 6سياسة

االثنني  5تشرين الثاني  2012العدد 1851

تقــرير

نواب اللقاء الديمقراطي :هياكل تنتظر أن يحييها البيك
روال ابراهيم
ت� � � � ّ
�در ّج ن � � ��واب «ال � �ل � �ق ��اء ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي»
(املنشقون عن «جبهة النضال الوطني»)
ف��ي م��درس��ة النائب ول�ي��د جنبالط .قبل
االنشقاق ،ك��ان اللقاء مجموعة ممثلني
ل �ق��وى س�ي��اس�ي��ة «م �س �ت �ق �ل��ة» ،يجمعهم
البيك تحت مظلته .وككل زعيم يقتدي
ّ
ب��ه رج ��ال ��ه ،ت �ع��ل��م ال� �ن ��واب ،امل�س�ي�ح�ي��ون
ّ
م �ن �ه��م وال� � � � ��دروز ،س��ري �ع��ًا ش � ��رب امل ��ت ��ة،
وأص�ب�ح��ت «ال �ق��رع��ة» رفيقتهم ال��دائ�م��ة
ف��ي مجالسهم الخاصة وأم��ام زواره��م.
خالل االجتماعات مع رئيس اللقاء وليد
ج �ن �ب�ل�اط ،ال ص� ��وت ي �ع �ل��و ف� ��وق ص��وت
البيك .وفي كل األحوال ،ال يجرؤ أي كان
على طلب الكالم.
ب� �ت� �س� �م� �ي ��ة ن � �ج � �ي ��ب م � �ي � �ق� ��ات� ��ي رئ� �ي� �س ��ا
ل �ل �ح �ك��وم��ة ،وت �ص��وي��ت خ �م �س��ة أع �ض��اء
ّ
وتفرق
من «اللقاء» ضده« ،انكسر الدف
ال �ع �ش��اق» .ان�ق�ط�ع��ت ات� �ص ��االت ال �ن��واب
الخمسة (مروان حمادة ،محمد الحجار،
انطوان سعد ،هنري الحلو ،فؤاد السعد)
بزعيم املختارة نهائيًا .وكانت تعليمات
ّ
التعرض
ح�م��ادة هنا واض�ح��ة :ممنوع
لجنبالط بأي تصريحات صحافية .بعد
الخصام ،لم يعد نواب عاليه خصوصا
يتلقون دعوات الى اجتماعات املختارة
واقتصر التواصل مع «القرى الدرزية»
على األفراح واألت��راح .تحولوا بعد مدة
وجيزة الى «منبوذين» في الجبل ،لكن
ذل��ك ل��م يؤثر على معنوياتهم اذ يقول
ّ
الجرة ونعرف وليد
أحدهم« :لن نكسر
ب�ي��ك ج �ي��دا .س�ي�ع��ود ال�ي�ن��ا» .فيما ينقل
ع��ن ال�ن��ائ��ب ال�س�ع��د ق��ول��ه ل�ج�ن�ب�لاط في
آخ ��ر ل �ق��اء ج�م�ع�ه�م��ا« :س�ت�ج��دن��ي دائ�م��ا
ف ��ي اي وق � ��ت ت �ح �ت��اج �ن��ي م �ت �ل �ط �ي��ًا ف��ي
اح� ��دى زواي � ��ا ال �ق �ص��ر» .خ�ل�اف��ًا ل �ه��ؤالء،
ح �ص �ل��ت ع� ��دة اج �ت �م��اع��ات ب�ي�ن ح �م��اده
وجنبالط ،سبقتها لقاءات جمعت األول
بتيمور جنبالط والسيدة مي جنبالط
(وال � ��دة ال �ب �ي��ك) .وف ��ي ن �ه��اي��ة ال �ل �ق��اءات،
ص ��ار ج�ن�ب�لاط ي��ؤك��د أن «م �ك��ان م ��روان
م� �ح� �ف ��وظ» .أم � ��ر اس� �ت� �ف ��اد م �ن��ه ال� �ن ��واب
ال �ب��اق��ون اذ ت �م��ت دع��وت �ه��م ع �ل��ى اث��ره��ا
الى نحو ثالثة مناسبات اجتماعية في

املختارة ،اال أنه في جميع تلك اللقاءات
أب � � ��ى ج � �ن � �ب �ل�اط أن ي � ��وج � ��ه ل�ل�أع� �ض ��اء
ال �خ��ارج�ين ع��ن ط��اع�ت��ه أي ك�ل�م��ة تظهر
ودًا سياسيًا ،أو أن يلتقيهم على انفراد.
رغ��م ذل��ك ،واظ��ب الحلو والسعد (ف��ؤاد)
على معايدة الزعيم وإرسال الهدايا له.
وك ��ان ال�ب�ي��ك ي�ظ�ه��ر ت� ��وددا للحلو أكثر
من زميله رغ��م العالقة التاريخية التي
تجمع العائلتني.

