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�أيار/مايو  ،2048ال�ساعة ال�سابعة �صباح ًا .ها هو �أحمد ي�ستيقظ ،فاليوم دوره
في �إعداد القهوة لـ ''الدار''ُ .ي�سرع في العمل لأن جاره مو�سى �سائق البا�ص
يغادر عند ال�ساعة الثامنة �إ ّال ربع ًا �إلى عمله ،وهو ُيع ّلق كثيراً من الأهمية على تناول
قهوته على مهل في �أثناء حديثه مع جيرانه.
عد الطاولتين في فناء ''الدار'' ،واحدة لل�شباب والأُخرى للكبار .يجل�س ال�شبان
�سي ّ
�أحمد ُ
�أحيان ًا مع الأ�صغر �سن ًا ،ويحدث هذا في اليوم الذي تكون النقا�شات جادة ويتعين عليهم
يف�ضل ال�شباب �أن يختلي بع�ضهم ببع�ض ليخبر كل منهم الآخر
اتخاذ قرار .خالف ذلكّ ،
عن �أم�سياته في البارات الرائجة �أو قاعات الرق�ص في الجوارّ � .أما الآخرون فيف�ضلون
التعليق على الأحداث ال�سيا�سية �أو �آخر الأخبار المحلية.
المع�شقة بحب الهال تت�سرب �إلى الفناء .يخرج �سكان ''الدار'' ب�صمت من
رائحة القهوة
ّ
التري�ض التي تعني �أنه
منازلهم ،ويقوم َمن ال تزال �آثار النوم بادية عليه ببع�ض حركات ّ
�أم�ضى �سهرة جيدة ،بينما ي�صل البع�ض الآخر وهم ال يزالون يتثاءبون ليقولوا �أنهم لم
ينالوا ق�سط ًا كافي ًا من النوم .تغمرهم ن�ضارة ال�صباح ،لكن رائحة القهوة التي تعبق في
الفناء تجعل �أمين يبت�سم؛ �أمين الذي هو �صاحب م�شروع تناول القهوة ال�صباحية
الم�شتركة في ''الدار'' الواقعة في �إحدى �ضواحي المدينة.
في كثير من الأحيان ُيح�ضر بع�ض الجيران من �سكان ''الدار'' كعك ًا مع ال�سم�سم
عد في المنزل ،وكل يخبزه على طريقته الخا�صة ،و�صانعه
لتناوله مع القهوة� .إنه كعك ُم ّ
عده �إ�ستير �أو �سليمة �أو �أحمدّ � .أما كعكات اليوم فهي من �صنع
ال يخفى على �أحد� .أحيان ًا ُت ّ
الكمون لتعطيها مذاق ًا خفيف ًا الذع ًا ،لكنها بالت�أكيد �أ�ضافت
خديجة التي ت�ضيف �إليها ّ
�شيئ ًا �آخر غير ذلك ال تبوح به.

* كاتب لبناني يهودي مهاجر �إلى فرن�سا.
** مقالة بالفرن�سية خا�صة بالمجلة.
ترجمة� :صفاء كنج.
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بعد �إلقاء تحية ال�صباح المعتادة التي يحر�ص الجميع على �أدائها ،يجل�سون ويرت�شفون
القهوة وي�شكرون �أحمد على �إعدادها وعلى مذاقها.
وعلى الرغم من �أن اليوم هو يوم عادي ،ف�إن النقا�ش بين الكبار يدور حول الو�ضع المتوتر
في �شركة غيمدرايفر ) .(Gamedriverفال�شركة تناق�ش خطة اجتماعية ت�ستغني بموجبها عن
عدد من العاملين فيها .ي�شعر جميل بالقلق ،فقد حان موعد تجديد عقده للمرة الخام�سة في
ال�شركة .هل �سيكون �ضحية هذه الخطة؟ لم تعد الوظائف م�ضمونة منذ فترة طويلة وعقده
ينتهي خالل خم�سة �أيام وهو ال يعرف ما �إذا كانوا �سيعر�ضون عليه عقداً جديداً.
