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كالم في السياسة

ات قبل االسم []2
ح��اص �ل��ة ح �ت �م��ا وان ال ت �م��دي��د ل��رئ�ي��س
الجمهورية الحالي.
اربعة اشهر ونيف تفصل لبنان عن بدء
املهلة القانونية لالنتخابات الرئاسية،
لكن املعادالت بدأت تطرح على الطاولة
ارتباطا بالوضع االقليمي والتوازنات
الداخلية .وامل�ع��ادل��ة الخارجية بسيطة:
اذا رب��ح االت�ج��اه االم�ي��رك��ي ـ�ـ الغربي في
املنطقة ف��ي وج��ه س��وري��ا واي ��ران وح��زب
ال �ل��ه ،ف�ث�م��ة الئ �ح��ة م��رش�ح�ين م�ع��روف�ين،
واذا رب��ح املحور االي��ران��ي فهناك الئحة
م �ض��ادة اي �ض��ا م �ع��روف��ة ،واذا اس�ت�م��رت
امل ��راوح ��ة ف �ه �ن��اك الئ �ح��ة ث��ال �ث��ة .اس �م��اء
امل ��رش� �ح�ي�ن ب ��ات ��ت ض �ي �ق��ة ل � ��دى ج�م�ي��ع
االط � � � ��راف .ل �ك��ن ال �ل �ع �ب��ة ب �ح �س��ب ب�ع��ض
ق�ي��ادات  14آذار يمكن ان تتفلت احيانا
من الشبكة االقليمية ،لتدار محليا «الن

االنتخابات الرئاسية اليوم هي املفصل
االساسي الذي يحتاج إليه لبنان ،ليأتي
رئيس قوي متفلت من قيود التفاهمات
التي تعيق حركته».
وع ��دة ال�ش�غ��ل ال��داخ�ل�ي��ة يمكن ان تكون
نصاب جلسة االنتخاب.
ففي م��وازاة االتصاالت الناشطة لوضع
م�ع��اي�ي��ر ال�ش�خ�ص�ي��ات ال��رئ��اس�ي��ة ،هناك
نقاش قانوني ودس�ت��وري ح��ول نصاب
جلسة انتخاب رئيس الجمهورية .وفي
مقابل تمسك مجموعة من الشخصيات
اآلذاري ��ة بنصاب الثلثني بحسب امل��ادة
 49م��ن ال��دس �ت��ور ،ت �ق��ول امل �ع �ل��وم��ات ان
رئيس ح��زب ال�ق��وات اللبنانية الدكتور
س�م�ي��ر ج�ع�ج��ع ط ��رح ل �ل �ن �ق��اش ض ��رورة
البحث املعمق في نصاب النصف زائدا
واح � ��دا م�س�ت�ش�ه��دا ب ��امل ��واد ال��دس �ت��وري��ة
امل�ت�ع�ل�ق��ة ب�ن�ص��اب ال�ج�ل�س��ات وان�ت�خ��اب
رئيس الجمهورية .ويعيد النقاش حول
ال�ن�ص��ف زائ ��دا واح ��دا ال�ت��ذك�ي��ر بمرحلة
النقاشات التي سبقت ال�ف��راغ الرئاسي
ب �ع��د خ � ��روج ال��رئ �ي��س ام �ي ��ل ل �ح ��ود م��ن
قصر بعبدا .لكن املفارقة اليوم انه يأخذ
اب � �ع� ��ادا اخ� � ��رى ،وخ �ص��وص��ا ان رئ �ي��س
ت �ي��ار امل � ��ردة س �ل �ي �م��ان ف��رن �ج �ي��ة ك ��ان قد
اي ��د ه ��ذا ال �ط��رح ف��ي ح�ين خ��ال�ف��ه رئيس
تكتل التغيير واالص�لاح العماد ميشال
ع��ون .واالب�ع��اد االخ��رى تتمثل ف��ي رسم
السيناريوهات املحتملة لجلسة مجلس
النواب في ضوء ما يمكن ان يكون عليه
وض��ع االنتخابات الرئاسية واملواجهة
املحتملة ب�ين ف��ري�ق��ي  8و 14آذار اذا لم
ت �ن �ج��ح اي ت �س��وي��ة م �ب �ك��رة ف ��ي ت�ح��دي��د
م �ع��ال��م ال ��رئ �ي ��س ال �ج ��دي ��د ق �ب��ل ان �ت �ه��اء
عهد ال��رئ�ي��س ميشال سليمان .ونقاش
ال �ن �ص��ف زائ� � ��دا واح� � ��دا ن �ق ��اش س�ي��أخ��ذ
م� � ��داه م ��ن االن وص � ��اع � ��دا ،وخ �ص��وص��ا
ف��ي ض��وء ق��ول اح��د م��ؤي��دي ه��ذا ال�ط��رح
«املشكلة ليست في قانونيته بل املشكلة
م� ��زدوج� ��ة ،اوال ع�ل�ي�ن��ا ت �س��وي��ق ال �ف �ك��رة
س �ي��اس �ي��ا واع�ل�ام �ي��ا وش �ع �ب �ي��ا ،وث��ان �ي��ا
ضرورة التحوط من ان يستغل حزب لله
م��وض��وع ال�ن�ص��اب لتطيير االنتخابات
الرئاسية ،فنكون قد قدمنا له ما يطمح
اليه على طبق من فضة».

