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سياسة

عن ترامب واإلمبريالية ورياض سالمة
عامر محسن
ّ
«مـ ــن ه ـن ــا ،ف ـ ــإن م ــراك ـم ــة الـ ـث ــروة ف ــي ق ـط ـ ٍـب ما
ً
تعني ،في الوقت ذاته ،مراكمة للبؤس والشقاء
وال ـع ـبــوديــة وال ـج ـهــل والـتـحـطـيــم الـنـفـســي في
القطب اآلخر»
كارل ماركس
ّ
امبريالية هي استحالة»
«الرأسمالية من دون
اوتسا وبرابات باتنيك

بهاء يتواصل
بنحو شبه
يومي مع
أشرف ريفي
ّ
وينسق
معه
ويلتقيان
من حين
آلخر (مروان
طحطح)

ل ــم ت ـع ــد الـ ـع ــاق ــات ب ــن ال ـس ـعــوديــة
وسعد الحريري إلى سابق عهدها،
لـكـنـهــا ف ــي ال ــوق ــت نـفـســه ل ــم تسحب
ّ
ورق ــة تكليفه بـعــد .ال يعني ذل ــك أن
األف ــق الخليجي مـســدود أم ــام بهاء.
اعـ ـت ــراض ــه ع ـل ــى أداء ش ـق ـي ـقــه ص ـ ّـب
ف ــي االتـ ـج ــاه نـفـســه م ــع شـخـصـيــات
ُ
إمـ ــارات ـ ـيـ ــة تـ ـس ــاع ــده ع ـل ــى ال ـت ــوس ــع
سياسيًا ،كمؤسس ورئيس مجلس
إدارة إحدى أهم الشركات الهندسية
في اإلمارات.

السلمي لتحصيل حقوقهم.
وف ـ َّـي املـسـتــوصـفــات املـقـفـلــة حــال ـيــا ،لم
يتلق املصروفون أي تعهد خطي بقيمة
التعويضات أو سقف زمني لــذلــك ،بل
تعهد شفهي يقضي بدفع بــدل صرف
تعسفي يحتسب عــن كــل سـنــة خدمة
بشهر واحد.
كــذلــك يستعد موظفو شــركــة «سكيور
بلس» ،املصروفون من عملهم من دون
تعويضات ،لتنفيذ سلسلة اعتصامات
تصعيدية ،بعدما رفض الرئيس سعد
ال ـح ــري ــري اس ـت ـق ـبــال ـهــم ب ـعــد اع ـت ـصــام
نفذوه أمــام «بيت الوسط» في بيروت،
السبت املــاضــي .وي ــرى املـصــروفــون أن
تحركهم كان سلميًا ،لكن بعد تجاهلهم
أكــدوا أن معركتهم ستستمر بخطوات
مـسـتـقـبـلـيــة ح ـتــى تـحـصـيــل حـقــوقـهــم
كافة.

