــوق الـشـعــوب .ف ـكــروا الفالسفة
وجاءوا بهذه النظرية ،وإلى اليوم في عاملنا
العربي نقرأ هــذه النظرية ونكررها دون أن
ً
نقدم حلوال ورؤية واستراتيجية.
العقد االجتماعي باختصار هــو اتـفــاق بني
الـسـلـطــة وال ـش ـعــب ،وهـ ــذا م ــا يـنـقــص الـعــالــم
ال ـعــربــي وم ــا يـنـقــص األمـ ــة ال ـعــرب ـيــة .الـعـقــد
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي هـ ــو ت ـ ـ ـ ــداول ال ـس ـل ـط ــة ،أض ـمــن
حقوقي كـفــرد فــي املجتمع ،أحــاســب الحاكم
الذي أوصلته أنا إلى السلطة ،أحاسبه على
كل شــيء :على تبديد األم ــوال ،على حقوقي،
أحاسبه عندما تكمم األفواه ،أحاسبه على كل
شاردة وواردة .ولكن أين العقد االجتماعي في
عاملنا العربي ،غاب العقد االجتماعي وحلت
الـفــوضــى لسبب واح ــد وه ــو غـيــاب الـعــدالــة.
وهذه مشكلة األمة العربية ،ننظر ونشخص
ً
الحاالت دون أن نقدم حلوال .الحلول عندما
تكون هناك استراتيجية واضـحــة .نحن مع
أي إنـســان يـنــادي بــاإلصــاح ،مــع أي انسان
ينادي برفعة الوطن.
نقول ال لسجناء الرأي ،نعم للعقد االجتماعي
بيننا وب ــن األنـظـمــة ،بيننا وب ــن كــل حاكم
وك ـ ــل م ـل ــك وك ـ ــل أمـ ـي ــر وك ـ ــل رئ ـ ـيـ ــس ،ال ـع ـقــد
االجتماعي أمــر ملح بعد هــذه الفوضى في
الــربـيــع ال ـعــربــي .الــربـيــع الـعــربــي ك ــان ربيعًا
مجنونًا دمر كل شيء.
أي ــن االسـتــراتـيـجـيــة وأي ــن األهـ ــداف وأي ــن من
ّ
يـنــظــر لـصــاح الـعـبــاد وال ـب ــاد ،أي ــن مــن كــان
ّ
ي ـقــود األمـ ــة إل ــى الـخـيــر إل ــى ب ــر األم ـ ــان ،أيــن
قـ ـن ــوات الـ ـح ــوار م ــع ال ـس ـل ـطــة؟ ك ــن م ـعــارضــا
وطـ ـ ــالـ ـ ــب ب ـ ــال ـ ـح ـ ــوار مـ ـ ــع ال ـ ـس ـ ـل ـ ـطـ ــة ،ط ــال ــب
بــالــديـمــوقــراطـيــة طــالــب ب ــاإلص ــاح ،لـكــن ما
حدث اليوم جنون ،وتم تدمير األمة العربية
على أس ــاس هــذه الـغــريــزة ،غــريــزة العصبية
غــريــزة العشائرية القبلية التي حضرت في
الربيع العربي ودمرنا بلداننا واستحضرنا
موروثنا القديم واستحضرنا هذه اللعنات
وهـ ــذه األح ـق ــاد الـطــائـفـيــة .م ــن يـشــاهــد فقط
الفيديوهات ،سواء في عمليات اإلعدام أو في
القتل أو في الكلمات ويستمع إلى الشعارات
املـ ـق ــززة الـطــائ ـف ـيــة وهـ ــذه ال ـك ـل ـمــات الـقــديـمــة
مــن الـقــرن األول إلــى ال ـيــوم ،ي ــدرك حجم هذا

الجنون في عاملنا العربي ،انحطاط أعادنا
إلـ ــى الـ ـق ــرون ال ــوس ـط ــى وسـ ــط هـ ــذا ال ـج ـنــون
العربي.
ه ــل يـسـمــح ال ـي ــوم ال ـح ــاك ــم ال ـع ــرب ــي بــالـعـقــد
االجـتـمــاعــي .هــل يسمح الـيــوم بالتعاقد مع
ال ـش ـعــوب ال ـعــرب ـيــة ،ه ــل يـسـمــح ه ــذا الـحــاكــم
املتعالي على شعبه بالعقد االجتماعي؟ أبدًا.
لذلك غاب العقد االجتماعي في عاملنا العربي.
وه ــذا يــذكــرنــا بــذلــك ال ـثــائــر ال ـكــوبــي ،عندما
جــاء كــاسـتــرو كــان يـقــول كنت أقــاتــل والعقد
االجـتـمــاعــي فــي جـيـبــي .هـكــذا مــن يصنعون
األوط ــان هكذا هم األبـطــال في العالم ،يقاتل
من أجل الشعب ،ال من أجل كرسي أو سلطة
أو من أجل املال.
ن ـن ـظــر الـ ـي ــوم إلـ ــى م ــا ي ـح ــدث ف ــي ال ـب ـحــريــن،
سجون وتـعــذيــب .عندما تكون السلطة هي
الحاكم هي القوة والقضاء بيد السلطة وكل
شيء بيد السلطة ،وهذه الحالة تعمم في كل
العالم العربي ،فــي هــذه الحالة مــن الضامن
لحقوق اإلنسان من الضامن لهؤالء املساكني.