في كرسي اعتراف البطريرك...
جان عزيز
قبل فترة وجيزة ،وفي خضم انقسام البلد حول شعارات
ك� �ب ��رى ،ت �ب��دأ م ��ن ال� �ح ��رب ل��دح��ر االس �ت �ك �ب��ار ال �ع��امل��ي في
بيروت ،وال تنتهي بالحرب املقابلة لنشر الديموقراطية
املثالية في دمشق ،وفيما الكل مدرك أن تلك اللغة الكونية
م�ج��رد واج�ه��ة مكشوفة لتفاقم الفتنة الشيعية السنية،
في تلك املناخات ب��ال��ذات ،ذه��ب أح��د عقالء املسلمني إلى
البطريرك املاروني .كانت بكركي ال تزال منهمكة بلقاءات
أق�ط��اب املسيحيني للبحث ع��ن ق��ان��ون انتخابات نيابية.
ف � ��دار ال �ح��دي��ث ب�ي�ن ص��اح��ب ال �غ �ب �ط��ة وص ��اح ��ب ال�ح�ك�م��ة
حول تلك املسائل وتفاصيلها ،إلى أن بلغ الحوار لحظة
صفاء ومصارحة وشبه اع�ت��راف .فقال السياسي املسلم
للبطريرك امل��ارون��ي :غ�دًا ح�ين تجمعون أق�ط��اب طائفتكم
من السياسيني ،أرجوكم أن تبلغوهم هذه الرسالة .نحن
املسلمني س�ن��ة وش�ي�ع��ة ،نعيش ف��ي ص ��راع ع�ل��ى السلطة
عمره  14قرنًا .ثم نحن منخرطون اليوم في ه��ذه الحرب
الفتنوية ،بأكثر م��ن مليار نسمة منتشرين ف��ي مختلف
أرجاء األرض .لذلك ،رجاؤنا أن يدرك املسيحيون في لبنان
خصوصًا ،أن اعتقاد أي منهم أنه بوقوفه إلى جانب هذا
ال�ط��رف أو ذاك سيحسم ص��راع تلك ال�ق��رون ،وه� ٌ�م مطلق.
كذلك إن اعتبار أي زعيم مسيحي أن اصطفافه إلى جانب
ف��ري��ق ُس �ن��ي أو ف��ري��ق ش�ي�ع��ي س�ي��رج��ح ال�ك�ف��ة ف��ي م�ي��زان
معركة امل�ل�ي��ار ،إن�م��ا ه��و أك�ث��ر م��ن وه��م .ص��اح��ب الغبطة،
ق��ول��وا ل��زع�م��اء املسيحيني ،إن املسلمني ف��ي ل�ب�ن��ان ،سنة
وشيعة ،ينتظرون منهم دورًا آخر ،ال عالقة له باصطفاف
مذهبي ،بل بتأليف وحدة صف وطني ...ألكثر من سبب
وحجة ،يبدو ه��ذا الكالم عني ال�ص��واب .لكنه فيما يعطي
للمسيحيني قيمة ال ي�ق��درون�ه��ا غ��ال�ب��ًا ح��ق ق��دره��ا ،فهو
كذلك يلقي على عاتقهم جميعًا مسؤولية تخلفوا عنها
ً
ط��وي�لا ،وظ�ه��روا غالبًا وكأنهم أعجز م��ن تحملها .فمنذ
قيام لبنان كوطن ،كان املسيحيون حرصاء على توازنه.
منذ اللحظة التأسيسية سنة  ،1920كان العقل هو الغالب
على العاطفة ،واملنطق هو املتغلب على األه��واء .شهيرة
مقولة ذلك املنتدب الفرنسي لسيد بكركي يومها« :كنت
كبيرًا ف��ي لبنان الصغير ،أخ�ش��ى أن تتحول صغيرًا في
لبنان ال�ك�ب�ي��ر» ...ول��م ي�ت��راج��ع ال �ص��رح .أص� ّ�ر على خياره
الوطني أكثر ،وتأكد من صحة تضحياته من أجله أكثر
فأكثر .حتى نقيصة الطائفية السياسية ،تلك «ال�ع��ورة»
التي وسمت نظامنا منذ إنشائه ،والزمت حياتنا الوطنية
وال�س�ي��اس�ي��ة وخ�ل�ف��ت ك��ل ن�ك�ب��ات�ه��ا ح�ن��ى ال�ل�ح�ظ��ة ،حتى
الطائفية السياسية نفسها كانت ف��ي األس��اس مشروعًا
مسيحيًا لعدالة وطنية ،ال الحتكار أو استئثار أو هيمنة
أقلية أو طغيان عددية .فيوم وضعت املادة  95السابقة من
دستور عام  ،1926كان املسيحيون أرجحية ديموغرافية
ف ��ي ال �ب �ل��د ،وب��ال �ت��ال��ي ك��ان��ت ال��دي �م��وق��راط �ي��ة ال�ت�ن��اف�س�ي��ة