فــي ّأول «ي ــوم عـمـ ٍـل» ٍّ
فعلي لــه فــي البيت األب ـيــض ،قام
ّ
رئاسي
الرئيس األميركي الجديد بالتوقيع على أمـ ٍـر
ينهي املفاوضات حول مشروع الشراكة عبر املحيط
الهادىء .بالنسبة الى الكثير من وسائل اإلعــام ،كان
ً
ذلك فعال رمزيًا أكثر منه قرارًا جريئًا ،فاملعاهدة ـ ـ وهي
ّ
ٌ
مشروع ألوباما ـ ـ كان الكونغرس سيرفضها في كل
ّ
ّ
األحــوال .وكــل املرشحني الى الرئاسة ـ ـ من ترامب الى
بيرني ساندرز وهيالري كلينتون ـ ـ انتقدوا مشروع
ّ
وصرحوا بأنهم سيقومون بإلغائه
الشراكة التجارية
أو إعادة النظر فيه لو وصلوا الى الرئاسة.
ّ
في اليوم نفسه ،عقد الرئيس لقاء حظي بتغطي ٍة أقل
بكثير ،اجتمع فيه الــى قــادة أكبر الشركات األميركية
ّ
و»دل» الــى «ف ــورد» و»جــونـســون اند
ـ ـ مــن «لوكهيد» ِ
جــون ـســون» ـ ـ ـ ـ ووع ــده ــم بـحـسـ ٍـم هــائــل عـلــى ضــرائــب
ال ـشــركــات (م ــن  %35حــالـيــا ال ــى  15أو  ،%20على
حـ ّـد قــولــه) وبــإزالــة التنظيمات والـقــوانــن الـتــي «تعيق»
عملهم وأرباحهم ـ ـ قال ترامب أنه سيزيل « %75من
التنظيمات» .وقــد خــرج مدير شركة «داو» الكيميائية
ً
الهائلة من اإلجتماع جــذال ،وهو يمدح الرئيس الجديد
ويستبشر بالعهد القادم.
ّ
ال ـب ـعــض يـعـتـبــر ّأن ت ــرام ــب ي ـم ــث ــل ،بــال ـف ـعــل« ،قــومـ ّـيــة
ّ
ّ
حمائية
ستغير وج ــه أمـيــركــا ،وسـيــاســة
اقـتـصــاديــة»
ّ
جــديــدة تقطع مــع مـفـهــوم حــريــة الـتـجــارة ال ــذي يـحــرك
ّ
االق ـت ـصــاد الـعــاملــي ال ـي ــوم .الـبـعــض اآلخ ــر ي ـقــول إن ــه ال
تغييرات «تجميلية» وابتزاز حلفائه
يرمي الى أكثر من
ٍ
ّ
وشــركــائــه لـلـحـصــول عـلــى «صـفـقــة أف ـض ــل» .ف ــي كــل
الحاالتّ ،
ّ
التحول االقتصادي الجذري ليست
فإن فكرة
ّ
مستحيلة ،وقــد خضعت الــواليــات املتحدة في السابق
ّ
مسار من هذا النوع ،في رئاسة هوفر وفرانكلن
لتغيير
ٍ
ّ
ّ
روزف ـل ــت وغـيــرهـمــا ،ول ـكــن ه ــذا الـنـمــط مــن ال ـت ـحــول ال
ـرار رئــاسـ ّـي أو بتوقيع قــانــون ُيـفــرض على
يحصل بـقـ ٍ
الـشــركــات؛ بــل هــو يحتاج الــى تــوافـ ٍـق سـيــاسـ ّـي واســع،
ّ
ودع ــم مــن املـصــالــح الـتـجـ ّ
ـاريــة الـكـبــرى لـخــطــة الــرئـيــس
ٍ
ّ
وإجماع عليها (وال فهم لن يتعاونوا معك ،وسينهار
ٍ
السوق واالقتصاد) .على الهامش :لو كان ترامب ينوي
ً
فعال خوض «حرب تجارية» ّ
الصنيّ ،
ضد ّ
فإن إجهاض
ٍ
ُ
ّ
شراكة املحيط الهادىء ،التي صممت تحديدًا إلقصاء
الـصــن ولخلق كتل ٍة تـجــاريــة فــي وجـهـهــا ،قــد ال يكون
الطريق األنسب لذلك.

نظرة أخرى
ف ــي ال ـك ـتــاب ال ـجــديــد لــاقـتـصــاديــن الـهـنــديــن بــرابــات
واوت ـس ــا بــاتـنـيــك« ،نـظــريــة عــن االمـبــريــالـيــة» (،)2017
ٌ
نقاش لهذا السؤال بالذات :هل في وسع ّ
القوة االمبريالية
«القائدة» أن تلجأ الى الحمائية واالنغالق حني تواجه
عجزًا متراكمًا في ميزانها التجاري؟ اإلجابة مثيرة،
الكاتبان يقوالن ّإن القوة االمبريالية «الـقــائــدة» تكون
عجز تـجــاري ،وبخاصة مقابل القوى
دومــا في حالة
ٍ
الرأسمالية «الصاعدة» .فكانت االمبراطورية البريطانية،
ّ
مستمرًا
منذ أواسط القرن التاسع عشر ،تراكم عجزًا
في تبادالتها مع املانيا وفرنسا ،واميركا اليوم تواجه
ً
ً
شبيهة مع الصني واملانيا .هذا «طبيعي» الى ّ
حد
حالة
ّ
ّ
ما ،وأحد أسبابه أن كلفة االنتاج في الدول ّ
«الصاعدة»
ّ
تـكــون غــالـبــا أق ــل منها فــي ال ـ ّـدول ــة «ال ـقــائــدة» .معالجة
ٌ
هــذا العجز عبر الحمائية مستحيل ،يقطع الباحثان،
اذ أنــه يـ ّ
ـؤدي الــى انهيار نظام التجارة العاملي و ،وهذا
أهـ ّـم ،خسارة الــدوالر (أو االسترليني سابقًا) وظيفته
وكمخزن للثروة ،فينتهي ـ ـ فعليًا ـ ـ النظام
كعمل ٍة عاملية
ٍ
الرأسمالي كما نعرفه.
ّ
ال ـســؤال الــدائــم هــو فــي كيفية الــتـعــامــل مــع ه ــذا العجز
وليس في تالفيه أو الغائه .في الحالة البريطانية ،كانت
املستعمرات تلعب دور «املـيــزان» لصالح االمبراطورية
(ك ــان ال ـفــائــض ال ـت ـجــاري لـبــريـطــانـيــا فــي عــاقـتـهــا مع
َ
املستعمرة يوازي ،على ّالدوام ،العجز الذي تحمله
الهند
ّ
بــريـطــانـيــا م ــن ال ـت ـجــارة م ــع اوروب ـ ـ ــا) .أم ــا م ــع أمـيــركــا،

