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سياسة

تقرير

التحريض على السوريين:
َ ِّ
فتش عن القوات
غسان سعود
ف ــي الش ــكل ثم ــة جمعي ــة م ــرة ،و»ش ــبان الح ـ ّـي» م ــرة والتي ــار الوطن ــي الح ــر م ــرات ،أم ــا ف ــي
املضم ــون فهن ــاك الق ــوات اللبناني ــة وحده ــا .ال أح ــد يراه ــا أو يس ــمع له ــا موق ــف ،لك ــن
مالئكته ــا حاض ــرة دائم ــا وه ــي املس ــتفيد الوحيد م ــن كل ما يحص ــل .فبعيد تكف ــل التيار
ً
العون ـ ّـي بتبيي ــض صفح ــة القوات ومحاولته محو آثامها بح ــق مجتمعها أوال خالل الحرب
األهلي ــة ،ه ــا ه ــي املعزوف ــة تص ــدح م ــن هن ــا وهن ــاك ع ــن تقصي ــر الدول ــة و»ي ــا مح ــا أي ــام
الح ــرب» و»األم ــن الذات ــي» وغيره ــا م ــن «الدرر» .ولألم ــن الذاتي عنوان وحي ــد بطبيعة الحال
ه ــو مع ــراب ،ال من ــزل النائ ــب جيلب ــرت زوي ــن أو زميله ــا ولي ــد الخ ــوري وغيرهما م ــن نواب
التغيي ــر واإلص ــاح .فه ــذا وذاك مم ــن يمل ــؤون املواق ــع االفتراضي ــة ببهلوانياته ــم يس ــعهم
«الحك ــي» .لك ــن ح ــن تق ــع املش ــكلة أو «حني يدق الخطر عل ــى الباب» ،وفق بروبغن ــدا القوات،
ل ــن يك ــون هن ــاك أح ــد مجه ــز وينظ ــم ويس ــلح غي ــر الق ــوات اللبناني ــة طبع ــا .فرغ ــم إجم ــاع
أرق ــام وزارة الش ــؤون االجتماعي ــة عل ــى تفاقم الضغط االقتصادي واالجتماعي واملعيش ــي
للنازح ــن الس ــوريني ف ــي طرابل ــس فع ــكار ،هن ــاك م ــن يبالغ ف ــي التحريض على الس ــوريني
ف ــي جب ــل لبن ــان وزحل ــة وجزي ــن .وم ــن دون أن ينكش ــف املص ــدر الحقيق ـ ّـي للش ــائعات،
تنتش ــر يومي ــا عش ــرات األكاذي ــب التي تتضخ ــم وتتناقل بس ــرعة هائلة .ففي بل ــد يتجاوز
في ــه مع ــدل الس ــرقات اليومي ــة الخمس ــن ،يكف ــي أن يقب ــض عل ــى س ــارق س ـ ّ
ـوري الجنس ــية
م ــن أص ــل خمس ــن ليندف ــع كثي ــرون إل ــى الق ــول إن جمي ــع الس ــوريني س ــارقون .وف ــي بل ــد،
َّ
املصرح عنها العش ــرة ،يكفي أن
يتج ــاوز في ــه مع ــدل حاالت التح ــرش واالغتصاب اليومي ــة
تتخي ــل إح ــدى الفتي ــات أن املتح ــرش بها س ـ ّ
ـوري لتخرب الدني ــا ويندفع كثي ــرون قائلني إن
جمي ــع الس ــوريني مغتصب ــون ومتحرش ــون .ورغ ــم تع ــدد األزم ــات والعناوي ــن االقتصادية
واالجتماعي ــة الصالح ــة للتعبئ ــة ال يج ــد بع ــض األح ــزاب والزعم ــاء ش ــيئًا يفعلون ــه س ــوى
تحمي ــل الالج ــئ الس ــوري كل الب ــاء :ش ــركة س ــوكلني كان ــت تق ــوم بواجبه ــا لناحي ــة جم ــع
النفاي ــات وفرزه ــا ،لك ــن بع ــد تضاعف عدد املقيمني في البلد بحك ــم املليون ونصف املليون
الج ــئ س ــوري ،تضاع ــف حج ــم القمام ــة أيضًا وتج ــاوز قدرة س ــوكلني على الجم ــع والفرز
وبات ــت الش ــركة تخس ــر .وعليه ينبغي التضامن مع «س ــوكلني» ولعن الالجئ ــن ونفاياتهم.
