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تقــرير

أصدقاء حكمت ديب 2013

اف��رام يرى نفسه وزي�رًا للمال إن كانت
رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ب�ع�ي��دة ،أك�ث��ر منه
نائبًا .في ظل تعامل القوات اللبنانية
مع اف��رام كما تعاملت مع عميد حزب
الكتلة الوطنية كارلوس إدة عام :2009
ح ��ب وت �ش �ج �ي��ع وح �م��ل ع �ل��ى األك �ت��اف
وت� �خ� �ص� �ي ��ص ج � �ن� ��اح ل � ��ه ف � ��ي م� �ع ��راب
وبطاقة دخول دون موعد .األمر الذي
ي�س��ر اف ��رام ج �دًا؛ إذ ي�ش�ع��ره بأهميته،
ف�لا ي�س��أل ع� ّ�م��ا ج��رى إلده وم��ا يفعله

ال�ي��وم ف��ي ح�ي��ات��ه .أم��ا ال��وزي��ر السابق
زي��اد ب��ارود ،فلم يقدم ك��ل م��ا لديه في
«ال��داخ �ل �ي��ة» ب �ع��د ،أو ي��أخ��ذ م�ن�ه��ا كل
ما لديها .وه��و يكثف حضوره أخيرًا
حيثما يحضر فخامة الرئيس .نائب
رئ �ي��س ح ��زب ال �ك �ت��ائ��ب س �ج �ع��ان ق��زي
ي�ق��ول منذ أش�ه��ر إن��ه ال ي��ري��د النيابة،
لكنه لم يقل شيئًا بخصوص الوزارة.
ال��وزي��ر سليم ال�ص��اي��غ ي�ق��ول دائ�م��ًا إن
وج ��اه ��ة امل �ع��ال��ي أض �م ��ن م ��ن وج��اه��ة
السعادة .أما النائب السابق منصور
ال� �ب ��ون ،ف � ��دار دورة ك��ام �ل��ة وع � ��اد إل� ّ�ى
ح �ي �ث �م��ا ك� ��ان ع� ��ام  :2005ي��وم �ه��ا م��ل
العماد ميشال ع��ون م��ن أالعيبه التي
اس�ت�م��رت أس��اب�ي��ع ،ف��أوع��ز إل��ى النائب
آالن ع � ��ون ب � ��أن ي �ه��ات �ف��ه وي ��أخ ��ذ م�ن��ه
ج��واب��ًا ن�ه��ائ�ي��ًا ،ف��أج��اب ال �ب��ون :ات��رك��وا
ع� �ل ��ى الئ �ح �ت �ك��م م� �ق� �ع� �دًا ف � ��ارغ � ��ًا ،وأن� ��ا
أضمن فوزي به .واليوم ،خلص البون
إلى إع��ادة األغنية نفسها على مسمع
ع��ون :أق�ن��ع ال�ج�ن��رال ب��أن ي�ت��رك مقعدًا
فارغًا في الئحته أنا أضمن فوزي به.
فيجيبه النائب البعبداوي بابتسامة
تعلمه ب��اس�ت�ح��ال��ة ن�ق�ل��ه إل��ى ال�ج�ن��رال
رسالة مماثلة.
واألك �ي��د لغالبية امل�ت��اب�ع�ين ف��ي سياق
استعراض األس�م��اء أن الئحة يرأسها
الجنرال ال يمكن أبدًا وضعها في سباق
ّ
جدي مع الئحة يرأسها رئيس جمعية
سعى إل��ى الفوز بمنصبه االقتصادي
ب� ��ال � �ت� ��زك � �ي� ��ة ،ل� �خ� �ش� �ي� �ت ��ه م � � ��ن خ� ��وض
االن �ت �خ��اب��ات ال �ت��ي أذاق � ��ه ال �ع �م��اد ع��ون
ّ
مرها في انتخابات الرابطة املارونية
أخ� �ي� �رًا .ف �ح �س��اب��ات ال ��رب ��ح وال �خ �س��ارة
م�ح�س��وم��ة إي �ج��اب �ي��ًا ل�ل�ع��ون�ي�ين ،س��واء
ك ��ان ال �ق��ان��ون أك �ث��ري��ًا أو ن�س�ب�ي��ًا أو ما
بينهما .وخصوصًا أن البون الذي كان
أحسن م��ن ق� ّ�در التسونامي البرتقالي
مسبقًا ع ��ام  2005ون�ت��ائ�ج��ه ال�ك��ارث�ي��ة
عليه وصحبه ،يعلم أن حظوظ اختراق
ال�لائ�ح��ة العونية تقتصر على مرشح
واح� � ��د ف� �ق ��ط ،وك � ��ل ص � ��وت ي ��ذه ��ب م��ن
ج�م��اع�ت��ه الف� ��رام أو غ �ي��ره إن �م��ا يفرمل
ح� �ظ ��وظ ��ه ب� � ��أن ي � �ك� ��ون ه � ��و امل� �خ� �ت ��رق،
األم � ً�ر ال ��ذي ُي �ف �ت��رض أن ي��ري��ح ال��راب�ي��ة
قليال ويتيح لها إخ��راج ك�س��روان عبر
م ��رش� �ح�ي�ن ح ��زب� �ي�ي�ن ش� �ب ��اب م� ��ن ع�ه��د
البيوتات السياسية واملشيخيات بدل
تكريسها.

