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رأي

ّ
تمثل الفوائد دخلهم ،مــن جهة ثانية .يمثل
املستثمرون والعاملون ّبأجر الفئة املنتجة
في املجتمع ،في حني يمثل «أصحاب الريوع
ّ
يحصلون مداخيل مــن دون
املــالـيــة» فئة مــن
ّ
تـقــديــم تـضـحـيــات فـعـلـيــة .ســمــاهــم كـيـنــز في
ن ـصــه ل ـع ــام  1936ف ـئــة «امل ـس ـت ـث ـمــريــن ب ــدون
وظيفة» (( )functionless investorسيكاريسيا
والفـ ــوا .)8 :2015 ،أغ ـفــل الـنـيــو-كــاسـيـكـيــون
ال ــذي ــن اس ـت ـث ـمــروا أف ـك ــار ك ـي ـنــز ،إص ـ ــرار هــذا
األخ ـ ـيـ ــر عـ ـل ــى ال ـت ـم ـي ـي ــز بـ ــن الـ ــربـ ــح ك ــدخ ــل
للمستثمرين والريع املالي أو الفوائد كدخل
ألصـ ـح ــاب ال ــري ــوع امل ــال ـي ــة .ت ـع ـ ّـم ــدوا الـخـلــط
بــن االث ـنــن .جعل كينز مــن التناقض داخــل
الرأسمالية بني أصحاب الريوع املالية وبني
الرأسماليني الصناعيني مسألة مركزية في
فكره .قدم بذلك اإلضافة األهم في مجال فهم
أزمات الرأسمالية.
ال تعكس حركة الفوائد في الكينزية تغييرات
فــي ع ــرض الـنـقــد والـطـلــب عـلـيــه .لـيـســت آلية
السوق هي ما يحدد الفوائد .يحدد املصرف
املركزي الفوائد ،استجابة منه لآلراء السائدة
فــي أوس ــاط املـتـعــامـلــن فــي األسـ ــواق املــالـيــة.
ّ
يستطيع املصرف املركزي أن يتحكم بمعدالت
الفائدة بشكل كامل في املدى القصير .وحني
ترتفع هــذه املـعــدالت ،كما حصل بعد ،1980
فهي تكون ّ
مجرد واسطة لنقل الثروة والدخل
مــن فئتي املستثمرين والـعــامـلــن بــأجــر إلى
فـئــة أص ـحــاب ال ــري ــوع املــال ـيــة .وق ــد أت ــاح رفــع
األخيرين
معدالت الفائدة بعد  1980لهؤالء
ّ
أن «ي ـث ــأروا» مــن تجربة «الـثــاثــون املـظــفــرة»
التي حرمتهم اإلفادة من معدالت فائدة عالية.
وي ـح ـصــل ك ـس ــاد ك ـب ـيــر إذا ان ــزاح ــت ال ـث ــروة
واملـ ــداخ ـ ـيـ ــل ب ـش ـك ــل ق ـ ــوي ل ـص ــال ــح أص ـح ــاب
الريوع املالية .وذلك ألن هؤالء ال يستثمرون
ويـسـتـهـلـكــون نـسـبــة ضـئـيـلــة م ــن مداخيلهم
العالية .يؤدي املوقع املهيمن الذي يحظى به
ه ــؤالء إلــى انـخـفــاض الطلب اإلجـمــالــي وإلــى
ال ـت ـسـ ّـبــب بــان ـع ــدام ّال ـن ـمــو وب ـح ــاالت الـكـســاد
ال ـطــويــل األج ـ ــل .مــثــل كـيـنــز اس ـت ـم ــرارًا لنهج
املــدرســة الكالسيكية العريقة فــي االقتصاد
ّ
ال ـس ـي ــاس ــي .أظـ ـه ــرت هـ ــذه األخـ ـي ــرة أن م ــاك
األرض ،أي أصحاب الــريــوع العقارية ،كانوا
ّ
ويتسببون
يقتطعون من أرباح الرأسماليني
ّ
ّ
ب ـت ــوق ــف االس ـت ـث ـم ــار وال ـن ـم ــو .حـ ــل أص ـحــاب
ال ــري ــوع املــال ـيــة فــي الـكـيـنــز ّيــة مـحــل أصـحــاب
الريوع العقارية كسبب لتوقف النمو.