التي ال تملك مستعمرات بمعنى الحكم املباشر ،فإن
تغطية العجز الـتـجــاري يأتي تقليديًا عبر االسـتــدانــة.
ّ
ّ
وحتى تتمكن أميركا من خدمة دينها واالستمرار في
االستدانة ،فهي تحتاج ـ ـ أكثر من أي شيء آخر ـ ـ الى
ٌ
ً
عملة ّ
عاملية ،له قيمة ثابتة وقابلية لخزن
إبقاء الـ ّـدوالر
الثروة.
ّ ّ
ّ
ّ
الكتاب يقدم نظرية اقتصادية معقدة ،ال مجال لشرحها
واف هنا .الكاتبان يحاوالن اإلجابة على سؤال
بشكل ٍ
ٍ
ّ
ّ
ّ
للرأسمالية ومتالزمة معها،
ضرورية
اإلمبريالية
«هل
أم من املمكن ّ
ّ
عاملي رأسمالي ولكنه ليس
نظام
ل
تخي
بتبسيط ٍم ـخـ ّـل ،يمكن اخـتـصــار ّ
حجة
ام ـبــريــال ـيــا؟».
ٍ
الكاتبني املركزية في ثــاث خطوات 1 :ـ ـ فكرة التجارة
عـنــد ري ـك ــاردو واالقـتـصــاديــن الكالسيكيني خاطئة،
ّ
ألنهم يفترضون عاملًا «مسطحًا» ،يمكنك فيه أن تنتج
أي سلعة تريد وانت تختار املنتوجات التي تملك فيها
«أفضلية تنافسية»؛ في الحقيقةّ ،
فإن الجغرافيا واملناخ
يقسمان العالم الى أقاليم «معتدلة» وأقاليم «استوائية»،
والكثير من منتجات املناطق االستوائية (من الزيوت
الــى الـخــامــات والنفط والـكــاكــاو والــن والـسـكــر ،الــخ) ال
مـجــال النتاجها فــي أقاليم الـشـمــال ،أو انتاجها على
ّ
ط ــول الـسـنــة ،وه ــي كــلـهــا عـنــاصــر أســاسـيــة للتصنيع
واالقتصاد وحياة الناس في دول املركز 2 .ـ ـ لو تركت
األمــور على حالها ،من املفترض أن يرتفع سعر هذه
ّ ّ ّ
ألن الطلب عليها يتزايد وكتلة
بشكل مستمر،
املــواد
ٍ
األرض االس ـتــوائ ـيــة ثــاب ـتــة؛ ول ــو حـصــل ه ــذا االرت ـفــاع
«الطبيعي» لألسعار ،فهو سيجعل النظام املالي العاملي
قابل لالستمرار (هنا ،ايضًا ،مرافعة اقتصادية
غير ٍ
ّ
ّ
معقدة ،ولكن مختصرها هــو أنــك ،لــو كنت تعرف ّأن
ّ
سعر السكر سيزداد على الــدوام ،ليس لــدورة تجارية
ّ
ّ
واحـ ــدة ،بــل س ـي ــزداد  %10ك ــل سـنــة مــن دون تــوقــف
ّ
ّ
مـقــابــل الـ ـ ـ ّـدوالر ،فــأنــت سـتـفــضــل االح ـت ـفــاظ بالسكر
ّ
ً
بدال من تحويله الى دوالر ،ولو كان سعر الذهب ثابتًا
ّ
ّ
ّ
بالنسبة الى قيمة ّ
السلع ،فإنك ستفضل الذهب ايضًا،
كوسيلة تبادل ،على الــدوالر ،وسينصرف الناس عن
ّ
العملة كمستودع للقيمة والـثــروة) 3 .ـ ـ بالنظر الى هذا
ّ
ال ــواق ــع ،ف ـ ّ
ـإن الــوسـيـلــة الــوحـيــدة لـضـمــان الــنـظــام املــالــي
العاملي هــي فــي منع أسـعــار املنتجات االسـتــوائـيــة من
االرت ـف ــاع ،رغــم ازدي ــاد الطلب عليها فــي ال ـغــرب ،وهــذا
ّ
بشكل
ال يمكن أن يحصل ال عبر «انكماش الدخل»
ٍ
ٍّ
مستمر فــي دول الـجـنــوب .بمعنى ّأن اسـتـهــاك أهــل
ّ
ّ
الهند وافريقيا والشرق األوســط ملوادهم األولية يجب
أن يتناقص بمقدار ارتفاع التصدير نحو املركزّ .
عملية
«تدمير ّالدخل» هذه ،لدى باتنيك وباتنيك ،هي ببساطة
«االمـبــريــالـيــة» ،وهــي تعكس مقولة مــاركــس أعــاه عن
قطب
قطب مقابل تراكم البؤس في ٍ
تراكم الـثــروة في ٍ
آخر (وما هي ،بدورها ،اال ترجمة حديثة ملقولة اإلمام
ٌ ّ
ّ
متع به ّ
غني»).
فقير ال بما
علي الشهيرة «ما جاع