ال �ع��ادي��ة مل�ص�ل�ح�ت�ه��م ك�ق�ب�ي�ل��ة س �ل �ط��وي��ة .وك ��ان ��ت ال��دول��ة
البسيطة في قوانينها االنتخابية والتمثيلية ،ستعطيهم
ك��ل ال�ح�ك��م وك��ل ال�س�ل�ط��ة .ل�ك��ن ع�ق�لاء املسيحيني ف��ي ذل��ك
الوقت ،أقروا مبدأ امليثاق على قاعدة الطائفية السياسية،
م��ن أج ��ل ش��رك��ائ�ه��م ف��ي ال��وط��ن ب ��ال ��ذات ،وم ��ن أج ��ل حفظ
مشاركتهم معهم فيه .حتى ق��اع��دة الطائفية ف��ي اإلدارة،
م��ا ك��ان��ت ل�ت�ت�ب�ل��ور ي��وم�ه��ا إال ب�ت�ل��ك ال�خ�ل�ف�ي��ة ال�ت�ش��ارك�ي��ة
ذاتها .كان لبنان إذذاك بكل حياته التربوية والتعليمية
والثقافية متمحورًا حول مثلث ثابت :مدارس اإلرساليات
وج��ام�ع�ت��ان اث �ن �ت��ان ،واح� ��دة ي�س��وع�ي��ة وأخ� ��رى إنجيلية.
وبالتالي كان املسيحيون ،باملصادفة وبتلقائية التطور
التاريخي وحسب ومن دون استحقاق ذاتي حتى ،كانوا
يومها أصحاب فرصة متقدمة وميزة تفاضلية واضحة
لدخول اإلدارة العامة .غير أن إق��رار التوازن الطائفي في
جسم الدولة حفظ شراكة الوطن وتوازن جماعاته ...ورغم
كل ما قد يقال اليوم عن تلك الخطوات من انتقاد وتجريح
وتحامل ،يجب االستذكار أن هذا الخط املسيحي لم يكن
يومها صاحب أكثرية شعبية وال شعبوية ،بل كان خط
العقالء ،وسياسة الحكماء ،من بكركي إلى كل امليثاقيني،
فاقتنص الوطن في لحظة تقاطع.
وامل�ن�ط��ق امليثاقي العقالني نفسه ،راف��ق املسيحيني في
ك��ل مراحلهم .سنة  ،1958كانت الشعبوية املسيحية مع
أيزنهاور ،لكن العقالنية املسيحية التي أنقذتهم وأنقذت
ل �ب �ن��ان ،ك��ان��ت م ��ع ع � ُب��د ال �ن��اص��ر .وف ��ي ع ��ام  1975ك��ان��ت
األهواء املسيحية مع أحادية شعار السيادة واملعركة ضد
الفلسطينيني ،فيما كانت املسؤولية املسيحية ،في مفارقة
ت��وزع�ه��ا م��ن الكنيسة إل��ى ال�ي�س��ار امل�س�ي�ح��ي ،م��ع تغليب
ض ��رورة اإلص�ل�اح وال�ش��راك��ة وال �ح��ل م��ع اللبناني اآلخ��ر،
قبل االنفجار مع غير اللبناني ...واألمر نفسه تكرر طوال
ال�ح��رب وجنونها ،وط��وال وص��اي��ة م��ا بعد نهاية الحرب
ومجونها .حتى بدا الوجدان املسيحي الوطني املسؤول،
واحدًا من حراس الهيكل ومن آخر كهنته.
ما املطلوب من هذا الوجدان املسيحي املسؤول اليوم؟ أن
ً
يقدر على تحديد الثوابت أوال ،وعلى تجسيد تعاونها
وان�س�ج��ام�ه��ا ف��ي دول ��ة واح� ��دة ث��ان �ي��ًا .وق ��د ي �ط��ول ال�ك�لام
وال�ت�ف�ص�ي��ل وال �ت �ب��وي��ب .وه ��و ف��ي ك��ل ح ��ال ض � ��رورة .لكن
باختصار ،من يقدر على إعادة سعد الحريري ،اللبناني
ال ال�س�ع��ودي ،سليمًا كريمًا إل��ى ال��وط��ن ،وم��ن ي�ق��در على
حفظ سالح حسن نصر الله ،اللبناني ال اإليراني ،عنصر
ق��وة لحدود ال��وط��ن ،ال لخارجها وال لداخلها ،وم��ن يقدر
على طمأنة وليد جنبالط ،بحيث يعود باب قلعته وسط
الجبل ،إلى أداء دوره الطبيعي والتاريخي ،جسر وصل ال
جسر فصل ،ومن يؤمن كل ذلك من دون أن يقفل نظامنا
السياسي على نهائية م��أزوم��ة ،ب��ل يفتحه على التطور
صوب الدولة املدنية الكاملة ...من يقدر على كل ذلك يجسد
هذا الوجدان ،ويستحق قيادة كل مسؤولياته.