استعاد مــاركــس النقاش الكالسيكي القديم
بـطــريـقــة مـخـتـلـفــة ،م ــن خ ــال إق ــام ــة تـعــارض
ّ
التقدم التقني
بــن األرب ــاح واألج ــور .رأى أن
اآلالت محل الـنــاس ،يضعف
املتمثل بحلول
ّ
فــائــض القيمة ويـخــفــض مـعــدل الــربــح ،األمــر
الـ ــذي يـضـعــف أو ي ــزي ــل رغ ـب ــة الــرأسـمــالـيــن
باالستثمار .درجت األحــزاب والتيارات التي

تستوحي املاركسية على إظهار التفاوت في
تــوزيــع الــدخــل بــن األرب ــاح واألج ــور ،لتقديم
حجج حسية تغذي بها «حرب الطبقات».
ّ
شكل كتاب بيكتي الصادر عام  ،2014والذي
بيع منه على ما يقال مليونا نسخة ،إضافة
ّ
إلى النقاش حول توزع الدخل وأثر ذلك على
النمو .رأى بيكتي ،على نقيض مــاركــس ،أن
م ـعـ ّـدل الــربــح قــد ارت ـفــع عـلــى ام ـت ــداد العصر
الحديث بأكثر من ارتفاع الناتج في البلدان
ّ
الصناعية .أدى ذلــك إلــى تــركــز كبير للدخل
والـثــروة أثــر سلبًا على النمو .يمكن تفسير
ال ـح ـف ــاوة ال ـت ــي ح ـظــي ب ـهــا ال ـك ـت ــاب ب ـتــزامــن
ص ــدوره مــع الـتـظــاهــرات الـتــي كــانــت تنطلق
ّ
ضد وول ستريت ،وتدين تركز الـثــروة الذي
راف ــق الحقبة النيو-ليبرالية .حظي الكتاب
ب ـق ــراء ت ــن ع ـلــى األق ـ ــل بــال ـعــرب ـيــة .ك ـتــب عنه
األس ـ ـتـ ــاذ ع ــام ــر م ـح ـســن (األخـ ـ ـب ـ ــار/9 /19 ،
 ،)2014والدكتور غسان ديبه (األخـبــار/15 ،
 .)2017 /6ق ـ ّـرظ الـنـيــو-كــاسـيـكـيــون الكتاب
وعـ ـ ّـرضـ ــه االقـ ـتـ ـص ــادي ــون م ــن خ ـ ــارج ال ـت ـيــار
املـهـيـمــن لـنـقــد ش ــدي ــد .أث ـبــت هـ ــؤالء أن ــه غير
صحيح أن حصة األرب ــاح كــانــت ترتفع على
العشرين .فهي انخفضت
الــدوام خالل القرن
ّ
نسبيًا خالل «الثالثون املظفرة» .أعابوا على
الكاتب ّ
خلو تتبعه للنمو فــي املــدى الطويل
م ــن أي ــة دراس ـ ــة ج ــدي ــة لـ ــدور ال ـت ـقــدم الـتـقـنــي
خاللها .وجدوا أن استخدامه للمقاربة النيو-
كالسيكية في تعريف مداخيل عوامل اإلنتاج
ي ـع ـكــس م ـش ـك ـلــة مـنـهـجـيــة ك ـب ـي ــرة ف ــي عـمـلــه
(سيكاريسيا والف ــوا .)6 :2015 ،تناول النقد
أخيرًا تعريفه للربح .هناك في كتابه مداخيل
من مصادر شتى ال يصح جمعها تحت هذا
الـتـعــريــف (امل ـص ــدر نـفـســه .)7 :وه ــو ك ـتــاب ال
يؤسس لكيفية اعتماد سياسات اقتصادية
بــديـلــة .وج ــد الـبــاحـثــان سـيـكــاريـسـيــا والف ــوا
أن العودة إلــى كينز في تعريف الفئات التي
يمثل الريع املالي والــربــح واألجــر مداخيلها
تقي من االلتباسات الذي وقع فيها بيكتي.