أم ــا املدرس ــة الرس ــمية فكان ــت بأل ــف خي ــر حتى أتاه ــا الالجئون بع ــد الظهر فبات ــت الطاولة
تس ــتخدم م ــن قب ــل تلميذي ــن ب ــدل التلمي ــذ الواح ــد ،وحدث ــوا دون ح ــرج ع ــن الحمام ــات
ً
واملالع ــب والطاب ــات وغيره ــا .علم ــا أن الزحمة في جوني ــة مثال أزمة طارئة يس ــببها العمال
املجتمع ــون ف ــي «ب ــورة» بجانب الطريق أو س ــيارات النازحني ال ش ــيء آخر .أم ــا أزمة التفاح
فس ــببها الرئيس ــي ع ــدم قي ــام الجمعيات املعنية بدعم الالجئني بش ــراء اإلنت ــاج اللبناني من
التف ــاح .وم ــا عل ــى املزارع ــن بالتال ــي س ــوى ص ـ ّـب ج ــام غضبه ــم عل ــى النازح ــن الس ــورين
والجمعي ــات املعني ــة بإغاثته ــم .هن ــاك نفور ل ــدى بعض اللبنانيني تجاه جيرانهم أس ــوة بكل
الجي ــران ف ــي العال ــم ،صحي ــح .لك ــن ثم ــة مبالغ ــة تثي ــر الش ــك والريب ــة ه ــذه األي ــام .هن ــاك من
يتقص ــد يوم ــا تل ــو اآلخ ــر وضع إصبعه في جراح الس ــوريني النازحني .هن ــاك من يعتقد أن
وأراض تملكه ــا ووظائف ومدارس
العائ ــات الس ــورية مس ــرورة بمغ ــادرة قراه ــا ومنازله ــا
و ...م ــن أج ــل الس ــكن ف ــي خيم ــة عن ــد قارع ــة األوتوس ــتراد .هن ٍــاك م ــن ال يميز بني س ـ ّ
ـوري
وآخ ــر ويفت ــرض كل نق ــاش م ــن هذا النوع رفاهية ف ــي غير وقتها .هناك من يقرع ألس ــباب
مجهول ــة طب ــول الح ــرب ،دون تقديم أي بديل أو حلول .ثمة مجتمع يقول للس ــوريني :ارحلوا
أو نبيدك ــم ،وه ــم ال يس ــتطيعون الرحي ــل .مل ــاذا؟ ال أح ــد يعل ــم .وم ــن املس ــتفيد؟ ال أحد يعلم
أيض ــا .األكي ــد أن األقس ــاط املخيفة في املدارس والجامعات الخاصة ال يتحمل مس ــؤوليتها
الن ــازح الس ــوري .الجريم ــة ف ــي لبنان ال يتحمل مس ــؤوليتها النازح الس ــوري ،وكذلك ارتفاع
أس ــعار العق ــارات وانع ــدام ف ــرص العم ــل وع ــدم تصري ــف اإلنت ــاج الزراع ــي وغي ــره الكثي ــر.
الفواتي ــر الوهمي ــة وتل ــك املضخم ــة في مجل ــس اإلنماء واإلعم ــار والتمديد للمجل ــس النيابي
والف ــراغ الرئاس ــي والتمدي ــد للمس ــؤولني األمني ــن ال يتحم ــل مس ــؤوليته الن ــازح الس ــوري
طبع ــا ،لك ــن ال أح ــد يس ــمع .هن ــاك م ــن يريد ش ــغل أنظ ــار اللبناني ــن ،عن كل م ــا يحيط بهم،
به ــذا الن ــازح ال ــذي ال يعل ــم كي ــف انته ــى ب ــه األمر هن ــا .وهناك من يس ــتر كل تقصي ــره بهذا
الن ــازح ،فيعي ــد تعبئ ــة م ــن فق ــدوا ثقتهم به عب ــر التحري ــض الرخيص.