تقــرير

ــنعم يوسف
مالك الكابل أنذر لبنان
بوجوب سداد نحو 1.6
مليون دوالر في مهلة
اقصاها يوم غد

بسام الحلبي» ،مشيرة الى ان «استدعاء
السيد علي عيد ال��ى التحقيق في قضية
ت �ه ��ري ��ب امل� �ط� �ل ��وب أح� �م ��د امل� ��رع� ��ي ج ��رى
ب�ن� ً
�اء على إش ��ارة القضاء املختص ال��ذي
أش ��رف ع�ل��ى ك��اف��ة م��راح��ل التحقيق منذ
بدايته ،واذا كان لديه اية معطيات تتعلق
بالتحقيق فإن من األجدى اإلدالء بها في
التحقيق الجاري لدى القضاء العسكري
ال عبر وسائل اإلعالم».
م� ��ن ج �ه �ت ��ه ،رف � ��ض ن ��ائ ��ب االم �ي ��ن ال �ع ��ام
ل �ل �ح��زب رف� �ع ��ت ع �ل��ي ع �ي��د ات� �ه ��ام وال � ��ده
بالضلوع في تفجيري طرابلس ،واضعًا
االتهام في السياسة «ألننا منذ شهرين
ق�ل�ن��ا إن االوض � ��اع ف��ي ال �ش �م��ال ستذهب