«منبوذو» عاليه
ي �خ �ي��م ال� �ح ��ذر ال� �ي ��وم ع �ل��ى ت�ص��ري�ح��ات
الرجلني .كالمهما يوحي بحالة التوتر
التي يعيشانها .وفي حني ال وقت لدى
السعد الستقبال الصحافيني متذرعًا
بانشغاله ف��ي امل�ج�ل��س ال�ن�ي��اب��ي وأم��ور
ال�ج�ب��ل ،ه�ن��اك ف��ي ع��ال�ي��ه م��ن ل��م يلمحه
ً
منذ االنتخابات النيابية السابقة سائال
عما اذا كان ال يزال على قيد الحياة .كل
م��ا يعرفونه ع��ن ال��رج��ل أن��ه ي�ت�ح� ّ�در من
عائلة إق�ط��اع�ي��ة ،وأن ج� ّ�ده أح��د رؤس��اء
ج �م �ه��وري��ة م��ا ق �ب��ل االس �ت �ق�ل�ال ،حبيب
ب ��اش ��ا ال� �س� �ع ��د .ي �ص �ف��ه امل � �ق ��رب ��ون م�ن��ه
ب �ـ«امل �ح��ام��ي ال� ��ذي ل��م ي �ب��رع ف��ي مهنته
ونائب الالخدمات» ويتداولون جملته
الشهيرة« :بدل ما بوس  100إيد ،ببوس
إيد وحدة إلنجح».
أم��ا ك�لام زميله الحلو فيختصر وضع
ال��رج�ل�ين «ال �خ��ارج�ين ع��ن ط��وع ال�ب�ي��ك».
ي� �خ� �ب ��رك ق� �ص ��ة ال � �ل � �ق� ��اء ال ��دي� �م� �ق ��راط ��ي
ّ
تحول الى مجموعة
الجامع لهم والذي
م� ��ن امل �س �ت �ق �ل�ي�ن امل �ت �ح��ال �ف�ي�ن م� ��ع ول �ي��د
جنبالطّ .
يعرف عن نفسه بأنه مستقل،
أم� ��ا س �ب��ب ع� ��دم ح� �ض ��وره الج �ت �م��اع��ات
االش �ت��راك��ي ،فهو ببساطة لكونه «غير
اشتراكي» .يعود ليؤكد بعد ثوان قليلة
أن ��ه وال �س �ع��د ي �ح �ض��ران ج �ل �س��ات زع�ي��م
امل�خ�ت��ارة السياسية .كيف ذل��ك؟ وح��ده
الحلو ي�ع��رف .وم��ا ه��ي اال دق��ائ��ق حتى
تسمع منه أن «العالقة شهدت بعدًا ،وال
تواصل اال في األعياد»!
ال يعتبر الحلو نفسه ممثال للمسيحيني
ف�ق��ط ب��ل ه��و ع��اب��ر ل �ل �ط��وائ��ف .ي�ع��ارض
«ت �ف �ت �ي��ت ال � ��دوائ � ��ر» الن� �ه ��ا «ال ت�ش�ج��ع
على االن�ص�ه��ار ال��وط�ن��ي» .دخ��ل معترك