غيمدرايفر �شركة حديثة نا�شئة فازت بعقود كبيرة لدرا�سة التنوع البيولوجي .النباتات
البرية تزداد ُندرة ،فبعد انقرا�ض الحيوانات البرية ها نحن ن�شهد اندثار النباتات البرية .قرر
المجل�س االتحادي الذي يدير دول َتي �إ�سرائيل وفل�سطين تكري�س جهد كبير لتوثيق وحماية
النباتات البرية .وما يثير قلق الحزب البيئي هو ا�ستغالل نتائج الدرا�سات لم�صلحة التحالفات
التجارية الكبيرة التي تبحث عن منتوجات جديدة لتطويرها لأن المواطنين ال يتقبلون
المنتوجات الحالية على الإطالق .ولقد دفع هذا الرف�ض للمنتوجات الم�ص ّنعة النا�س �إلى زراعة
ما ي�أكلونه ب�أنف�سهم� ،أو �إلى �شراء المنتوجات اال�ستهالكية من ال�شبكات الموازية .هذه الأنماط
الجديدة لال�ستهالك هي التي تثير مخاوف التحالفات التجارية .يبحث جميل وديفيد ،وكالهما
ع�ضو في الحزب البيئي ،عن طرق لم�ساعدة �شبكات الإنتاج الموازية هذه على حماية نف�سها
ب�شكل �أف�ضل من التحالفات التجارية� .إنهما يف�ضحان ما ي�سببه ت�صنيع �إنتاج الغذاء من
''دارين'' متجاورتين باالن�ضمام �إلى التعاونية
�أ�ضرار .وهما فخوران جداً بنجاحهما في �إقناع َ
المحلية التي تدير �شبكة ل�شراء وتبادل المنتوجات المحلية� .ستتيح هذه الع�ضوية ل�سكان
«الدارين» الم�شاركة في ور�ش الإبداع الم�شتركة في الحي ل�صنع �أ�شياء ب�سيطة �ضرورية مثل
َ
الأثاث والأواني المنزلية و�إ�صالح الأجهزة الكهربائية والدراجات و�أجهزة الكمبيوتر وغيرها،
والم�شاركة في �سوق تبادل المواد الغذائية و�إنتاجها .كل عائلة تجلب فائ�ضها �إلى المتجر
وت�ستفيد في المقابل من المنتوجات المتاحة التي جلبها الأع�ضاء الآخرونّ � .أما قيمة التبادل
فيحددها ب�صورة عامة مدير المتجر ،وهو رجل ذو خبرة ينتخبه �أع�ضاء الجمعية التعاونية.
يكف جميل عن الحديث عن الم�شروع الجاري لإعادة ت�أهيل الجدار الأخ�ضر الذي كان
ال ّ
ُيعرف �سابق ًا با�سم جدار العار ،وقد ُبني في العقد الأول من القرن الحادي والع�شرين من �أجل
حماية �إ�سرائيل .وي�شمل الم�شروع زرع الجدار بالنباتات ال�صالحة للأكل وبنباتات الزينة ،كما
�س ُتهدم �أجزا�ؤه التي تعوق حركة المرور ،و�س ُتفتح �أجزاء في كل مكان لت�سهيل التوا�صل بين
�أحياء المدينة ،و�ستقام ممرات على طول الجدار لإيجاد م�ساحات للعب والريا�ضة واال�ستراحة.
هذا الجدار الذي زاد في معاناة الفل�سطينيين عدة �أعوام ،وق�ضم �أجزاء من الأرا�ضي
الفل�سطينية لم�صلحة الم�ستوطنين� ،سي�صبح مكان ًا للم�شي وااللتقاء على طول الم�سارات المظللة
والعطرة .هذا الم�شروع الذي �أُوكل �إلى تعاونية ''الطبيعة وال�صحة'' الزراعية التي يعمل فيها
جميل ،تم ّكن من فر�ض قواعد �أخالقية وبيئية لإدارته بما فيها �إن�شاء ممرات للم�شي
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وم�صطبات ومقاه وم�ساحات للنزهة وب�ساتين م�شتركة لزراعة الخ�ضروات ،وم�ساحات
للحفالت المو�سيقية وعرو�ض للفنانين من الجوار و�أماكن �أُخرى.
