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تقــرير

يتذكره «بلدوزر» ّترو
ينساه
ما
الحجار ّ
ّ
فراس الشوفي
إق�ل�ي��م ال �خ� ّ�روب ف��ي ح�س��اب��ات ال�ط��وائ��ف
اللبنانية منطقة س�ن� ّ�ي��ة .وع�ل�ي��ه ،وإل��ى
ّ
الحقيقية،
ح�ين ق�ي��ام ال��دول��ة اللبنانية
ف��إن «امل �ج �ب��ور» ب��أن ي��رع��اه��ا ويخدمها
وي �ه �ت�ّ ّ�م ب �ن��اس �ه��ا ه ��و ت � ّ�ي ��ار امل�س�ت�ق�ب� ّ�ل،
«امل� �م ��ث ��ل ال� �ش ��رع ��ي وال ��وح� �ي ��د» ل�ل�س��ن��ة
ف��ي ل �ب �ن��ان ،ك �م��ا ي��وح��ي ال��رئ �ي��س سعد
الحريري في تغريده عبر «تويتر».
ّ
لكن ،كما في كل قضاء ،في اإلقليم :هناك
ن��ائ��ب «ب��اب��ان��وي��ل» ف��ي كيسه األح�م��ر ال
شيء غير الوعود .وإذا صودف مرورك
ف��ي بعاصير أو امل�غ�ي��ري��ة أو شحيم أو
زاوية من زوايا اإلقليم املتعب ،وسمعت
ّ
ل�ف��ظ «م �ح �م��د ت �ك ��رم» ،ت��أك��د أن م��واط�ن��ًا
ّ
ّ
«بلديًا» يتهكم وابتسامته «وراء أذنيه»
من األحالم التي ينثرها نائب املستقبل
ّ
الحجار.
محمد
وامل �س �ت �ق �ب��ل ل �ي��س وح� �ي� �دًا ف ��ي ح��دي �ق��ة
ال� �ش ��وف ال �خ �ل �ف� ّ�ي��ة .ف��ال �ح��زب ال �ت �ق��دم��ي
االش � �ت� ��راك� ��ي ف� ��ي اإلق� �ل� �ي ��م ُي �س �ق ��ط ع�ن��ه
ّ
قرية من
تقوقعه ال ��درزي ،لتجد في ك��ل ّ
الساحل إل��ى الجرد اشتراكيني سنة ما
زال ��وا يعيشون على زم��ن ال��راح��ل كمال
جنبالط .ال��ذاك��رة وحدها ال تكفي هنا،
ل��ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ف��ي اإلق�ل�ي��م ورق ��ة لوتو
راب �ح��ة دائ� �م ��ًا :وزي� ��ر ش� ��ؤون امل�ه� ّ�ج��ري��ن
عالء الدين ّ
ترو.
«املستقبل في ضمور» ،يرددها ناشطو
اإلق� �ل� �ي ��م وي� � �ع � ��ددون أس� �ب ��اب ��ًا وأس �ب��اب��ًا
لتراجع حالة ّ
التيار األزرق في «الجبل
ّ
ُ
ّ
ال� �س ��ن ��ي» .ت ��اري �خ ��ي ��ًا ،ل ��م ي �ع ��ر ال��رئ �ي��س
الخروب اهتمامًا
الحريري إقليم
رفيق
ّ
ّ
ذا ش� ��أن« .س��ن��ة ب�س�م�ن��ة وس��ن��ة ب��زي��ت»