السياسة ف��ي ال�ع��ام  2003خلفا ل��وال��ده
النائب ال��راح��ل ب�ي��ار ح�ل��و ،رغ��م وصايا
وال � � ��ده ب �م �ت��اب �ع��ة ع �م �ل��ه ف� ��ي ال �ه �ن��دس��ة
املعمارية بعيدا ع��ن النيابة .ق��رر االب��ن
«غير املطيع» خوض املعترك السياسي
م � ��ن ب� ��اب� ��ه ال � �ع� ��ري� ��ض واض� � �ع � ��ا اك� �م ��ال
م�س�ي��رة وال� ��ده ن�ص��ب ع�ي�ن�ي��ه .ح�ي�ن��ذاك،
ك��ان الحلو نائب «الوصاية السورية»،
ف��ي وج ��ه م��رش��ح ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال�ح��ر
وم�ع��ارض��ة ذل��ك ال��زم��ن .م��رة أخ��رى رمى
بنفسه في أحضان جنبالط والحريري،
ف ��ي ح�ي�ن أن األم � ��ر ال��وح �ي��د ال � ��ذي م� ّ�ي��ز
وال ��ده ه��و معارضته ال �ل��دودة لسياسة
ال��رج�ل�ين .ذل��ك تفصيل صغير بالنسبة

أبى البيك في
جميع لقاءات المختارة
أن ينفرد بالنواب الخارجين
عن طاعته

ال ��ى ال �ط��ام��ح ل�ل�ن�ي��اب��ة ال� ��ذي ب ��دأ أخ �ي��را
ت �ك �ث �ي��ف زي� ��ارات� ��ه ال� ��ى وزارة األش �غ ��ال
وي �ث��اب��ر ال� �ي ��وم ع �ل��ى ح �ض��ور واج �ب��ات
العزاء في منطقته .يقولها بالفم املآلن:
«أن��ا ف��ي االن�ت�خ��اب��ات املقبلة ال��ى جانب
ال�ب�ي��ك وأن ��ا حليفه ال��دائ��م» م�ش�ي��را ال��ى
أن «ال � �ص� ��وت ال � � ��درزي ه ��و األق� � ��وى ف��ي
عاليه م��ا دام االخ �ت�لاف السياسي بني
األح ��زاب املسيحية واملستقلني يشرذم
تلك األص ��وات» .ال يطول الحديث معه،
ف �ه��و إم ��ا ع��اج��ز ع��ن ت �ع��داد «إن �ج��ازات��ه
الخدماتية والتشريعية» ،او أن��ه عجز
خالل السنوات املاضية عن إنجاز شيء
يذكره ،او أن العجز مزدوج.
ف ��ي األش �ه ��ر ال�ق�ل�ي�ل��ة امل��اض �ي��ة ،سجلت
ع ��دة م� �ح ��اوالت ل�ج�م��ع ال �ح �ل��و وال�س�ع��د
ب�ج�ن�ب�لاط وإع � ��ادة ع �ق��ارب ال �س��اع��ة ال��ى
الوراء ،اال ان «قلة حماسة» البيك حالت
دون ن �ج��اح األم � ��ر« .ف ��األخ� �ي ��ران خ��رج��ا
م ��ن ب��وس �ط��ة امل� �خ� �ت ��ارة ع �ن��دم��ا ص� ّ�وت��ا
خالفا لرغبته» ،يقول أح��د املقربني من
ج �ن �ب�لاط .ان �م��ا ال �ق��رار ال�ن�ه��ائ��ي بعهدة
التحالف الجنبالطي ــ الحريري اذا ما
ّ
تم .عندها سيحالفهما الحظ في إعادة
ترشيحهما ل��والي��ة ث��ان�ي��ة رغ ��م حديث
سيد املختارة الدائم عن عدم رغبته في
ّ
ّ
تبني السعد م��رة اخ ��رى .يتهكم البيك
ع�ل��ى ن��ائ�ب��ه ال �س��اب��ق .ي �ق��ول إن ��ه ال ي��زال
يعيش ف��ي ع�ه� ّ�د ج��ده ال�ب��اش��ا .م��ا ُينقل
ع��ن ج�ن�ب�لاط وث �ق��ه بنفسه ف��ي مقابلته
األخ� �ي ��رة ع �ل��ى «أل ب ��ي س ��ي آي» ،حني
اكتفى ــ ردًا على سؤاله عن نواب اللقاء
ال��دي�م�ق��راط��ي ـ�ـ�ـ ب��ال �ق��ول إن �ه��م «أص��دق��اء
ويهزأ
ول�ك��ن م��ن دون ت��واص��ل» .ليعود ّ
م �ن �ه��م ع �ب��ر االش � � ��ارة ال� ��ى أن� ��ه «ي �ف��ض��ل
السير مع املير طالل ارسالن على السير
معهم» .وتشير امل�ص��ادر هنا ال��ى تلقي
هاتف القصر أخيرًا اتصاالت عديدة من
شخصيات مارونية وأرثوذكسية راغبة
في ارت��داء عباءة البيك انما ال� ّ
�رد يكون
دائما« :مش وقتها هأل» .يسري موقف
ال��زع�ي��م ع�ل��ى أق ��رب رج��ال��ه ال�ن��ائ��ب أك��رم
ّ
شهيب الذي يقلد األخير في تصرفاته،
ف � ��إن ه� ��و ق �ط��ع ع�ل�اق �ت��ه ب� �ف�ل�ان ي �س��ارع
شهيب الى قطعها بالشخص مباشرة.