كيف و�صلنا �إلى هنا؟ ي�شرح �سالم لل�شباب وال�سياح ،وهو طالب في التاريخ يعمل مر�شداً
�سياحي ًا من حين �إلى �آخر ،مجريات الأعوام الأخيرة التى �أدت �إلى قيام هذه الدولة االتحادية
التي يعي�ش فيها �شعبان :الإ�سرائيلي والفل�سطيني .وهو ي�شرح �أنه لفهم هذا التغيير علينا �أن
نفهم �سياق الأحداث .لقد �شارفت �آبار النفط على الن�ضوب ،وانتقلت �أوروبا والواليات المتحدة
وحتى ال�صين �إلى ا�ستخدام ال�سيارات الكهربائية اعتباراً من �سنة  25بعد الألفين ،وباتت
بالتالي تحتاج �إلى كمية �أقل من النفط .لم تعد المملكة العربية ال�سعودية ودول الخليج مهمة
بالن�سبة �إلى القوى العظمى الأميركية والأوروبية� .أ�صبحت ال�صين هي القوة المهيمنة على
ح�ساب الواليات المتحدة في منت�صف الثالثينيات ،في البدء في �آ�سيا و�أفريقيا ،وهي الآن بعد
�أن قوي نفوذها �إلى حد كبير في ال�شرق الأو�سط ،ترغب في �إحالل ال�سالم في هذه المنطقة من
�أجل تعزيز طريق الحرير الجديدة التي �شقتها لت�صل بين ال�صين و�أوروبا .لقد �أ�ضحت هذه
الطريق محوراً ا�ستراتيجي ًا للتبادل التجاري ،وبات معظم ال�صادرات ي�سلكها .تحولت رو�سيا
�إلى قوة �إقليمية �صغيرة تكافح من �أجل الحفاظ على هيمنتها على بع�ض دول االتحاد
ال�سوفياتي ال�سابق .نحن نعي�ش فترة من الهدوء في المنطقة .وباتت المحكمة الدولية في
الهاي ،التي تعر�ضت لالنتقادات لفترة طويلة ،تحظى باحترام كبير منذ ب�ضعة �أعوام .وهذه
جراء ممار�ستها �سيا�سة الف�صل العن�صري والتمييز تجاه الفل�سطينيين
المحكمة دانت �إ�سرائيل ّ
في عدة منا�سبات .و�أخيراً ،قررت الأمم المتحدة فر�ض عقوبات على �إ�سرائيل �إذا لم ت�ضع حداً
لممار�سات التمييز ،فتلتزم بال�سماح بحرية مرور الب�ضائع والأ�شخا�ص بين غزة و�شرق
وتعو�ض الفل�سطينيين .حاولت
فل�سطين ،وتفكك معظم الم�ستعمرات في الأرا�ضي المحتلةّ ،
الحكومة الإ�سرائيلية االعترا�ض على ذلك ،لكنها لم تجد حليف ًا له وزن يدعمها .لقد ف�ضلت
الواليات المتحدة حليفتها الرئي�سية االمتناع من الت�صويت في مجل�س الأمن خوف ًا من العزلة،
وبعد �أن ا�شتدت االحتجاجات الداخلية على النفقات المالية التي ُتهدر لم�صلحة �إ�سرائيل بد ًال
من توظيفها من �أجل تح�سين حياة الأميركيين .في �أعقاب قرارات الأمم المتحدة وال�ضغوط
المحلية التي مار�ستها ''حركة المقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات'' ،توقفت
الواليات المتحدة وكذلك معظم الدول الأوروبية عن توفير الدعم االقت�صادي والع�سكري لدولة
�إ�سرائيل.
لم تجد ال�صين ورو�سيا �أي م�صلحة لهما في الحلول محل الواليات المتحدة الأميركية،
وبات على �إ�سرائيل �أن تجد بمفردها ح ًال للم�شكلة الفل�سطينية وعزلتها الدولية .لقد �أدى تحرك
''حملة المقاطعة و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات'' �إلى �إفقادها ح�ص�ص ًا كبيرة في
ال�سوق ،كما �أن التوتر في البلد والحرب التي تخو�ضها �ضد الفل�سطينيين �أنهكا ميزانيتها،
فتعين عليها �أن تجد ح ًال قبل �أن تجد نف�سها محا�صرة فيما ي�شبه الغيتو .ونجح حزب العمل
في العودة �إلى ال�سلطة في �إثر ف�شل الحكومة اليمينية الإ�سرائيلية في نيل ت�أييد القوى المهيمنة
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من �أجل التغلب على الأزمة االقت�صادية التي اندلعت منذ ارتفاع تكلفة النقل التي رفعت �أ�سعار
المنتوجات الإ�سرائيلية في الأ�سواق الأوروبية والأميركية ،وتكلفة النفقات الع�سكرية التي �صار
لزام ًا عليها �أن تتحملها بمفردها من الآن ف�صاعداً.