أشباه آلهة» ،مضيفًا أن ال دور لهم في هذا
االصطفاف االقليمي والدولي .يلوي فمه
ي �س��ارًا ،ي��رف��ع حاجبه األي �م��ن ،س��اخ�رًا من
الالفتات التي تشكر الوزير جبران باسيل
واملوقعة باسم كسروان الوفية« :بحياتها
ل��م تكن وف�ي��ة للرئيس ف��ؤاد ش�ه��اب ال��ذي
ق��دم لها الكثير ،فكيف تكون وفية ملن لم
يقدم نصف االم ��ر؟» .يرفض أن يقول إنه
بنى مجده يوم كان صهرًا للعهد ،وغيابه
ح��ال�ي��ًا م��رت�ب��ط ب �ه��ذا االم� ��ر «إذا ل��م أع�م��ل
خ��ادم��ًا ع�ن��د ض�ب��اع ال�س�ي��اس��ة ف�ه��ذا فخر
لي» .ينتقد ذاك��رة الناس الضعيفة« ،فأنا
ً
أوال ابن نهاد بويز (نائب الكتلة الوطنية
و،)1972
ع��ن ك� �س ��روان ب�ي�ن ع��ام��ي 1957
ً
وب� �ع ��ده ��ا ك �ن ��ت ف� ��ي ال �س �ي ��اس ��ة م �س �ت �ق�لا
ومعارضًا لسياسة امليليشيات»ّ .
يقر بأن
ً
التعاون مع الرئيس الهراوي كان متبادال،
ّ
«هو زكى اسمي ل��وزارة الخارجية ،ولكنه
ل ��م ي�ن�ج�ح�ن��ي ف ��ي ك � �س � ��روان ،وأن � ��ا ال ��ذي
كنت أطلب من زوجته (منى الهراوي) أال
تزورني قبل االنتخابات» .أثبت التاريخ
أن القاعدة التي يبتعد عنها زعيمها ،أو
قائدها أو نائبها ،تجنح بطبيعة الحال
ال� ��ى ش �خ��ص آخ � ��ر .ي��ؤم��ن ب��وي��ز ب� ��أن في
حالته «القاعدة مترسخة وموجودة ،هي
ش�ب�ي�ه��ة ب��ال�خ�ي��ل ال� ��ذي ي��رك��ض أك �ث��ر في
االرض الواسعة غير امل�ح��دودة .خ�لال 24

ساعة ممكن أن تعود القاعدة وتستنهض
نفسها».
ي�ق��ول إن��ه يتواصل م��ع مكونات املجتمع
الكسرواني ،ولكن عباءة منطقته ضيقة
ع �ل �ي��ه .ي�ق�ل�ق��ه ح��ال �ي��ًا ال ��وض ��ع ال� �ع ��ام :من
ً
س��وري��ا وص� ��وال ال ��ى أوروب � ��ا .ي�س�ه��ب في
ش ��رح ال ��وض ��ع ف ��ي س ��وري ��ا .ي �ب��رر وق ��وف
روس�ي��ا وال�ص�ين ض��د املعارضة السورية
«ألن س� �ق ��وط س ��وري ��ا ي ��ؤث ��ر ع �ل��ى آس �ي��ا
الوسطى ،خاصة أن املعارضة يطفو عليها
التطرف» .يعتقد أن العالم بأسره محرج
وفي مأزق مما سيحدث الحقًا في سوريا.