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 .3الكينزية إلغناء «اقتصاد التنمية»:
االلتقاء مع هيرشمان
رص ــد ال ـكــاتــب ج ــون ت ــوي ال ـعــاقــة بــن كينز
وب ــن الـبــاحـثــن األوائ ـ ــل ف ــي الـتـنـمـيــة .أظـهــر
تــأثــر ميندلبوم وروزن ـس ـت ــن-رودان املباشر
ب ـ ــه ،وذهـ ـ ـ ـ ــاب هـ ــذيـ ــن األخ ـ ـيـ ــريـ ــن إل ـ ــى أب ـع ــد
م ـنــه ف ــي ت ـع ـيــن دور ال ــدول ــة ف ــي االق ـت ـصــاد
(ت ــوي .)985 :2006 ،كـمــا أظـهــر أن «اقـتـصــاد
الـتـنـمـيــة» يــديــن لـكـيـنــز ب ــاإلط ــار اإلحـصــائــي
ال ـ ــذي بـ ـل ــوره ل ـكــي ي ـس ـت ـخــدمــه ال ـف ـن ـ ّـي ــون في
مـ ـي ــدان ت ـخ ـط ـيــط ال ـت ـن ـم ـيــة (امل ـ ـصـ ــدر نـفـســه:
 .)987وأظـهــر هيرشمان ال ــدور الكبير الــذي
لعبته الكينزية فــي إط ــاق مـقــاربـ ّـات جديدة
فــي مـيــدان «اقتصاد التنمية» تمثل خروجًا

على الـنـمــوذج االقـتـصــادي النيو-كالسيكي
السائد ( ،)mono-économismeالذي ال يعترف
بتمايز بني بلدان صناعية وبلدان متخلفة،
ويتعاطى مع االثنني باألدوات املعرفية ذاتها
(ه ـي ــرش ـم ــان .)47 :1984 ،أط ـل ــق كـيـنــز ث ــورة
فكرية في عقر دار الرأسمالية املالية املهيمنة
ً
آنــذاك ،وأعطى مثاال في الجرأة على الخروج
على السائد .اتخذ الباحثون األوائل من فكرة
عــدم االستخدام الكامل للقوى العاملة التي
ّ
رك ــز عليها كينز كــآفــة للرأسمالية ،لــدراســة
نـقــص االس ـت ـخــدام لـلـقــوى الـعــامـلــة فــي ريــف
بلدان العالم الثالث (املصدر نفسه.)49 :
ل ـك ــن أروع م ــا ق ــدم ـت ــه ال ـك ـي ـنــزي ــة إظـ ـه ــار أن
االس ـت ـث ـم ــار الـ ـخ ــاص ه ــو ف ــي األس ـ ــاس غـيــر
كاف ،وأن ذلك يفرض على الدولة
مالئم
وغير ٍ
ّ
أن ال تكتف أيــديـهــا ،بــل أن تحل محل هــؤالء
املستثمرين .وهو ما ّ
عبرت عنه مقولة «تأميم
االستثمار» ( )investment socializationالتي
نادى بها كينز ،وأخذت بها البلدان الصناعية
بـعــد ال ـحــرب الـعــاملـيــة الـثــانـيــة (سيكاريسيا
والفوا58 :1989 ،؛ سميثني.)210 :1993 ،
استوحى هيرشمان ،وهو األفضل في قراءة
دور الــدولــة فــي الـبـلــدان النامية ،أفـكــار كينز
من خــال تعريفه لهذا الــدور الــذي تختصره
مقولة «تعظيم ال ـقــدرة على اتـخــاذ ال ـقــرارات
االس ـت ـث ـم ــاري ــة لـ ــدى ال ـن ـخ ــب االس ـت ـث ـم ــاري ــة»
(إيفانز .)31 :1995 ،وذلــك من خــال الحوافز
التي تقدمها لهم وإدارتـهــا املباشرة ملشروع
التنمية.
ّ
واستخدم هيرشمان تعريف كينز للتضخم
بوصفه ناجمًا عن الصراع من أجل اقتناص
الوطني لدى القادرين
حصة أكبر من الدخل
ّ
على ذلــك ،لفهم حــاالت التضخم الكبير التي
كانت شائعة في أميركا الالتينية (هيرشمان،
.)1981
يفاجأ الداخل حديثًا إلى عالم كينز الحقيقي
وليس ذلك الذي تقدمه كتب التدريس النيو-
كالسيكية .ينطبع فــي ذهـنــه تأكيد كينز أن
االسـتـثـمــار ال ـخــاص هــو غـيــر مــائــم كـقــاعــدة
ّ
عــامــة ،وأن ذلــك يحتم على الــدولــة أن تندفع
إلى الحلول محل القطاع الخاص أو تشجيعه
ع ـلــى االس ـت ـث ـم ــار .ت ـقــع ال ـت ـجــربــة اآلس ـيــويــة
ونـتــائـجـهــا الـتـنـمــويــة ال ـبــاهــرة تـحــت شـعــار
واح ــد هــو «تــأمـيــم مخاطر االسـتـثـمــار» .وقد
لجأت بلدان آسيا إليه وكان أساس انطالقتها
ّ
التنموية وخروجها من التخلف.