م ــا حص ــل ف ــي نهاية األس ــبوع املاضي في زحل ــة كان أكثر من ِّ
معبر ومخي ــف .فقد اعتدى
ش ــاب يعتق ــد أن ــه «ق ــد يك ــون س ـ ّ
ـوري الجنس ــية» عل ــى صبي ــة زحلي ــة ،م ــا كان منها س ــوى
الدف ــاع ع ــن نفس ــها .ورغ ــم أن أرق ــام وزارة الداخلي ــة غير الرس ــمية تش ــير إل ــى حصول بني
خمس ــة وعش ــرة اعت ــداءات مماثل ــة وأكث ــر وحش ــية ف ــي زحل ــة ومحيطه ــا ش ــهريًا أبطاله ــا
لبناني ــون ،اندلع ــت فج ــأة عل ــى مواق ــع التواص ــل االجتماعي حمل ــة تحريض هائل ــة تطالب بـ
«تحري ــر زحل ــة» مم ــن يمك ــن أن «يس ــرقوا املن ــازل ويعت ــدوا عل ــى األع ــراض م ــا ل ــم نضعهم
عن ــد حده ــم»ّ .
وهب ــت النخوة؛ هنا تطالب باألمن الذاتي بعد «فش ــل الق ــوى األمنية والجيش»
ألن «ش ــباب األم ــن الذات ــي» ل ــم ينش ــطوا خمس ــة عش ــر عامًا ف ــي اغتصاب األبرياء وس ــرقة
املن ــازل وربط ــات الخب ــز؛ وهنا تدعو إل ــى تلقني «مجموعة صغيرة» درس ــا ليتعظ اآلخرون.
وف ــي ظ ــل الغوغ ــاء الش ــعبية ورك ــض السياس ــيني خل ــف املواق ــف الش ــعبوية كان يمك ــن أي
انفع ــال إضاف ــي أن يوص ــل التوت ــر إل ــى حال ــة االنفج ــار الكام ــل .علم ــا أن امللي ــون ونص ــف
امللي ــون س ــوري م ــا زال ــوا جميعًا يضبطون أنفس ــهم وال يبالون باإلهان ــات اليومية الكثيرة،
لك ــن يوم ــا م ــا ـّ ـ قد ال يكون بعيدًا ـ س ــيرفع أح ــد الناجني من الحرب الس ــورية عينيه ويقول
ملهين ــه أن «يح ــل عن ــه» فتتدح ــرج ك ــرة الن ــار .واملش ــكلة الرئيس ــية هن ــا تكم ــن ف ــي اعتق ــاد
بع ــض األش ــاوس أنه ــم ربح ــوا ح ــرب زحل ــة وح ــرب األش ــرفية وكل الح ــروب األخ ــرى الت ــي
ه ــدت مناط ــق وقض ــت عل ــى مئ ــات الش ــباب وهج ــرت عائ ــات برمته ــا وكان ــت الس ــبب ف ــي
اخت ــال املوازي ــن الديموغرافي ــة واالقتصادية في البلد وهم يجاهرون باس ــتعدادهم لتكرار
مآثره ــم إن تطل ــب األم ــر ذل ــك .ه ــؤالء يش ـ ّـمرون ع ــن زنوده ــم مفاخري ــن بأنه ــم جاه ــزون
إذا دق الخط ــر عل ــى األب ــواب .أم ــا املح ــذرون م ــن خط ــورة م ــا يحص ــل ،فه ــم مج ــرد عم ــاء
لـ»الغري ــب» ،ال يري ــدون إزعاج ــه ف ــي اس ــتيالئه عل ــى البل ــد .واملطل ــوب ف ــي الخالص ــة تح ــرك
فاع ــل وج ــدي م ــن أج ــل وق ــف م ــا يحص ــل؛ إال إذا كان ــت الفعالي ــات املدني ــة وم ــن يفت ــرض
التعوي ــل عليه ــم يعتق ــدون أن م ــا ينق ــص مناطقه ــم ه ــو جبه ــات مفتوح ــة وحم ــات إب ــادة
وامليليش ــيات م ــن جدي ــد؛ علم ــا أن رئيس حزب القوات اللبنانية س ــمير جعج ــع ،كان يوحي
أن ــه تعق ــل به ــذا الخصوص وتراج ــع خطوات إلى ال ــوراء ليتأكد اليوم أن الطب ــع ينتصر على
التطب ــع كالع ــادة ،وال ب ــد ف ــي ع ــرف القوات من تخوي ــف املواطنني ملواكبة تقدمهم السياس ـ ّـي
امللح ــوظ بإمس ــاك أمن ـ ّـي ـ عس ـ ّ
ـكري به ــذا التقدم.