غرام من الحبوب
ٍ 100

لو شئنا أن نختصر إنجازات ّالدولة الوطنية في الهند،
ّ
التحرر من االستعمار وبناء االشتراكية
وكامل مرحلة
واإلقتصاد ّ
ـرام من
ـ
غ
مئة
تقريبًا،
ـوازي،
ـ
ت
فهي
ه
املوج
ٍ
ّ
ال ـح ـبــوب يــومـ ّـيــا ل ـكــل م ــواط ــن ه ـن ــدي ،أو  500سـعــرة
حرارية في اليوم؛ هي ال تبدو شيئًا ّ
مهمًا باملقاييس
ّ
االستهالكية الغربية ولكنها ،بالنسبة الى مليار هندي،
تعني فرقًا عظيمًا .بني أوائل القرن العشرين واستقالل
الهند ،يقول باتنيك وباتنيك ،هبط نصيب الفرد الهندي
مــن الـحـبــوب ،تـحــت الـحـكــم الـبــريـطــانــي ،مــن مــا يـقــارب
 200كيلوغرام سنويا الى أقل من  137كيلوغرامًا عام
استقالل الهندّ .أمــا في فترة اإلقتصاد املـ ّ
ـوجــه ودعم
الـ ّـزراعــة عبر الدولة بعد الخروج البريطاني فقد ارتفع
هذا ّ
املعدل ،تدريجيًا ،ليعود بحلول عام  1990ـ ـ 1991
(عام عودة النيوليبرالية في الهند) الى  177كيلوغرامًا
ٌ
مقدار يقارب
للفرد ،رغم الزيادة السكانية الهائلة ،وهو
ّ
حصة املــواطــن الهندي في بداية الـقــرن .منذ االنقالب
على االقـتـصــاد املـ ّ
ـوجــه وانـهــاء الكثير مــن السياسات
الداعمة للمزارعني في العقود املاضية ـ ـ تحت شعار
ّ
الـتـقــشــف واالن ـض ـبــاط املــالــي ـ ـ ع ــادت حـ ّـصــة املــواطــن
ببطء ولكن بثبات،
الهندي من الحبوب الى اإلنخفاضٍ ،
ّ
حتى وصلت عــام  2011الــى  159كيلوغرامًا سنويًا،
ّ
لتمحو أكثر ما ّقدمته الدولة الوطنية (على قلته).
مــن املـهـ ّـم أن ّ
نميز الـ ّـزمــن التاريخي ال ــذي نعيش فيه.
ّ
ّ
ّ
ّ
بــالــنـسـبــة ال ــى املـنــظــريــن ال ـه ـنــديــن ،ف ــإن الـعــالــم قــد مـ ّـر
مراحل أساسية في القرن املاضي .في املرحلة
بثالث
ٍ
الـكــولــونـيــالـيــة كــانــت رؤوس األمـ ــوال تـسـيــل بـحـ ّ
ـريــة ـ ـ
نسبية ـ ـ حــول العالم ،ودول الجنوب تحكمها إدارات