وغ�ي��اب التنسيق ب�ين ن��واب عاليه ترك
ت��داع �ي��ات سلبية ف��ي ال�ق�ض��اء م��ن جهة
الوضع االنمائي لصالح زيادة الحرمان
ح��رم��ان��ا ...ول �س��ان ح��ال األه��ال��ي واح��د:
سنحاسب!
لنائب البقاع الغربي أن�ط��وان سعد أو
املتمرد الرابع وضع استثنائي بخالف
«م � �ن � �ب� ��وذي ع� ��ال � �ي� ��ه» .األخ � �ي� ��ر ت�ج�م�ع��ه
وت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل ع�ل�اق��ة ق��وي��ة تضمن
ل��ه ص� ّ�ب األص ��وات السنية املرجحة في
صندوقه .وال خ��وف هنا ان رغ��ب البيك
به أو ال «فاملستقبل ال يريد سواه» .لكن
ه��ذا ال�ك�لام يسري حتى لحظة التوافق
ال �ح��ري� ّ
�ري ـ �ـ ال�ج�ن�ب�لاط��ي .ح �ي �ن��ذاك ،من
ال�ص�ع��ب ع�ل��ى ال�ب�ي��ك ال�ق�ب��ول «بشخص
ن �ح��ن ص �ن �ع �ن��اه ،ث��م ط �ع �ن �ن��ا» ،ع �ل��ى حد
ق��ول أح��د ال�ن��واب الجنبالطيني .فوضع
«الجنرال» سعد يختلف عن حال زميله
ن��ائ��ب إق�ل �ي��م ال �خ ��روب م�ح�م��د ال �ح �ج��ار.
ّ
مستقبلي.
األخ�ي��ر انتماؤه واض��ح .ه��و
وكان يحضر جلسات اللقاء الديمقراطي
ألسباب «مناطقية بحتة» .وأمر عودته
ن��ائ �ب��ًا م��رت �ب��ط ح �ص �رًا ب� �ق ��رار ال��رئ �ي��س
سعد الحريري .أما أنطوان سعد ،فوليد
جنبالط هو من سماه نائبًا عن البقاع
الغربي.
ال يقنع ال �ك�لام ال ��ذي س�ب��ق ع��ن «ت �م� ّ�رد»
ال� � �ن � ��واب ق� � ��وى  8آذار .ف � �ه � ��ؤالء ب�ن�ظ��ر
األك �ث��ري�ين «أج �ب�ن» م��ن أن ي �خ��رج��وا عن
وص ��اي ��ة ج �ن �ب�لاط ،ول �ي��س ال� ��ذي حصل
اال أح��د «س�ي�ن��اري��وه��ات البيك املعروفة
الرض� ��اء ج�م�ي��ع األط� � ��راف» .وف ��ي ال��وق��ت
ال� ��ذي ت�ك�ث��ر ف �ي��ه األح ��ادي ��ث ع ��ن مصير
ه� � ��ؤالء ال � �ن� ��واب م� ��ع ق � ��رب االن �ت �خ��اب��ات
النيابية ،تشير م�ص��ادر االش�ت��راك��ي في
ع��ال�ي��ه إل��ى أن التنسيق ق��ائ��م م��ع ن��واب
امل�ن�ط�ق��ة م��ن خ�ل�ال امل �س��ؤول االش�ت��راك��ي
ه�ن��اك ،وأن ال��وق��ت ل��م ي�ح��ن ب�ع��د لتقرير
مصيرهم .وهم (باستثناء حماده) اآلن
أشبه ،سياسيًا ،بهياكل تنتظر أن ينفخ
ال �ب �ي��ك ف�ي�ه��ا ال� � ��روح .ف�ي�م��ا ي � � ّ
�ردد رج ��ال
البيك أمام أصدقائهم« :ال نعلم اذا كانت
أسماؤنا سترد على الالئحة الجنبالطية
وننتظر إقرار القانون االنتخابي لنعرف
على أي جنب سننام».