تشكل هــذه املــواقــف أفضل رد على املقاربات
البائسة والسقيمة التي تتحف بها املؤسسات
الــدول ـيــة ب ـلــدان الـعــالــم الـثــالــث ومـســؤولـيـهــا،
وتـقــوم على تدمير ق ــدرة الــدولــة على الفعل.
وذل ــك مــن خ ــال تطبيق مـقــولــة «دولـ ــة الحد
األدنى» ،واالكتفاء بتكتيف األيدي في انتظار
مجيء االستثمار األجنبي املباشر.
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 .4الكينزية مصدرًا لبرنامج وطني بديل
تـقــدم أف ـكــار كينز وأع ـم ــال الـتـيــار املــا-بـعــد
ً
كينزي دليال لسياسة اقتصادية بديلة في
ّ
لبنان .ال يتطلب وضع هذه السياسة موضع
الـتـطـبـيــق الـ ـص ــدام م ــع الـنـخـبــة الـسـيــاسـيــة
والنخبة االقـتـصــاديــة املسيطرتني .تفيدنا
ال ـك ـي ـنــزيــة ف ــي ن ـق ـط ـتــن )1 :وضـ ــع م ــوازن ــة
حكومية لالستثمار وتطبيقها؛  )2التصدي
لـ ــإعـ ــاقـ ــات ال ـ ـتـ ــي ت ـس ـت ـث ـي ــره ــا ال ـس ـي ــاس ــة
الجديدة.
تـ ـه ــدف املـ ـ ــوازنـ ـ ــة ال ـح ـك ــوم ـي ــة لــاس ـت ـث ـمــار
ّ
إل ــى تحقيق هــدفــن هـمــا تـمــويــل «الـتـعــلــم»
الـ ـتـ ـكـ ـن ــول ــوج ــي ،وتـ ـم ــوي ــل تـ ـط ــوي ــر ال ـب ـنــى
ال ـت ـح ـت ـيــة .ي ـم ـكــن أن ي ـب ــدأ املـ ـس ــار ال ـجــديــد
بتطبيق بــرنــامــج دع ــم وتـمــويــل ملؤسسات
صناعية جديدة تتشارك في إنتاج سيارة
مدنية ذات «محتوى محلي» ،على شاكلة ما
حصل في إيران .وهو مسار سيطلق بمجرد
انطالقه ثورة علمية تستقطب طاقات لبنان
العلمية في الداخل وفي االغتراب .وقد كان
ّ
تخلف الــدولــة وعجزها على تطوير البنى
التحتية للمواصالت سبب هجرة اللبنانيني
منذ املتصرفية .يجعل قصور الدولة املجرم
على هذا الصعيد مستقبل اللبنانيني على
كف عفريت .فال يمكن من دون تطوير البنى
التحتية صــون القدرة االستيعابية للبنان
ديمغرافيًا واقتصاديًا وتطوير هذه القدرة.
وأول ما يخشى منه املنخرطون في سياسة
اق ـّت ـصــاديــة ج ــدي ــدة ه ــو هـ ــروب الــرســامـيــل.
وفر التيار املا-بعد كينزي وصفة للتصدي
لـحــركــة الــرســامـيــل الـتــي تـســارعــت بشكل ال
ّ
تسببت تلك
ســابــق لــه خــال التسعينيات.
الحركة بأزمات مالية فادحة في العديد من
البلدان ،عبرت عنها انهيارات أسعار صرف
ع ـم ــات ت ـلــك الـ ـبـ ـل ــدان .ب ـل ــور امل ـن ـت ـمــون إلــى
هــذا التيار آلـيــات إلبـطــاء حــركــة الرساميل،
وملـ ـم ــارس ــة رقـ ــابـ ــة حـ ــازمـ ــة ع ـل ــى حــرك ـت ـهــا
ّ
التسبب بكوارث .قدمت الباحثة
تمنعها من
غ ــراب ــل م ـق ــارب ــة م ـت ـكــام ـلــة ف ــي ه ـ ــذا ال ـش ــأن
(غرابل2003 ،؛ داغر.)2011 ،
ّ
يخشى املنخرطون أيضًا من التضخم الذي
ي ــراف ــق ال ـح ـق ـبــات االن ـت ـقــال ـيــة ت ـل ــك .ل ــم يـتــرك
ً
كينز مـجــاال للشك فــي أنــه يــرى أن التضخم
الــذي يستحق االهتمام هــو ذلــك الــذي ينجم
عــن الـصــراع على تــوزيــع الــدخــل والـثــروة بني
األفرقاء االجتماعيني .وهو رأى أن التصدي
للتضخم يـكــون بتجميد األس ـعــار وتجميد
األجور (سيكاريسيا والفوا.)53 :1989 ،

(المراجع منشورة على الموقع
اإللكتروني)
* أستاذ جامعي

ّ
َ
ال تغطوا ،بالموسيقى ،التطبيع مع القتلة!