ملس في الغرب من السياسيني واملسؤولني
التباين وخطورة بديل النظام .بأي صفة
ت��زور ال�غ��رب وتلتقي امل�س��ؤول�ين؟ يبتسم
قبل أن يعيد تلك العالقات الى زمن وزارة
الخارجية« ،ال أح�ت��اج إل��ى صفة رسمية.
ّ
لدي اسم ومصداقية .يعتبروننا مطلعني
على االوض ��اع وق��ادري��ن كمستقلني على
إع �ط��اء ال ��رأي مل��ن ي��ري��د س�م��اع الحقيقة».
طيب ل��م ال ت��ؤس��س لحالة ثالثة؟ «لبنان
م��ؤل��ف م��ن ع��ائ�لات تعيش ع�ق��دة األقلية،
أسيرة لتاريخها .يأتي زعيم شعبي يبني
زع��ام �ت��ه ع �ل��ى أس� ��اس ت�ج�ي�ي��ش ال � ّن��اس».
يفرق بني الزعيم ورجل الدولة« :أفضل أن
أكون رجل دولة عقالنيًا من أجل مصلحة
بلدي على أن أكون زعيمًا شعبيًا».

أين حكمت ديب 2003؟
الحدت عونية ،تلك من املسلمات .غير أن نائبها
حكمت ديب الغائب عن شوارعها وناسها ّ
صعب األمور
على أصدقائه ومحبيه من العونيني أنفسهم .مفاجأون في
أدائه النيابي والسياسي والحزبي :ليس حكمت ديب 2013
كحكمت ديب عام 2003
رلى ابراهيم
عندما تبرد عالقة الناشط العوني في
ال �ح��دت ج ��ورج ح ��داد وال�ن��ائ��ب حكمت
ديب ،ال تكون أحوال ديب على ما يرام.
ُيعرف حداد في األوساط العونية باسم
«دينامو» االنتخابات النيابية :وحده
يقدر بنشاطه وعالقاته م��ع الناخبني
على أن ّ
يعوم مرشحًا وأن ُيسقط آخر.
وم�ك��ان�ت��ه ف��ي ال��راب �ي��ة استثنائية بكل
ما يعني قضاء بعبدا ،هو ال��ذي واكب
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر م �ن��ذ ت��أس�ي�س��ه.
ك ��ان ح� ��داد «ت � ��وأم روح» دي ��ب ورف �ي��ق
النضاالت السابقة وج��اره وقريبه في
آن واح ��د .ي��واك�ب��ه ف��ي ك��ل االن�ت�خ��اب��ات
ويعمل م��ن أج��ل إنجاحه ليال ون�ه��ارا.
ه �ك��ذا ك� ��ان ف ��ي االن �ت �خ��اب��ات ال�س��اب�ق��ة
وهكذا سيكون في ال��دورة املقبلة ،كما
ي��ؤك��د ح��داد رغ��م «ال �ب��رودة ال�ت��ي طغت
على العالقة أخيرا».
صباحًا ،يجول حداد (عضو حالي في
ال �ب �ل��دي��ة) ف��ي س��اح��ة م ��ار أن�ط��ون�ي��وس
البدواني التي افتتحتها البلدية منذ
م��ا ي �ق��ارب ال�ش�ه��ر أم ��ام أه��ال��ي ال�ح��دت
ّ
حدتي
ملمارسة ري��اض��ة امل�ش��ي .ال يمر
إال وي �ق��اب �ل��ه ب �ت �ح �ي��ة وق � �ب�ل��ات .ي �ع��دد
م��ع ك��ل خ�ط��وة «إن �ج ��ازًا» للبلدية منذ
انتخابها عام  ،2010من تعبيد طرقات
ال� ��ى ت �س �ي �ي��ج س ��اح ��ات وب� �ن ��اء ج� ��دران
ل �ل �ك �ن��ائ��س وال � �ح ��دائ ��ق .وف� ��ي امل �ق��اب��ل،
يغرق حداد في الصمت حني ُيسأل عن
إنجازات ديب ونشاطاته.