تقرير

االحتجاج ّعلى «اإلعدام» يتزايد
رفض تسلم جثمان حتر
 ...واعتصام أمام رئاسة الوزراء
عمان ــ األخبار
ال ت ــزال عائلة الـكــاتــب والصحافي
الــزمـيــل نــاهــض حـتــر ،ال ــذي اغتيل
أول مــن أمــس أمــام قصر الـعــدل في
ال ـعــاص ـمــة األردن ـ ـيـ ــة ،ت ـ ّضــع أرب ـعــة
مطالب للموافقة على تسلم جثمانه
ودفـ ـن ــه ،ف ـي ـمــا ت ـص ـ ّـر ع ـلــى تحميل
رئيس الوزراء املكلف ،هاني امللقي،
املسؤولية املباشرة عن مقتله ،وهو
ما كررته خالل اعتصام نفذته أمس
أمام دار رئاسة الوزراء في ّ
عمان.
وك ـ ــان امل ـط ـلــب األس ــاس ــي لـلـعــائـلــة
إقـ ــالـ ــة ح ـك ــوم ــة املـ ـلـ ـق ــي ،ل ـك ــن امل ـلــك
عـبــدالـلــه ال ـثــانــي س ــارع إل ــى إع ــادة
ت ـك ـل ـي ـفــه ت ـش ـك ـيــل ح ـك ــوم ــة ج ــدي ــدة
خ ـل ـفــا ل ـل ـح ـكــومــة ال ـت ــي أق ـي ـل ــت فــي
أعـقــاب االنتخابات النيابية ،وهو
التكليف الــذي أشعل غضب عائلة
ّ
حتر وأصدقائه ،خاصة أنه لم تزر
ّ
أي شخصية من الحكومة السابقة
بيت العائلة أو ديوان العشيرة.
وتـ ـتـ ـمـ ـث ــل املـ ـ ـط ـ ــال ـ ــب األخـ ـ ـ ـ ـ ــرى فــي
م ـحــاس ـبــة ك ــل م ــن وزي ـ ــر الــداخ ـل ـيــة
ســامــة حـمــاد ،ومـحــافــظ العاصمة
خ ــال ــد أبـ ــو زي ـ ــد ،ع ـلــى عـ ــدم ات ـخــاذ
إج ـ ــراء ب ـحــق امل ـح ـ ّـرض ــن ع ـلــى قتل

ً
الـكــاتــب ،فضال عــن املطالبة بإقالة
م ــدي ــر األم ـ ــن الـ ـع ــام الـ ـل ــواء عــاطــف
ال ـس ـع ــودي ،لـتـقـصـيــره ف ــي حـمــايــة
ّ
الزميل حتر قبل اغتياله.
وش ـ ــارك ف ــي االع ـت ـص ــام ن ـحــو 500
ش ـ ـخـ ــص ،ك ـ ـ ـ ــرروا ت ـح ـم ـي ــل امل ـل ـقــي
امل ـس ــؤول ـي ــة املـ ـب ــاش ــرة ع ــن ح ــادث ــة

لجوء السلطات
حظر النشر
إلى ّ
المتوقع يهدف إلى
إخماد القضية
ّ
االغـ ـتـ ـي ــال ،حــام ـلــن ص ـ ــورًا ل ـحــتــر،
وه ـت ـفــوا واص ـف ــن إيـ ــاه بــالـشـهـيــد.
ك ــذل ــك قـ ــال عـ ــدد م ــن امل ـش ــارك ــن إن
الحكومة ترعى اإلرهاب والتطرف،
عبر التحالف مع «جماعة اإلخوان
املـسـلـمــن» ،والـتـســاهــل مــع الحالة
ال ـس ـل ـف ـي ــة امل ـ ـت ـ ـشـ ــددة وامل ـ ـتـ ــزايـ ــدة
(مروان بو حيدر)

ف ــي املـمـلـكــة ،وه ــو م ــا سـيـتـبــن في
اإلجـ ـ ــراءات الــاحـقــة بـحــق الـجــانــي
ورعاة هذه الحالة.