ّ
السيدات ّ
والسادة ،الـ  DJsاللبنانيون املشاركون
في مهرجان Tomorrowland Pablo
Abouzeid, Fady Ferraye, MaDjam, Mass
تحية طيبة وبعد،
ّ
إيمانًا منا بــدور املوسيقى الخطير في تخطي
ّ
الحدود باتجاه االنفتاح على قيم الحق والحرية
والتحرر؛
ّ
ّ
وتــأكـيـدًا مــنــا ل ــدور موسيقيي لبنان فــي إبــراز
ّ
ّ
الثقافية لبالدنا؛
الهوية
ّ
ف ــإن ـن ــا ن ـت ــوج ــه إل ـي ـك ــم ،ب ــاس ــم ح ـم ـلــة مـقــاطـعــة
داع ـم ــي «إس ــرائ ـي ــل» ف ــي ل ـب ـنــان ،ب ـهـ َـذه الــرســالــة
امل ـف ـتــوحــة ،نـنــاشــدكــم فـيـهــا مـقــاطـعــة مـهــرجــان
ّ
تطبيعيًا
 Tomorrowlandال ــذي يــأخــذ منحى
واضحًا هذه السنة.
فـ ـق ــد ج ـ ـ ــاء عـ ـل ــى مـ ــوقـ ــع Tomorrowland
ّ
باإلنكليزية ،تعريفًا باملهرجان وترويجًا له ،ما
يأتي:
ّ
«ك ــون ــوا جـ ــزءًا م ــن ال ـ ِّـس ـ ْـح ــر .اتـ ـح ــدوا م ــع أرض
ال ـ ـغـ ــد  Tomorrowlandي ـ ــا شـ ـ ـع ـ ـ َ
ـوب الـ ـغ ــد،
اس ـت ـعـ ّـدوا لــاتـحــاد مــع أرض ال ـغــد .الـسـبــت29 ،
ٌ
ّ
سحري معّ :
دبي ـ أملانيا
اتحاد
ّتموز ،سيحصل

ّ
الجنوبية
ـ إسبانيا ـ لبنان ـ تايوان ـ مالطا ـ كوريا
ـ وإسرائيل».
ّ
هذا املهرجان ،إذن ،يجمع ،في إطار ّ
احتفالي،
فني
َ
َ
بلدنا َ
ّ
اإلسرائيلي .صحيح ّأن
وكيان العدو
لبنان
ّ
متعهدي هــذا النشاط فــي جبيل (لـبـنــان) قالوا
َ
إنهم قد قاموا بإجراءات تراعي قانون مقاطعة
ّ
إسرائيل ،الصادر سنة  ،1955غير أننا نعتبر
ً
تحايال على القانون ،بل هي تعززّ
هذه اإلجراءات
َ ً
شبهة التطبيع التي تعتري املهرجان بدال من أن
تنفيها.
ُ
ّ
ب ــدي ـه ــي أن ـ ـنـ ــا ،ف ــي ح ـم ـلــة امل ـق ــاط ـع ــة ،ن ـ ـ ِقـ ـ ّـر بـمــا
ّ
العاملي مــن أهمية في
ذات الطابع
للمهرجانات ِ
ونشرها
اللبنانية،
املوسيقية
بإبداعاتنا
التعريف
في العالمِّ ،
املعنوي ِ ّ
ّ
واملادي.
ومدها بأسباب الدعم
ولكننا نرفض رفضًا قاطعًا أن يكون الثمن الذي
نــدفـعــه َجميعًا هــو معاملة الـكـيــان اإلســرائـيـلــي
ش ــرع ـ ّـيــة ،ب ـمــا يـتـنــافــى
م ـعــام ـل َــة س ــائ ـ ّـر ال ـ ــدول ال ـ ُ
ّ
بعدوانية هذا
املحلي والـعــاملـ ّـي املـتــزايــد
والــوعــي
ّ
وعنصريته ،والسيما في أوساط الفنانني
الكيان
العامليني.