استعمارية ،مجبرة على تقديم مــوازنــات «تقشفية»
(كما اليوم) ما منعها من االستثمار في زيادة االنتاج
ّ
واستهالك الناس ،كبناء السدود ومشاريع الري ودعم
املــزارعــن وتدريبهم ،وهــو مــا ّأدى الــى ّ
عملية «تدمير
الدخل» التي شهدتها الهند وغيرها تحت االستعمار
(استخراج الفوائض ّ
والسلع من املستعمرات من دون
مجاعات
االستثمار فيها ّأدى ،في حاالته القصوى ،الى
ٍ
وموت املاليني .مجاعة البنغال عام  1942ـ ـ  1943التي
قتلت أكثر من ثالثة ماليني هندي يرجعها الكاتبان،
بصل ٍة مـبــاشــرة ،الــى ازدي ــاد االحـتـيــاجــات البريطانية
خالل الحرب العاملية الثانية).
في مرحلة «االقتصاد ّ
املوجه» و»الدولة الوطنية» ،التي
ّ
تـلــت خ ــروج االسـتـعـمــار فــي الـعــالــم الـثــالــث واسـتـمــرت
حتى أوائ ــل السبعينيات ،حصل ـ ـ ّ
للمرة األول ــى منذ
ق ــرن ـ ـ ـ ـ اسـتـثـمـ ٌـار فـعـلـ ّـي فــي تنمية دول ال ـج ـنــوب ،مع
ّ
ـدر مــن االستقاللية؛ بــالـتــوازي مع
حكومات تتمت ٍع بـقـ ٍ
«كينزي» في الغربّ ،
ّ
ينسق االستهالك
نظام اقتصادي
ّ
ّ
واالنتاج لضمان استمرار النمو .أما مع بزوغ املرحلة
الـنـيــولـيـبــرالـ ّـيــة فــي الـعـقــود األخ ـي ــرة ،فـقــد ع ــادت «دول ــة
ّ
الـتـقــشــف» ال ــى املـسـتـعـمــرات الـســابـقــة ،لتمنع التنمية
تحت شعارات «الحوكمة» والـتــوازن املالي وتوجيهات
ً
ـال
ص ـن ــدوق ال ـن ـقــد وت ــواب ـع ــه .بـ ــدال م ــن ح ـكــومــة اح ـتـ ٍ
أجـنـبـ ّـيــة ،يـقــول باتنيك وبــاتـنـيــك ،أصبحت الحكومات
ّ
املحلية فــي عهد النيوليبرالية تجثو أم ــام رأس املــال
ً
املعولم ،وقوانينه ومطالبه .في لبنان مثال ،نجد التعبير
األوض ــح لـهــذه الــوضـعـيــة ال ـجــديــدة فــي شـخــص ودور
ّ
املركزي .حني يخاطبنا رياض سالمة
حاكم املصرف
ويـ ّ
ـوجــه نصائحه وتـحــذيــراتــه الـيـنــا ،ال تـعــرف إن كان
ّ
ّ
كسفير لرأس املال
لبناني ،أو
ومسؤول
كمواطن
يتكلم
ٍ
ٍ
ٍ
العاملي في لبنان .ودفاعه عن نفسه وسياساته ال يقوم
ّ
ّ
واقتصادية قد حققها ،بل
انجازات تنموية
على تعداد
ّ ٍ
تهديد ـ ـ مبطن أحيانًا وصريح في حاالت كثيرة ـ ـ
على
ٍ
ّ
بأنه وأصدقاءه في الداخل والخارج قادرون على ضرب
عملتنا ،وسحق اقتصادنا ،و»رمينا في املجهول» اذا ما
ّ
أغضبناه ،أو خالفنا توجيهاته ،أو فكرنا في استبداله.
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ّ
تحل األزم ــة ،قــد ّ
يتجمد
فــي الـغــرب ودول املــركــز ،حــن
ّ