لقد اختار حزب العمل بعد ق�ضائه فترة طويلة في المعار�ضة ،ومع تولي قياد َة الحزب جيلٍ
جديد �أكثر براغماتية ن�أى بنف�سه عن الفكر الم�سياني العائد �إلى ما قبل الألفية الثانية� ،سيا�سة
متعار�ضة تمام ًا مع ما �سبق .فال�سخط االجتماعي الذي حمله �إلى ال�سلطة كان يتطلب حلو ًال
جديدة ،ولهذا اع ُتمد برنامج ا�ستثماري كبير في المجال االجتماعي وفي البنية التحتية،
وجرى تخ�صي�ص حد �أدنى من الدخل الم�ضمون لمكافحة الفقر الذي و�صل �إلى نقطة حرجة.
ومن �أجل و�ضع حد للعنف االجتماعي وتح�سين �صورة �إ�سرائيل �أمام المجتمع الدولي ،اتخذ
الحزب �سل�سلة من المرا�سيم التي ت�ضع حداً للدولة البولي�سية والتمييز :حظر التمييز في
جراء
التوظيف بين جميع الإ�سرائيليين و�إطالق برنامج ا�ستثماري في المناطق التي عانت ّ
التمييز حتى الآن ،و�ضمان حرية الحركة وحظر �سجن القا�صرين وحظر التعذيب وتحديد فترة
ال�سجن من دون محاكمة بخم�سة �أيام كحد �أق�صى .لقد تخلى عن هذه الممار�سات التي �سادت
في ظل الحكومات ال�سابقة .وفي �أعقاب تب ّنيها برنامجها هذا الهادف �إلى تغيير �صورتها،
�سعت الحكومة للتوا�صل مع جيرانها من �أجل الخروج من عزلتها؛ ه�ؤالء الجيران الذين كانوا
عدون حتى الأم�س �أعداء .كانت ت�أمل من لبنان و�سورية اللذين �أتعبتهما الحروب الم�ستمرة
ُي ّ
منذ عدة عقود ،ب�أن ي�ساعداها في الخروج من عزلتها وال�سماح لها بتطوير �صادراتها.
لكن ما دامت هذه الحكومة لم تحل الم�شكلة الفل�سطينية ،ف�إن �أي ا�ستراتيجيا لالنفتاح على
ال�سوق الإقليمية لم تكن لتحظى بالديمومة .وهكذا �أ�صبحت فكرة الفيدرالية التي رف�ضتها
الحكومات المتعاقبة هي ال�سبيل الوحيد للخروج من الطريق الم�سدودة .وكان ينبغي
تح�سن �صورة �إ�سرائيل ،و�أن تتيح �إنهاء حملة المقاطعة
ال�ستراتيجيا ال�سالم مع الفل�سطينيين �أن ّ
فو ّقعت اتفاقيات مع منظمة التحرير
�ضدها ،و�أخيراً م�ساعدتها على فتح الحدود مع جيرانهاُ ،
الفل�سطينية ت�سمح للفل�سطينيين بالح�صول على جن�سية الدولة الفيدرالية (االتحادية) من دون
االلتزام بالعي�ش فيها ،وفي �إطار هذه الدولة االتحادية ،ا�ستعاد الفل�سطينيون حقهم في العودة
واالعتراف �أخيرا بانتمائهم �إلى فل�سطين .هكذا احتفظ كل طرف بدولته ،غير �أن ال�سكان ح�صلوا
على جن�سية هذا الكيان الجديد الذي يجمعهم� .إنها دولة �إ�سرائيل وفل�سطين االتحادية التي
يحظى فيها ال�سكان بحرية الحركة والعي�ش في �أرجائها كافة .وح�صل جميع الفل�سطينيين
المقيمين في الخارج على الحق في طلب الح�صول على جن�سية الدولة االتحادية الجديدة ،على
�أن يتمكنوا بعدها من اال�ستقرار �أينما ي�شا�ؤوا من �أجل الحفاظ على التوازنات المت�صلة
بالهوية ،والتي ال تزال ح�سا�سة في الوقت الحالي على الرغم من �أن حدتها خ ّفت �إلى حد كبير.