بالنسبة ألب �ن��اء ال �ح��دت ،ال �ح��دت «أم
ال��دن �ي��ا» أو «اب� ��ن ال �ت �ي��ار ال �ب �ك��ر» كما
ي�ح�ل��و ل �ح ��داد ت�س�م�ي�ت�ه��ا .ي�ب�ل��غ ع��دد
امل�ق�ي�م�ين م��ن أب�ن��ائ�ه��ا ف�ي�ه��ا ن�ح��و 80
ف� ��ي امل � �ئ� ��ة ،ه� ��ي ك �م��ا ت �ع �م��ل م� ��ن أج��ل
ان �ت �خ��اب��ات �ه��ا ،ت �ع �م��ل أي �ض��ا م ��ن أج��ل
انتخابات عدة أقضية كزحلة وجزين
وال��دام��ور وك�س��روان وغيرها« :نرسل
لسليم عون  600صوت وإلى الدامور
 400صوت وإلى دير القمر  140صوتًا
و 100للقبيات» ،يقول حداد .وبحسب
ال� �ش ��اب ال �ع ��ون ��ي ف � ��إن ع � ��دد امل�ق�ي�م�ين
امل� �س� �ي� �ح� �ي�ي�ن ف � ��ي ال � �ب � �ل� ��دة ي �ت �خ �ط��ى
الخمسني أل�ف��ا ،حتى أن�ه��م ي�ص� ّ�درون
أص��وات��ا ل�لأش��رف�ي��ة وس�ب��ق أن أق��ام��وا
ل �ق��اء ف ��ي ال� �ح ��دت ل ��وزي ��ر االت� �ص ��االت

ف��ي ح�ك��وم��ة ت�ص��ري��ف األع �م��ال ن�ق��وال
الصحناوي.
ه��ي إذًا ق�ل�ع��ة ال �ت �ي��ار ال� ��ذي خ ��اض مع
ح�ك�م��ت دي ��ب ع ��ام  2003أول م�ع��ارك��ه
ّ
العوني
النيابية ،ورغم التمثيل النيابي
عام  ،2005انتظر كثيرون وصول ديب
ع��ام  2009إل��ى املجلس ّالنيابي للقول
إن زمن الهزائم العونية ولى .وديب ابن
الحدت .لكن عونيي بلدته غير راضني
ع�ن��ه ،ي�ش�ك��ون غ�ي��اب��ه .ب�ن�ظ��ره��م يمتلك
ديب «شرعية حزبية أكثر من أي أحد،
أكثر م��ن منسق ع��ام التيار بيار رف��ول
حتى .وحده الجنرال يتخطاه شرعية».
تاريخه الطالبي والحزبي وف��ي نقابة
امل �ه �ن��دس�ين وال �ب �ل��دي��ة وال �ن �ي��اب��ة رت��ب
عليه مسؤوليات «عونية» ،يتزايد في
الحدت وخارجها ع��دد القائلني إن��ه لم
يكن على قدرها .لم ّ
يؤد واجبه النيابي
امل��أم��ول م�ن��ه تشريعيًا وس�ي��اس�ي��ًا ،وال
ب��ره��ن ع��ن دينامكية شعبية وحزبية
جيدة.
أول� ��ى االع� �ت ��راض ��ات ع �ل��ى س �ل��وك دي��ب
س� ّ�ج �ل��ت م��ن ه�ي�ئ��ة ال �ت �ي��ار ف��ي ال �ح��دت
ن � �ف � �س � �ه� ��ا« :م� � �ف � ��اج� � �ئ �ي��ن» م � � ��ن س� �ل ��وك
«ق� ��دوت � �ن� ��ا» .ه �ي �ئ �ت �ن��ا أك� �ب ��ر م ��ن ه�ي�ئ��ة
ال �ق �ض��اء ك �ل��ه .ال ن � ��راه أب� � ��دا ،ح �ت��ى في
امل �ن��اس �ب��ات .ي �ت �ج��اه��ل ن �ش��اط��ات �ن��ا وال
يجمعنا أبدًا« :حتى في نشاطات العيد
الكبير لم َنره وال في القداس الذي أقيم
باآلتي:
في الحدت» .أما ديب ،فيجيبهم
ّ
«اطلبوني تجدوني .كيف لي أن أجزئ
الجميع؟».