وه ـنــا ال ب ــد م ــن ال ـتــذك ـيــر بـ ـ ّ
ـأن فــرقــة «م ـشــروع

رفضت أن ّ
ْ
تقدم حفلة Red Hot Chili
ليلى»
ـروت ،بـعــد دع ــوات
ـ
ي
ـ
ب
ـي
ـ
ف
2012
ـام
ـ
ع
Peppers
ّْ
لبنانية وعربية وعاملية كثيرة ،حثتها على عدم
«تغطية» فرقة ستعزف للقاتل في تل أبيب.
ُر ّب س ــائ ــل :وم ــا ش ــأن ال ـف ـ ّـن بــال ـس ـيــاســة؟ ولــه
َ
ن ـقــول :لـيــس ال ـفـ ّـن ،ول ــو حـ ِـر ْصـنــا بــالــغ الـحــرص،
بـبـعـيـ ٍـد ع ــن ال ـس ـيــاســة .وهـ ــذا م ــا ي ـفـ ِّـســر الــدعـ َـم
ّ ّ
ّ
الرسمي للفنانني اإلسرائيليني من
اإلسرائيلي
ّ
ّ
أجل محاربة حركة املقاطعة العاملية .كذلك يفسر
ّ
كالم نائب املدير ّ
َ
الثقافية في وزارة
العام للشؤون
ّ
ّ
الخارجية اإلسرائيلية سنة  ،2009آريي ميكيل:
ّ
مشهورين،
«سنبعث إلى
الخارج روائيني َوكتابًا ّ ً
ًّ
مسرحية ،ومـعــارض [فـنــيـ َـة]؛ فبهذه
وشــركــات
ٍ ُ
الطريقة سنظهر وجـ َـه إسرائيل األجـمــل ،كي ال
َّ
يفكر بنا فــي سياق الـحــرب فـقــط» .كما ّ
يفسر
َ
دعـ ــوة «إس ــرائ ـي ــل» ،سـنــة  26 ،2016نـجـمــا من
ـوالت ع ـبــر فلسطني
ن ـج ـ ّـوم األو ُس ـ ـ ّكـ ــار إلـ ــى جـ ـ ـ ٍ
املحتلة (كلفة كل منها تصل إلى  55ألف دوالر).
باملرصاد لهذه الحرب اإلسرائيلية
فلنكن جميعًا ْ ّ
الناعمة ،ولنقاوم بكل ما لدينا من وعي وفطنة
َ
كيان لم
ومعرفة مختلف محاوالت التطبيع مع
ٍ

ّ
«طبيعيًا» فــي نشوئه وال فــي اسـتـمــراره،
يكن
الـ ـح ــافـ ـل ـ ْـن ب ــال ـن ـك ـب ــات وامل ـ ـ ـجـ ـ ــازر وال ـت ـه ـج ـيــر
ّ
والعنصرية.
ُ
وإذ نأمل أن تجد هذه الرسالة لديكم آذانًا صاغية،
فإننا نضع بني أيديكم رابطًا ملوقع حملتنا على
اإلنترنت ،ونحرص على تعزيز التواصل بيننا
ـاح مــا قــد يـلـتـبــس عليكم
وبـيـنـكــم ب ـهــدف إي ـض ـ ِ
ـذه الــرســالــة .كــذلــك نـضــع لديكم
مــن مـقــاصــد ه ـ ّ
وقعها مـئـ ُ
ـات الفنانني واملثقفني
العريضة التي
واملحامني واألساتذة الجامعيني اللبنانيني العام
املاضي.
ّ
ّ
وختامًا ،كلنا ثقة بــأن دوركــم كفنانني سيزداد
ّ
ت ــأل ـق ــا ف ــي عـ ـي ــون ج ـم ـه ــورك ــم ال ـل ـب ـن ــان ـ ّـي حــن
ت ـن ـضـ ّـمــون إلـ ــى قــاف ـلــة ف ـنــانــن وم ـث ـق ـفــن كـبــار
قــاطـعــوا إســرائ ـيــل ،مــن أم ـث ــال :رودج ــر ووت ــرز،
ولورين هيل ،وأليس ووكر.
(الهوامش في النسخة االلكترونية)
(رسالة مفتوحة من حملة املقاطعة
في لبنان إلى  DJsلبنانيني في حفل
)Tomorrowland