إل ��ى ال � �ت ��أزم ،وخ �ص��وص��ًا أن ال �س �ع��ودي��ة
كالثور املذبوح نصف ذبحة ،وباالساس
م��ن وق��ت توقيف املتهم ي��وس��ف دي��اب لم
نقترب من املوضوع» .وأشار الى ان دياب
«اع�ت��رف ام��ام القاضي بانه ض��رب كثيرا
ليذكر اسم رفعت عيد او علي عيد» ،الفتًا
ال��ى ان «ب �س��ام الحلبي ه��و ق��ري��ب خضر
ش ��دود ول��و ال�ق�ص��ة ق�ص��ة ق��راب��ة ل�ك��ان قد
ّنبهه وحده ،لكنه ذكر اسمي احمد مرعي
وح �ي��ان رم �ض��ان ،وه ��ذا ب�م�ث��اب��ة ت��وج�ي��ه،
وعماد عثمان هو املتهم بهذا املوضوع».
ودع� ��ا ال ��ى «ت�ش�ك�ي��ل ل�ج�ن��ة م�ش�ت��رك��ة بني
استخبارات الجيش واملحكمة العسكرية
وف��رع املعلومات واالم ��ن ال�ع��ام ل�لاش��راف
على التحقيقات».
في غضون ذل��ك ،اك��د ميقاتي ان الجيش
وال � �ق� ��وى االم �ن �ي ��ة م ��اض �ي ��ان ف ��ي ات �خ��اذ
االج � � ��راءات ال�ك�ف�ي�ل��ة ب��وق��ف االح � ��داث في
املدينة ،واعادة الهدوء اليها ،مؤكدا امام
ن��واب طرابلس ال��ذي��ن ج��ال��وا على بعبدا
والسرايا ،ان ال تساهل في ملف تفجيري
ط��راب �ل��س ،وال ص ��وت ي�ع�ل��و ف ��وق سلطة
القانون».
م��ن جهته ،اتهم عضو املكتب السياسي
ف� ��ي ت� �ي ��ار امل �س �ت �ق �ب��ل م �ص �ط �ف��ى ع �ل��وش
ال��رئ �ي��س م �ي �ق��ات��ي ب��دع��م اه� ��م م�ج�م��وع��ة
مسلحة في باب التبانة.

وفاة جندي متأثرًا بجراح عبرا
آمال خليل
خ�ل�ال زي� ��ارة رئ �ي��س ك�ت�ل��ة املستقبل
ف � � ��ؤاد ال� �س� �ن� �ي ��ورة وال� �ن ��ائ� �ب ��ة ب�ه�ي��ة
الحريري رئيس الجمهورية ميشال
سليمان أول من أم��س ،طالباه بحل
قضيتي املوقوفني الـ  48وجاهيًا من
جماعة الشيخ أحمد األسير من جهة،
و«ت� � �ج � ��اوزات» س ��راي ��ا امل �ق��اوم��ة في
صيدا م��ن جهة أخ��رى ،لكن ه��ل أتى
قطبا «املستقبل» على ذك��ر شهداء
الجيش وج��رح��اه ف��ي معركة عبرا؟
ال�ب�ي��ان اإلع�ل�ام��ي ال ��ذي وزع ��ه نائبا
ص�ي��دا ع��ن ال��زي��ارة ل��م يتضمن ذل��ك.
فهل ب��ادر قائد الجيش السابق إلى
لفت نظرهما إلى الواحد والعشرين
شهيدًا الذين سقطوا على يد جماعة
األس�ي��ر ،من بينهم بعض املوقوفني
الذين يدافعان عنهم؟
م �ن��ذ أي� � ��ام ،ق � ��ررت ال� �ح ��ري ��ري إع� ��ادة
امل��دي�ن��ة إل ��ى م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د معركة
ع�ب��را واس�ت�ث�م��ار تداعياتها شعبيًا
وس�ي��اس�ي��ًا .ف��ي «ال�ل�ق��اء ال�ت�ش��اوري»
ال� � �ص� � �ي � ��داوي األخ � � �ي� � ��ر ،اس� �ت� �ع ��ادت
خطابها ال��ذي صوبته ضد الجيش
وح � � � ��زب ال � �ل� ��ه وس� � ��راي� � ��ا امل � �ق� ��اوم� ��ة،
وح� �م� �ل ��ت ل � � ��واء م� �ن ��اص ��ري األس� �ي ��ر