تقــرير

سعدنايل تقاطع األسير و«خطاب الفتنة»
عفيف دياب
تقدمت بلدة سعدنايل البقاعية خطوة الى
األم��ام بمقاطعتها العارمة لحفل خطابي
للشيخ احمد االس�ي��ر اقيم عصر ام��س في
منشية البلدة .رف��ض سعدنايل احتضان
االس � �ي� ��ر ل �ي ��س م ��وق �ف ��ًا ض� ��د ال� ��رج� ��ل ع�ل��ى
املستوى الشخصي ،بل هو رفض لخطابه
ال �س �ي��اس��ي ال�ت�ح��ري�ض��ي وامل �ث �ي��ر ل�ل�غ��رائ��ز
الطائفية واملذهبية ،الذي ترفضه البلدة.
مقاطعة سعدنايل الحتفال الشيخ االسير
ومعه القيادي السابق ف��ي تيار املستقبل
محمد س�لام ،سبقتها مروحة واسعة من
ال� �ح ��وارات ف��ي ال�ب�ل��دة ح ��ول ج ��دوى إق��ام��ة
اح �ت �ف��ال ت�ض��ام�ن��ي م ��ع س ��وري ��ا وث��ورت �ه��ا
ض ��د ن �ظ��ام ال��رئ �ي��س ب �ش��ار االس � ��د ،ي�ك��ون
خ �ط �ي �ب��ه االول ال �ش �ي��خ االس � �ي� ��ر .واف �ت �ت��ح
نقاش مستفيض ط��وال االس�ب��وع املاضي
م��ع راب�ط��ة ش�ب��اب ال�ب�ل��دة القناعها باقامة
االحتفال التضامني من دون إشراك االسير
ف�ي��ه ،مل��ا يحمله خطابه م��ن ت�ط��رف واث��ارة
للغرائز وتاليًا اح��داث نوع من الشقاق مع
ال �ج��وار ال�ب�ل��دة بغنى ع�ن��ه .وق��ال��ت جهات
م�ت��اب�ع��ة ل�ل�ات �ص��االت ان س �ع��دن��اي��ل ت��دع��م
ال �ث��ورة ال �س��وري��ة ،ل�ك��ن ال�ت�ض��ام��ن ال يكون
بخطاب سياسي يثير النعرات املذهبية.
وق��د اقنع ه��ذا الكالم تيار املستقبل ،الذي
اوع� ��ز ال ��ى م �ن��اص��ري��ه ب �ع��دم امل �ش��ارك��ة في
االحتفال ،وهذا ما تحقق فعليًا ،امس ،من
خ�ل�ال م�ق��اط�ع��ة ال �ت �ي��ار م��ع ب��اق��ي م�ك��ون��ات

ال �ب �ل��دة ال�س�ي��اس�ي��ة االخ � ��رى ال �ل �ق��اء ،ال ��ذي
اق �ت �ص��ر ح �ض ��وره ال�ش�ع�ب��ي ع �ل��ى ج�م�ه��ور
اح � �ض� ��ره االس � �ي� ��ر م �ع ��ه م� ��ن ص� �ي ��دا ف� ��ي 5
ح��اف�لات ن�ق��ل ك�ب�ي��رة ،اض��اف��ة ال��ى مشاركة
نحو  100شخص من حي العمرية التابع
اداري ��ا لسعدنايل ،وع��دد م�ح��دود ج��دا من
ابناء البلدة ،تقدمهم امل��دان بجرم التعامل
مع إسرائيل زياد الحمصي.
استشعار سعدنايل خطر خطاب الشيخ
االسير عليها وعلى عالقاتها مع الجوار
ومدى االنعكاس االقتصادي على سوقها
التجارية ،أل��زم بلدية البلدة اول من امس
باجراء اتصاالت مع االسير القناعه بعدم
ال �ح �ض��ور إل ��ى س �ع��دن��اي��ل ،ل �ك��ن امل �ح��اول��ة
ب � ��اءت ب��ال �ف �ش��ل م ��ع اص� � ��رار االس� �ي ��ر على
الحضور متذرعًا بعدم قدرته على رفض
دع��وة وجهت اليه م��ن راب�ط��ة شبابية في
البلدة .وق��ال املتصلون به لـ «االخ�ب��ار» ان
الشيخ الصيداوي تنبه الى وجود مقاطعة
شعبية له في سعدنايل ،فأحضر جمهوره
ً
ايحاء اعالميا
معه من صيدا حتى يعطي
بأن له مناصرين في سعدنايل ومنطقتها.
وق � � ��ال رئ � �ي ��س ب� �ل ��دي ��ة س� �ع ��دن ��اي ��ل خ�ل�ي��ل
الشحيمي لـ « االخ�ب��ار» ان البلدية عملت
ط��وال االس�ب��وع امل��اض��ي على ت��دارك اقامة
لقاء سياسي يتقدمه االسير  .واضاف ان
ب�ل��دت��ه مجمعة ع�ل��ى االب�ت�ع��اد ع��ن التوتر
والخطاب الطائفي ـ املذهبي ،موضحا ان
سعدنايل تريد افضل العالقات مع الجوار
وصوال الى بعلبك ـ الهرمل و« نرفض كل
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استشعار سعدنايل
بخطر خطابه ألزم
البلدية االتصال به لعدم
الحضور