ولذلك ،تم االتفاق على �أنه خالل العقدين المقبلين ال يمكن للفل�سطينيين والإ�سرائيليين
الت�صويت �إ ّال في دولتهم حتى لو كانوا يعي�شون في الدولة الأُخرى .وهذه القاعدة التي تنطوي
على تمييز لم يتقبلها �سوى على م�ض�ض جزء من الي�سار الإ�سرائيلي والفل�سطيني ،لكن تم
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االتفاق على هذا الحل في النهاية تحت ال�ضغط الأوروبي وال�صيني .ور�أى ق�سم من الر�أي العام
�أنها �أكثر حكمة نظراً �إلى الما�ضي القريب ،و�إلى �سوء المعرفة المتبادلة بين الجانبين اللذين لم
يلتقيا من قبل �إ ّال في �ساحات القتال .و�شمل االتفاق فترة انتقالية مدتها  20عام ًا ،وهي المدة
الالزمة لت�سوية جميع الخالفات ب�ش�أن �سرقة الأمالك الفل�سطينية خالل الحروب المتعددة ،ومن
�أجل تغيير العقليات.
هذه ال�صيغة الجديدة �أثارت �سخط اليمين الإ�سرائيلي ،لكنها بدت كحل م�ستقبلي بالن�سبة
�إلى حزب م�ستقبل الم�شرق الذي اقترح من جانبه تو�سيع االتحاد الإ�سرائيلي ــ الفل�سطيني
لي�شمل لبنان والأردن ،ثم �سورية ،لت�شكيل اتحاد دول الم�شرق .مثل هذا التكتل يمكن �أن يكون
له وزن و�صدقية �أكبر ،و�أن يحظى با�ستقاللية �أكبر عن القوى العالمية العظمى وهي ال�صين
والهند والواليات المتحدة الأميركية و�أوروبا .لبنان و�سورية منهمكان في م�شكالت طائفية
وم�شكالت الالجئين ،لكن كي يكون لأي بلد �صوت في ال�ساحة الدولية ،ف�إنه ال بد من �أن ي�صبح
قوة �إقليمية� .إن التحالف بين دول ال�شرق الأو�سط هو الذي يعطي هذا الم�شروع �صدقية ،وبدا �أن
اختيار االتحاد بين الجيران م�سار واقعي .هذا هو على الأقل م�شروع حزب م�ستقبل الم�شرق،
حتى �إن �أقر ب�أن الوقت لم يحن بعد لو�ضعه مو�ضع التنفيذ .وفي االنتظار ،ف�إن مجرد التعاون
بين هذه الدول هو مو�ضع ترحيب.
فيما يتعلق ب�إ�سرائيل وفل�سطين .الحل لي�س مثالي ًا ،لكن ال�شعبين �سئما هذه الحرب:
تفت الهزائم الميدانية العديدة من ع�ضدها ،حازت ت�أييد الر�أي
فالمقاومة الفل�سطينية التي لم ّ
العام العالمي من خالل قدرتها على ال�صمود وعدالة ن�ضالها ،بينما جعلت ''حركة المقاطعة
و�سحب اال�ستثمارات وفر�ض العقوبات'' االقت�صاد الإ�سرائيلي في و�ضع �صعب ،و�أ�صبحت دولة
�إ�سرائيل الم�صرة على ا�ستقاللها وقانون عودة اليهود ،مجتمع ًا يزداد اكتئاب ًا ،و�صار عدد
اليهود المغادرين �أكبر كثيراً من الوافدين .عالوة على ذلك ،كانت ال�سيا�سة التو�سعية
الإ�سرائيلية ت�ستمد مبرراتها من اعتمادها على القوة الأميركية ،غير �أن الواليات المتحدة اليوم
جراء تراجع قوتها ،وقد ن�أت بنف�سها عن �إ�سرائيل� .إن �إقامة تحالفات محلية هو ما يتيح
تعاني ّ
تعزيز االقت�صاد و�ضمان ا�ستقراره ،يتابع �سالم ال�شرح لل�سياح الذين وفدوا ب�أعداد كبيرة
عدوا الأم�س اللذان باتا عبئ ًا على
لمحاولة فهم ما يجري في هذا البلد حيث يبني ال�شعبانّ ،
''دور'' هذه ال�ضاحية كلها مختلطة ويجمعها
حلفائهما ال�سابقين ،نموذج ًا لمجتمع جديد .كانت ُ
توافق ال مثيل له .لقد بدت في عيون عدد كبير من �سكان الدولتين نموذج ًا للم�ستقبل ،وبات
ُينظر �إلى الما�ضي على �أنه فترة مظلمة �أ�ضنى فيها النا�س حياتهم في مجتمع يعاني الإحباط،
وتاريخ مثقل يتعين تجاوزه وكذلك �أخذ العبرة منه ،ولذلك كان كل �شخ�ص يبذل ما في و�سعه
''الدور''.