نفسي حتى أرضي
ُ
ف ��ي آخ� ��ر اس �ت �ط�ل�اع ل� �ل ��رأي أج� � ��ري في
«م�ع�ق��ل ال �ع��ون �ي�ين»ُ ،س � ّ�ر أب �ن��اء ال�ت�ي��ار
ب��ال �ن �ت��ائ��ج امل �ت �ق��دم��ة ال� �ت ��ي ح �ق �ق��وه��ا.
ولكن كيف يفسر تقدم مماثل ف��ي ظل
االم �ت �ع��اض م ��ن س �ل��وك دي� ��ب؟ س��ري�ع��ا
يجيبون« :ال�ب�ل��دي��ة» و ...رغ��م التململ
م��ن ال�ن��ائ��ب ال�ع��ون��ي اال أن «قيمته في
القلوب محفوظة وال سبيل الستبداله
أب ��دا خ�ص��وص��ا ف��ي غ �ي��اب أي منافس
جدي» .هذا إضافة الى أن كل الشائعات
عن استبعاد ديب في الدورة املقبلة غير
صحيحة بحسب حداد« ،فالرابية قالت
كلمتها ف��ي ه��ذا ال�س�ي��اق :ال تغيير في
بعبدا» .األم��ر ال��ذي يؤكده دي��ب نفسه،
فاملسألة بنظره ال تتعدى «الثرثرات»
ال�ت��ي يشيعا ك��ل ع��ام بعض «كارهيه»

الذين يتمنون إبعاده بمختلف الطرق.
ي�ط�م�ئ��ن دي ��ب «أص �ح��اب��ه ال �ل ��دودي ��ن»:
«أح ��وال ال�ح��دت ب��أل��ف خير وال خالف
م��ع هيئة ال�ت�ي��ار وال م��ع ال�ب�ل��دي��ة .وأن��ا
كما دائ�م��ًا ل��م أت�غ�ي��ر ،م��وج��ود م��ن أجل
الشباب ال��ذي��ن رافقتهم ف��ي ك��ل مراحل
النضال».
ل �ك��ن ض ��وء ال��راب �ي��ة األخ �ض ��ر ال يمنع
ال �ط��ام �ح�ين ال ��ى ال �ن �ي��اب��ة م ��ن م �ح��اول��ة
اس� �ت� �غ�ل�ال ال �ن �ق �م��ة ع �ل ��ى دي � ��ب الب � ��راز
أن �ف� �س� �ه ��م .ب �ع �ض �ه��م م� ��ن ال �ع ��ون� �ي�ي�ن ـ�ـ�ـ
ال �س��اب �ق�ي�ن ـ �ـ �ـ ك��ال��زع �ي��م امل �س �ت �ب � ّع��د م��ن
ب��رن��ام��ج «ال ��زع� �ي ��م» ج ��وزي ��ف ون �ي ��س،
ُاملسؤول السابق في هيئة الحدت الذي
أق�ي��ل بسبب خ�لال�ف��ات داخ�ل�ي��ة أب��رزه��ا
«تضخم حجمه في رأسه فقط» .ويروي
أح��د ال�ع��ون�ي�ين ّ ف��ي س�ي��اق «ال�ت�ض�خ��م»
ً
ال ��ذي أص ��اب ون �ي��س ،ن�ش��ره أق� ��واال من
ت��أل �ي �ف��ه ع �ل��ى ج � ��دران م�ك�ت��ب امل �ح��ام��اة
ال �خ��اص ب ��ه .وه �ن��اك ال�ع�م�ي��د امل�ت�ق��اع��د
نديم األسمر ال��ذي ي��زن خطواته بدقة:
«ل��ن أعلن ترشيحي قبل اتضاح شكل
القانون االنتخابي وماهية التحالفات
ال�س�ي��اس�ي��ة» .م�ن��ذ ف �ت��رة ق�ص�ي��رة جمع
األسمر عائلته (من بني العائالت السبع
الكبرى في الحدت) وكسب رضاها .في
األص ��ل ،يميل العميد للتيار الوطني
الحر كونه عسكريًا في الدرجة األولى
وص ��دي� �ق ��ا ل �ل �ن��ائ��ب م �ي �ش ��ال ع � ��ون ف��ي
الدرجة الثانية .لكن صفة «الالحزبي»
تعطيه بحسب قوله قيمة مضافة عن
باقي املرشحني.