وامل ��وق ��وف�ي�ن وع��ائ�ل�ات �ه��م .وط��ال �ب��ت
ب� � � � �ـ«اإلس � � � ��راع ب � �ب ��ت م � �ل � �ف ��ات م � ��ن ال
ي �ث �ب��ت ت ��ورط ��ه ،وإح ��ال ��ة امل �ت��ورط�ين
ع �ل��ى امل �ح ��اك �م ��ة ،وت ��أم�ي�ن ال� �ظ ��روف
اإلن�س��ان�ي��ة والصحية للموقوفني»،
واتهمت عناصر السرايا باالعتداء
على املواطنني .وقالت« :بعدما كانت
القضية شقتني ف��ي ع�ب��را ،أصبحت
كل صيدا فيها شقق» .وأعلنت إعداد
مذكرة جديدة رفعتها مع السنيورة
ورئ �ي��س ال�ب�ل��دي��ة م�ح�م��د ال�س�ع��ودي
واملفتي سليم سوسان إلى سليمان،
بهذا الشأن.
أم� ��ا ال �س �ن �ي ��ورة ،ف �ق��د رأى أم� ��س أن
زيارة سليمان كانت من أجل قضية
امل ��وق ��وف�ي�ن ل �ك��ي «ت �س �ه��م ف ��ي ع ��ودة
الهدوء واالعتدال إلى صيدا ،ويجب
أن ن �س �ع��ى ج �م �ي �ع��ًا ل �ي �ع��م ال�ت�ف�ك�ي��ر
امل �ع �ت��دل وامل�ن�ف�ت��ح م�ع��ال�ج��ة ال��ذي��ول
ال� �ت ��ي ت ��راك� �م ��ت ع �ل��ى م � ��دى األش �ه��ر
املاضية» .ولفت إلى أن «ع��ددًا كبيرًا
م��ن املعتقلني ممن غ��رر بهم األسير
معتقلون في أماكن ليست مالئمة»،
مشددًا على أن هذا التحرك «ال يعني
أننا نريد أن نتدخل ملصلحة من ثبت
تورطه في مواجهة مع الجيش».
ح� �م� �ل ��ة ت� � �ي � ��ار امل� �س� �ت� �ق� �ب ��ل ل �ن �ص ��رة

املوقوفني خرقها صباح أم��س خبر
اس�ت�ش�ه��اد آخ ��ر ج��ري��ح ف��ي الجيش
م ��ن م �ع��رك��ة ع �ب ��را .ال �ج �ن��دي امل �غ��وار
اب ��راه �ي ��م ال �ع �ت �ل��ة ( 27ع ��ام ��ًا) ت��وف��ي
م �ت��أث �رًا ب��إص��اب��ة ب��ال �غ��ة ف ��ي ال� ��رأس
ت� � �ع � ��رض ل � �ه� ��ا ب� � ��رص� � ��اص ال �ق �ن ��ص
خ�لال مواجهة جماعة األس�ي��ر .منذ
إص��اب �ت��ه ق �ب��ل خ �م �س��ة أش� �ه ��ر ،دخ��ل
العتلة في غيبوبة تامة ،ورغ��م نقله
م��ن مستشفى إل ��ى آخ ��ر ل�ل�ع�لاج ،لم
ت�ت�ح�س��ن ح��ال �ت��ه إل� ��ى أن ت��وف��ي في
م�س�ت�ش�ف��ى ب �ح �ن��س .ق �ي��ادة ال�ج�ي��ش
ن �ع��ت ال �ش �ه �ي��د ال� � ��ذي «أص � �ي ��ب ب�ه��ا
أثناء تنفيذ الجيش مهمة حفظ أمن
واستقرار في منطقة عبرا» بحسب
بيان مديرية التوجيه.
ج� �ث� �م ��ان ال �ع �ت �ل��ة وص � ��ل ب� �ع ��د ظ�ه��ر
أم ��س إل ��ى م �ن��زل ع��ائ�ل�ت��ه ف��ي ي��اري��ن
الجديدة في بلدة البيسارية (قضاء
ال��زه��ران��ي) قبل أن يتابع سيره إلى
م�س�ق��ط رأس ��ه ف��ي ي��اري��ن ال�ح��دودي��ة
(ق �ض��اء ص � ��ور) .ه �ن��اك ع �ص �رًا ،س��ار
العشرات من أبناء البلدة ومحيطها
ف ��ي م ��وك ��ب ال �ت �ش �ي �ي��ع ،م ��ن دون أن
تسجل مشاركة للجماعة اإلسالمية
وت �ي��ار امل�س�ت�ق�ب��ل ،ال �ل��ذي��ن يحظيان
بتأييد واسع بني أبناء البلدة.