ف ـ ــي وق ـ ـ ــت الحـ ـ ـ ــق ،ن ـق ـل ــت مـ ـص ــادر
محلية أن املــدعــي الـعــام لـ«محكمة
الجنايات الكبرى» ّ
وجــه إلــى قاتل
ّ
حتر ثــاث تهم ،هــي« :القتل العمد
مــع سـبــق اإلص ـ ــرار ،وال ـق ـيــام بعمل
إره ـ ــاب ـ ــي أدى إل ـ ــى م ـ ــوت إنـ ـس ــان،
وح ـمــل وح ـي ــازة س ــاح نـ ــاري دون
ت ــرخـ ـي ــص» ،ث ـ ـ ّـم ق ـ ــرر إحـ ــالـ ــة مـلــف
الـقـضـيــة إل ــى مـحـكـمــة أم ــن ال ــدول ــة
(ع ـس ـك ــري ــة) ب ــاع ـت ـب ــاره ــا صــاح ـبــة
االخ ـت ـص ــاص بــال ـن ـظــر ف ــي قـضــايــا
اإلرهاب.
ك ــذل ــك ،أك ــد ال ـن ــائ ــب ال ـع ــام ملحكمة
أمـ ــن ال ــدول ــة أن امل ــدع ــي الـ ـع ــام فــي
األخيرة باشر التحقيق مع املتهم،
تمهيدًا إلحالته إلى املحكمة للبدء
بمحاكمته وفقًا لألصول القانونية.
ّ
لكن املدير العام لـ«هيئة اإلعــام»،
أمجد القاضي ،استبق خروج املزيد
من التفاصيل بتعميم قرار النائب
ال ـ ـعـ ــام مل ـح ـك ـمــة أم ـ ــن ال ـ ــدول ـ ــة عـلــى
محطات الـبــث اإلذاع ــي والفضائي
واملواقع اإللكترونية واملطبوعات،
ب ـح ـظــر ال ـن ـشــر ف ــي ق ـض ـيــة اغ ـت ـيــال
ّ
حــتــر .وب ـ ّـرر التعميم هــذه الخطوة
بــأنـهــا ج ــاءت «حـفــاظــا عـلــى سرية
ال ـت ـح ـق ـي ــق وت ـح ـق ـي ـق ــا لـلـمـصـلـحــة
العامة ،وذلك باستثناء البيانات أو
املعلومات التي تصدر عن النائب
العام ملحكمة أمن الدولة».
ْ
وح ـ ــظ ـ ــر الـ ـنـ ـش ــر إجـ ـ ـ ـ ــراء اعـ ـت ــادت ــه
وســائــل اإلع ــام فــي األردن ،خاصة
ف ــي ال ـق ـض ــاي ــا ال ـس ـيــاس ـيــة أو تـلــك
املــرتـبـطــة بـمـحــاكـمــة سـيــاسـيــن أو
ش ـخ ـص ـيــات اج ـت ـمــاع ـيــة أو ديـنـيــة
بارزة ،وهو من ناحية أخرى يهدف
إل ــى تـخـفـيــض م ـس ـتــوى االح ـت ـقــان
في اململكة بسبب اعـتــراض جهات
كـ ـثـ ـي ــرة ،ش ـك ـل ـيــا أو ح ـق ـي ـق ــة ،عـلــى
االغتيال .كذلك فإنه أسلوب تتبعه
الحكومة لجعل القضية على الرف
وأقـ ـ ـ ــرب إل ـ ــى الـ ـنـ ـسـ ـي ــان ،ثـ ــم ح ــرف
االهتمام إلى قضايا أخرى ،كنتائج
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة األخ ـ ـيـ ــرة
وتشكيلة الحكومة املقبلة.

جنبالط يدين «العمل البربري» وأنصار الله
واكـ ـ ـ ـب ـ ـ ــت بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت م ـ ـ ـسـ ـ ــاء أم ـ ـ ــس،
ّ
ال ـت ـحــركــات الـشـعـبـيــة واإلعــام ـيــة
املستنكرة الغتيال الكاتب الزميل
ال ـش ـه ـيــد ن ــاه ــض ح ـتــر ف ــي عـ ّـمــان
واألردن ،ال ـ ــذي اغ ـت ـيــل ع ـلــى درج
قصر العدل في العاصمة األردنية
صباح األحد.