بعد هذه الطفرة التكنولوجية بكل أنواعها
وهذا االنفتاح الكوني ،ولكننا نجد أن بعض
البلدان العربية التي تتبجح بالحرية ،تمنع
فــاي ـس ـبــوك وت ــوي ـت ــر وت ـم ـنــع أي وس ـي ـلــة من
وســائــل ال ـتــواصــل .نـ ّـصـبــوا أنفسهم شرطيًا
على كل عقل عربي .يحاسب اإلنسان العربي
ّ
ليعبر عن وجهة نظره،
على تغريدة كتبها
يـ ـ ّ
ـزج ب ــه ف ــي ال ـس ـج ــون خ ـمــس سـ ـن ــوات ،أيــن
العدالة؟ لو كان هناك عقد اجتماعي حقيقي
ملا ثــارت الشعوب العربية ،ست سنوات من
عمر األمة العربية واإلسالمية واألمة العربية
تنزف.
ملــاذا العقد االجتماعي لم ينتشر في العالم
ال ـع ــرب ــي ،ألن ال ـعــالــم ال ـعــربــي م ــع األسـ ــف لم
يـسـتـفــد م ــن ت ـجــربــة اإلس ـ ـ ــام .اإلسـ ـ ــام جــاء
كـ ـث ــورة إن ـس ــان ـي ــة ج ـم ـي ـل ــة ،ثـ ـ ــورة حـقـيـقـيــة،
ل ـي ـحــارب ال ـع ـن ـصــريــة وال ـ ـبـ ــداوة والـطــائـفـيــة
والـعـشــائــريــة .جــاء اإلس ــام ليحمي اإلنـســان
عـمــوم اإلن ـســان مــن االسـتـبــداد والتسلط من
الجبروت من الديكتاتورية ،يحميه من األنا
يحميه مــن نـفـســه .ولـكــن لــأســف فــي عاملنا
ال ـع ــرب ــي ل ــم نـسـتـفــد أب ـ ـدًا م ــن هـ ــذه امل ــدرس ــة
الـ ـق ــرآنـ ـي ــة امل ـح ـم ــدي ــة اإلس ــامـ ـي ــة ال ـصــاف ـيــة
الـجـمـيـلــة .وتـشـبـثـنــا بــالـجــاهـلـيــة وتمسكنا
بالعشائرية والقبيلة ،حتى املــذاهــب اليوم
في عاملنا اإلسالمي يتم استغاللها بطريقة
إعرابية بدوية بكل املذاهب اإلسالمية ،هذه
ال ـع ـن ـصــريــة املــذه ـب ـيــة م ــا ه ــي إال شـ ــيء من
العنصرية البدوية العشائرية ،حولنا املذهب
إلى عشيرة ،املذهب يفكر عني باملذهب أكون
دكـ ّتــاتــورًا ،باملذهب أستبد بــاآلخــر باملذهب
أك ــف ــر اآلخـ ــر بــاملــذهــب أق ـت ــل اآلخـ ــر بــاملــذهــب
ُأشتم اآلخــر باملذهب أنسف اآلخــر ،باملذهب
أل ـغ ــي اآلخـ ــر .ه ــذه ال ـع ـقــول ال ـتــي تــربــت على
العنصرية وعلى العشائرية وعلى كل أنواع
ال ـت ــوح ــش ت ـف ـتــك اإلن ـ ـسـ ــان ال ـع ــرب ــي وت ـم ــزق
اإلنـ ـس ــان ال ـع ــرب ــي .ه ــذا م ــا ف ـع ـلــوه بــالـشـعــب
ال ـس ــوري وبــالـشـعــب ال ـع ــراق ــي ،كـمــا صنعوا
بالشعب الليبي واليمني.
شنوا الحرب على اليمن بحجة أننا نحارب
إيـ ـ ـ ــران فـ ــي الـ ـيـ ـم ــن ،ول ـ ــم يـ ـنـ ـظ ــروا أبـ ـ ـ ـدًا إل ــى
املـسـيــرات املليونية مــن الـعــرب األق ـحــاح ،بل
يــأتـيــك متبجح لـيـقــول ه ــؤالء م ـجــوس .كيف
نطالب اليوم بالعقد االجتماعي ،ولدينا إرث
يجثم على صدور األمة العربية وعلى العقل
العربي يفتك في العقل العربي ويـخـ ّـدر هذا
العقل.
نطالب بالعقد االجتماعي إذا تخلصنا من
كــل ه ــذا الـعـبــث ،مــن ه ــذا اإلرث ،مــن الطريقة
ال ـق ــدي ـم ــة الـ ـت ــي ك ـن ــا ن ـف ـك ــر ف ـي ـه ــا .ن ــري ــد أن
نحيا بـســام أن نحقق عــدالــة ال ـقــرآن ،العقد
االج ـت ـم ــاع ــي األول ف ــي كـ ـت ــاب الـ ـل ــه ،ال ـع ــدل
واملساواة وحقوق اإلنسان في كتاب الله.
العقد االجتماعي هو حق كل فرد عربي الذي
تقع عليه مسؤولية التمسك بالديموقراطية
وبــالـحــريــة وبــالـعـقــد االجـتـمــاعــي بينه وبــن
السلطان والحاكم .كي ال نعيد هذه الفوضى
ال ـت ــي ج ــاء ب ـهــا الــرب ـيــع ال ـص ـه ـيــونــي ألمـتـنــا
العربية واإلسالمية.
* كاتب كويتي