في هذه ُّ
''ال ُّدور'' المختلطة هي م�شروع ُولد من الرغبة في خلق حلم م�شترك انطالق ًا من حلم كل
فرد .كانت جزءاً من بنى الحوار التي �أن�ش�أها المجتمع المدني لف�سح المجال �أمام النا�س
للتعرف �إلى بع�ضهم البع�ض ب�صورة �أف�ضل ،والتخل�ص من الم�شاعر ال�سلبية التي نغ�صت حياة
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العديد من الأجيال ال�سابقة .عاد الفل�سطينيون الذين هاجروا متحم�سين لتنفيذ هذه الم�شاريع.
�إنهم يدركون �أنه لم يتم حل جميع الم�شكالت بعد ،وال �سيما تلك المتعلقة بالجي�ش
والتفاوتات في م�ستوى التنمية والعقلية.
�إن مو�ضوع الجي�ش ح�سا�س للغاية .فهو ال يزال م�ؤلف ًا من كيانين م�ستقلين ،وحتى �إن كان
لل�سلطة االتحادية حق الإ�شراف ،ف�إن القيادة ال تزال جماعية ،كما �أن موافقة الطر َفين
الإ�سرائيلي والفل�سطيني ال تزال �ضرورية للتدخل خارج حدود كل دولة.
ماذا عن الغد! جميع �سكان ''الدار'' مقتنعون ب�صحة الخيار وينا�ضلون من �أجل الم�ضي �أبعد
من ذلك .وي�أتي في المقام الأول نزع ال�سالح النووي ،ذاك الوهم القديم الذي ينتمي �إلى
الما�ضي ،فهو يمثل كارثة على �صعيد الطاقة ،وتهديداً لبقاء الب�شرية� .إن الطاقة المتجددة هي
النموذج الوحيد الم�ستديم في ر�أيهم ،وهي تلك المنتجة من الماء وال�شم�س والرياح ،وكلها
متاح هنا بالمجان� .إنهم يرغبون في الحد من �سلطة الدولة االتحادية والوطنية لم�صلحة
ال�سلطات المحلية .ويعتقدون �أن هذا �سي�أتي مع تطور االقت�صاد المحلي وال�شبكات االجتماعية
التي �ستقلل بالتدريج الفائدة من وجود الدولتين ،وهو ما يجب �أن يقلل �شيئ ًا ف�شيئ ًا االنكفاء
المت�صل بالهوية والعنف الذي تغذيه العواطف .وفي غ�ضون ذلك ،ينا�ضلون من �أجل بناء
اقت�صاد جديد �أكثر �شمولية و�أقل اعتماداً على تحالفات ال�شركات العالمية ،وم�شروعهم يتمثل
في العي�ش ب�أق�صى قدر من اال�ستقاللية ،وهم في الوقت الحالي ا�ستطاعوا �إنتاج الطاقة الالزمة
عن طريق الألواح ال�شم�سية ومعالجة النفايات .عالوة على ذلك ،لديهم في ب�ستانهم الخ�ضروات
والفواكه الأ�سا�سية ،ومع التعاونية المحلية يحققون االكتفاء الذاتي .تبقى لديهم م�شكلة
التقنيات المعقدة التي ال ي�ستطيعون �إتقانها ،وال يتخيلون �أن في و�سعهم اال�ستغناء عنها ،ولذا،
ف�إنهم ال يزالون يبحثون عن حلول .هكذا اختتم �سالم عر�ضه ب�أن �سرح بنظره نحو الأفق وقد
ارت�سمت ابت�سامة على طرف فمه ك�أنه يقول �إن الإرادة موجودة ،لكن الطريق ما زالت طويلة.
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