ُوب ــال ـت ــزام ــن م ــع االعـ ـتـ ـص ــام ال ــذي
ّ
نظم مساء أمس أمــام قصر العدل
فـ ــي عـ ـ ّـمـ ــان اسـ ـتـ ـنـ ـك ــارًا ل ـل ـجــري ـمــة
واملطالبة باستقالة رئيس
النكراء
ّ
ال ـح ـك ــوم ــة املـ ـك ــل ــف ه ــان ــي امل ـل ـقــي
وتحميله مسؤولية اغتيال حتر،
ّ
ـظ ــم ع ـ ـ ٌ
ـدد ك ـب ـي ـ ٌـر م ــن اإلع ــام ـي ــن
نـ
والـ ـ ـ ـسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاسـ ـ ـ ـي ـ ـ ــن وال ـ ـ ـحـ ـ ــزب ـ ـ ـيـ ـ ــن
ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــان ـ ـيـ ــن والـ ـفـ ـلـ ـسـ ـطـ ـيـ ـنـ ـي ــن
والـســوريــن اعـتـصــامــا فــي حديقة
«األسـ ـ ـ ـك ـ ـ ــوا» ف ـ ــي وس ـ ـ ــط ب ـ ـيـ ــروت،

حملوا خاللها صور الشهيد حتر،
وأل ـق ـيــت ع ــدة ك ـل ـمــات بــاملـنــاسـبــة،
ّ
حملت النظام األردن ــي مسؤولية
االغتيال.
ووصــف عضو املجلس السياسي
في حزب الله محمود قماطي حتر
بـ ـ «شـهـيــد الـكـلـمــة ال ـح ـ ّـرة وشهيد
امل ـقــاومــة ض ــد ال ـع ــدو الـصـهـيــونــي
والـ ـتـ ـكـ ـفـ ـي ــري وأدوات ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــه» .وش ـ ــدد
رئيس الحزب الشيوعي اللبناني
حنا غريب على ضــرورة مواجهة
الـفـكــر الـتـكـفـيــري وحـمــايــة الكلمة
الـ ـ ـح ـ ـ ّـرة ،وأل ـ ـقـ ــى الـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق
عصام نعمان كلمة باسم «الحركة
الــوطـنـيــة» ،ونــائــل قــائــد بـيــه كلمة
ب ــاس ــم الـ ـح ــزب ال ـ ـسـ ــوري ال ـقــومــي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي الـ ـ ــذي يـ ــرأسـ ــه وزيـ ــر
امل ـصــال ـحــة الـ ـس ــوري ع ـلــي ح ـيــدر،

ّ
وس ـ ـ ـ ـ ـ ــوزان م ـ ــك ـ ــي ب ـ ــاس ـ ــم «حـ ــركـ ــة
ال ـش ـع ــب» ،وع ـل ــي ض ـغ ـم ــان بــاســم
«ال ـ ـحـ ــركـ ــة ال ـش ـب ــاب ـي ــة ل ـل ـت ـغ ـي ـيــر»
وري ـ ــاض ص ــوم ــا ب ــاس ــم «الـتـجـ ّـمــع
ال ـت ـقــدمــي ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي» .كــذلــك
ألقى كل من الزميل جورج قرداحي
كـلـمــة بــامل ـنــاس ـبــة ،والــزم ـي ـلــة ثــريــا
ع ــاص ــي ب ــاس ــم «مـ ـنـ ـت ــدى اإلع ـ ــام
ف ــي ل ـب ـن ــان» ،واإلع ــام ــي األردنـ ــي
مصلح الهباهبة واملحامية بشرى
الخليل ،فيما ألقت غريس كاراتي
اب ـن ــة شـقـيـقــة ال ـش ـه ـيــد ح ـتــر كلمة
باسم العائلة.
كـ ــذلـ ــك اسـ ـتـ ـنـ ـك ــر رئ ـ ـيـ ــس «الـ ـلـ ـق ــاء
الـ ــدي ـ ـمـ ــوقـ ــراطـ ــي» ال ـ ـنـ ــائـ ــب ول ـي ــد
جنبالط ،اغتيال الشهيد حتر في
بيان أمــس ،معتبرًا أن «املــرء قد ال
يـتـفــق م ــع ال ـتــوج ـهــات الـسـيــاسـيــة