يتوقف عن اإلرتفاع ،ولكن من ّ
الصعب
دخل العامل أو
ّ
جدًا على ّ
السلطات أن تحاول نهش املداخيل واختزالها
ّ
(بالفعل ،فإن ما يشتكي منه أمثال هوارد ِزن ودايفيد
هارفي بالنسبة الــى ّ
العمال في أميركا هو ّأن دخلهم
«الـحـقـيـقــي» ل ــم يــرتـفــع مـنــذ الـسـبـعـيـنـيــات .بـمـعـنــى أن
بشكل ال يفوق ارتفاع األسعار).
الرواتب ارتفعت ،ولكن
ٍ
ّأما في دول الجنوب في عصر العوملةّ ،
فإن ّ
عملية «تدمير
املــداخ ـيــل» تـجــري بـشـكـ ٍـل روتـيـنــي ،يـحــاجــج الـكــاتـبــان،
ّ
وبخاصة في ّالدول التي لم تنتج أنظمة قادرة على الدفاع
عن سيادتها االقتصادية .لو نظرنا الى افريقيا والشرق
األوســط وأج ــزاء كبيرة من آسيا ،فـ ّ
ـإن مليارات الناس
(أغـلـبـهــم مــن الـفــاحــن وال ـف ـقــراء) قــد ش ـهــدوا تراجعًا
ملحوظًا في ظروف حياتهم ،وسيعيش ماليني الشباب
اليوم ـ ـ من الجزائر الــى مصر وســوريــا وغيرها ـ ـ في
ظروف مادية اسوأ من تلك التي عرفها آباؤهم.
ٍ
االقتصادية» تأخذ صيتًا ّ
ّ
ّ
سيئًا مع ترامب،
«القومية
ّ
ّ ّ
ولكن املفكر الهندي عقيل بلغرامي ،معلقًا على كتاب
زميليه باتنيك ،يقول ّإن السيادة االقتصادية وانتزاع
ّ
ّ
م ـع ــاش ال ــن ــاس م ــن هـيـمـنــة رأس املـ ــال امل ـعــولــم تـمــثــل
ّ
ّ
يتحول الى
للقومية ،الــذي ال
الشكل الوحيد الصحيح
تنابذ ّ
إثني وأساطير ،بل ينطلق من مصلحة الفقراء
ّ
ّ
ّ
ويوجههم صــوب عــدوهــم الحقيقي .حــن نتكلم على
ّ
مفاهيم «الــسـيــادة» والـتـحـ ّـرر مــن اإلحـتــال والهيمنة،
فهذه ليست شعارات ايديولوجية أو سعيًا نحو عظمة
ّ
ّ
قومية أو كراهية عصابية للغرب ،بل هي تمثل الفارق
ُ
شبعًا ،وبني أن يحكم
بني أن يعيش شعبك عزيزًا ،آمنًاِ ،
عـلـيــه بــالـفـقــر وال ـج ـهــل والـ ـج ــوع؛ وأن يـهـ ّـجــر جماعيًا
ّ
دوري ،ويـمــوت بــا ثمن فــي ح ــروب األقــويــاء.
بشكل
ٍ
ّ
هذه ليست خيارات يمكن التفاوض عليها أو املساومة
ّ
مفهوم للمصلحة
فيها لكل من يملك ضميرًا ،أو أي
ٍ
ّ
العامة .باملناسبةّ :الدولة الوطنية لن تعود عبر «النضال
ّ
ّ
الديمقراطي» اإلنتخابي (وفكرة أن تتوقع من النخب
ّ
التابعة الـتــي تستغل ب ــادك أن تبني لــك ديمقراطية،
حتى تنقلب عليها مــن خــالـهــا ،هــي ط ـ ٌ
ـرح مضحك)،
ّ
بل سترجع كما فرضت كــل دولــة وطنية في الجنوب
نـفـسـهــا خ ــال ال ـق ــرن امل ــاض ــي ،عـبــر ال ـق ـ ّـوة والتنظيم
ّ
الش ّ
رعية يأتي
واإلنقالب .املسألة ليست خيارًا ،وسؤال
الحقًا.

5