ثالث املرشحني ش��اب عوني متحمس
م ��ن ال �ت �ح��وي �ط��ة ـ �ـ �ـ ب �ع �ب��دا ي��دع��ى ف ��ؤاد
ش �ه��اب .راف ��ق م�س�ي��رة ال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي
ال� � �ح � ��ر م � �ن� ��ذ ن � �ش � ��أت � ��ه .ي� �ش� �غ ��ل ال � �ي� ��وم
م�ن�ص��ب م�ن�س��ق ال �ع�ل�اق��ات ال �ع��ام��ة في
ق�ض��اء ب�ع�ب��دا ،وي �ع� ّ�رف ع��ن نفسه على
أن ��ه «ق��ري��ب م��ن ال �ج �ن ��رال» .أم ��ا قيمته
امل �ض��اف��ة ،فتكمن بحسب اع �ت �ق��اده في
ك ��ون ��ه «اب � ��ن ش �ق �ي��ق م ��دي ��ر امل �خ ��اب ��رات
ال �س ��اب ��ق ع ��ام ��ر ش� �ه ��اب وح �ف �ي��د ق��ائ��د
الجيش ومدير املخابرات السابق عادل
ش �ه ��اب» .ن ��ال «م��واف �ق��ة ال��راب �ي��ة» على
ب��دء ال�ع�م��ل وي �ج��ول ال �ي��وم ف��ي القضاء
وعلى مختلف رؤساء البلديات «الذين
تجمعني بغالبيتهم عالقة جيدة».
زحمة املرشحني تلك على مقعد ديب،
ي�ق��اب�ل�ه��ا ت�ع� ّ�ص��ب ع��ون��ي ع�ن��دم��ا ي��دور
الحديث عن مرشح غير النائب الحالي.
رغم امتعاضهم من أدائه النيابي وعدم
ت��واج��ده ال��ى جانب أبناء الحدت عامة
وال �ع��ون �ي�ين خ��اص��ة ،ي��رف �ض��ون ال�ك�لام
ع��ن استبداله« .ع��ون��ي ال�ح��دت كقواتي
بشري ّ
ّ
ومتعصب .عندما يزور
مسيس
ال �ج �ن��رال أي ق �ض��اء آخ ��ر ي��راف �ق��ه نحو
 100شاب من الحدت .لذلك ال تستطيع
ال��راب �ي��ة ت�خ�ط��ي ال �ح��دت ع �ن��دم��ا ي��أت��ي
األم ��ر لناحية ال�ت��رش�ي�ح��ات وعمليا ال
أحد جاهز للحلول مكان حكمت» ،يقول
أحد الحدتيني «العونيني املتعصبني».
فالحدت ال تقبل بغير حزبي ،وال تقبل
مرشحًا من خارجها ثانيا ،باعتبارها
م ��ن أك �ب ��ر ال� �ب� �ل ��دات ال �ب �ع �ب��داوي��ة ال �ت��ي
ّ
تصدر نحو  10آالف ناخب.
وبالعودة ختامًا إلى حداد ،هو يعلم أن
النائب في املعايير العونية ال يفترض
أن يلعب دور رئ�ي��س البلدية .فرئيس
ب �ل��د ّي��ة ال� �ح ��دت ال �ع ��ون ��ي ج � ��ورج ّع��ون
«م�ك��ف��ى إن�م��ائ�ي��ًا وخ��دم��ات�ي��ًا وم��وف��ى».
ل�ك��ن امل�ط�ل��وب م��ن دي ��ب ،ب�ح�س��ب ح��داد
وغ ��ال �ب �ي ��ة ال �ن ��اش �ط�ي�ن ال� �ح ��دت� �ي�ي�ن ،أن
ي �ق �ت �ب ��س م� �م ��ا ك� �ت� �ب ��ه ب� �ع ��ض زم�ل�ائ ��ه
ال�ع��ون�ي�ين ف��ي ال��دوائ��ر األخ ��رى وحتى
ف ��ي ب �ع �ب��دا ع �ل��ى س �ي��ره��م ال ��ذات �ي ��ة في
خانة التشريع واملواقف السياسية في
السنوات ال�ث�لاث املاضية .فليس ديب
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عونيو الحدت
يشكون غياب
نائبهم «القدوة»
(هيثم املوسوي)