من يثير الغرائز .فسعدنايل ليست منبرًا
لتوجيه الشتائم السياسية إلى اي طرف
لبناني مهما كان الخالف السياسي معه»،
مؤكدا ان بلدته تدعم الثورة السورية و«ال
يمكن الحد ان يزايد علينا في هذا االمر».
وت��اب��ع « :ي��وم ف�ت�ح��ت س�ع��دن��اي��ل اب��واب�ه��ا
الستقبال الالجئني السوريني لم يكن احد
م��وج��ودًا ،وم��ن غ�ي��ر امل�س�م��وح ب��ه االت�ج��ار
السياسي باسم البلدة او القول انها تتبع
لهذا الطرف او ذاك» ،معلنا ان سعدنايل «

ترفض ان تكون شرارة للفتنة ».
خطوة سعدنايل السياسية الالفتة ،ورفع
الفتات في الشارع الرئيسي معلنة رفض
ال�ت�ع�ص��ب وال �ك�ل�ام امل��ذه �ب��ي ،ح� ّ�واله��ا ال��ى
ثكنة عسكرية ،ام��س ،م��ع اص��رار املنظمني
ع �ل��ى اق ��ام ��ة االح �ت �ف ��ال ف ��ي م �ك��ان ع � ��ام ،لم
ت �ن �ج��ح م �ح��اف �ظ��ة ال �ب �ق��اع ف ��ي م �ن �ع��ه وف��ق
القوانني املرعية االجراء ،بعد ابالغ املحافظ
انطوان سليمان رفض البلدة إقامة احتفال
سياسي ك�ه��ذا .وأك��د رئ�ي��س راب�ط��ة شباب
سعدنايل ،صاحبة ال��دع��وة ،عمر الحلبي
لـ «االخبار » أن الدوائر الرسمية لم تطلب
الغاء االحتفال« ،بل طلبوا ان ال نقيمه على
الطريق العام» .وأوض��ح أن الرابطة ابلغت
رئ �ي��س ال �ب �ل��دي��ة االس� �ب ��وع امل��اض��ي نيتها
اقامة احتفال تضامني مع سوريا بمشاركة
االسير« ،ووافق الريس ،متمنيًا علينا ان ال
نرفع الفتات تحمل كالما سياسيا الذعًا»،
لكنه ق��ال إن ال��راب�ط��ة فوجئت بعد يومني
باتصال م��ن اح��د اع�ض��اء البلدية « يطلب
ّ
ال�غ��اء االح�ت�ف��ال واالع �ت �ص��ام ...ول��م نتمكن
من الغاء اللقاء ألننا حددنا مكانه وزمانه
وخطيبه الشيخ احمد األسير والصحافي
محمد سالم » .ولفت الى ان االحتفال « مر
على خير ولم يحدث مكروه».
ّ
وتحدث األسير في االحتفال أم��س ،مكررًا
ك�ل�ام ��ه امل � �ع� ��روف ع ��ن س ��وري ��ا ون �ظ��ام �ه��ا،
وتهجمه املعهود على حزب الله ،كما تحدث
س�لام ومختار حي العمرية في سعدنايل
محمد األحمد باسم رابطة شباب البلدة.