يقول أحد املستقبليني .وعلى الرغم من
انتقادات الرجل الالذعة ،ما زال يدور في
اإلقليم و« pinصورة الرئيس الحريري»
ع �ل��ى ص � ��دره« ،ل �ك��ن امل�س�ت�ق�ب��ل ع�ل�ي��ه أن
يفي بوعوده ،ونحن لسنا مرتزقة لقطع
الطريق فقط».
ال ش� � � ّ�ك ف� ��ي أن خ � � ��روج امل �س �ت �ق �ب��ل م��ن
ال �ح �ك ��وم ��ة وض � ��ع ال� �ح � ّ�ج ��ار ف� ��ي وض� � ٍ�ع
يكن
ال ي�ح�س��د ع �ل �ي��ه .ص�ح�ي��ح «أن� ��ه ل��م ّ
الزير من البير» في اإلقليم ،لكنه
يشيل ّ
�ور ك�ث�ي��رة،
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ٍ
م�س�ت�ف�ي�دًا م ��ن وزراء ال �ت �ي��ار وال�ح�ل�ف��اء
وامل ��ال آن� ��ذاك» .ال ت��رى ذل��ك األث��ر األزرق
الذي صبغ اإلقليم في السنوات املاضية
إذا درت في القرى .تكاد تبحث عن صور
الشيخ سعد والرئيس ف��ؤاد السنيورة
«ب��ال�س��راج والفتيلة» تمامًا كما تبحث
ع ��ن خ ��دم ��ات ال� �ت� �ي ��ار ه �ن��ا وم �ش��اري �ع��ه
اإلنمائية .وحدها الفتات الوداع للعميد
ّ
وس��ام الحسن تحتل امل�س��اح��ة ،وتخفي
خلفها األس�لاك الكهربائية العشوائية.
حتى تلك الصورة اليتيمة للشيخ سعد
والسنيورة خلف تمثال الرئيس الراحل
ج �م��ال ع �ب��د ال �ن��اص��ر ف ��ي س��اح��ة ب��رج��ا
هجرتها الحياة لصالح الغبار ،وتكاد
ال تظهر معاملها بوضوح .هذا ال يعني
ّ
أن اإلقليم طلق املستقبل ،الناس هنا لن
مكانها لتذهب إل��ى الم �ك��ان .أهل
ت�ت��رك
ّ
اإلق�ل�ي��م «ي �ن ّ��ق��ون» ع�ل��ى املستقبل حتى
ال�ص�ب��حّ ،لكنهم م��ع ال�ت�ي��ار حتى امل��وت،
«ألننا سنة».
ال ينكر معظم رؤس ��اء ب�ل� ّ
�دي��ات اإلقليم،
ح�ت��ى أول �ئ��ك املستقبليني «ل�ل�ع�ظ��م» ،أن
ال�ت� ّ�رو «ب �ل��دوزر وم��اش��ي» ،ال يترك بيتًا
ّ
اجتماعيًا ال يحضر
ال ي��زوره أو واجبًا

فيه .ه��ذا ليس «س� ّ�ر» ال��وزي��ر ،الخدمات
ه ��ي «م �ف �ت��اح س �م �س��م» .م ��ن ال ��زف ��ت إل��ى
ال� �خ ��دم ��ات ال �ص �ح� ّ�ي��ة إل � ��ى ت �ع��وي �ض��ات
امل �ه� ّ�ج��ري��ن ف ��ي ال �ت��رم �ي��م امل �ن �ج��ز وغ �ي��ر
امل �ن �ج��ز .وم� ��ا ي �ق��ول��ه ب �ع��ض ه� � ��ؤالء ،أن
قبل توزيره ،كان يتابع
الوزير حتى من ّ
ّ
م�ل��ف��ات اإلق�ل�ي��م ب��دق��ة ،وال �ي��وم «ي�ع� ّ�وض
ال �غ �ي��اب امل�س�ت�ق�ب�ل��ي ،ف �ي �ف��رغ م��ن جعبة
املستقبل ليمأل جعبة جنبالط».
خ �ص��وم��ة ال� � ّ
�ري� ��س أم �ي��ن ال �ق �ع �ق��ور م��ع
امل �س �ت �ق � ّب��ل م �ع ��روف��ة ف ��ي اإلق� �ل� �ي ��م« .أن ��ا
ال أت �ج��ن��ى ع �ل��ى أح� ��د ،م ��ن ي��دف��ع ق��رش
ل�ب�ع��اص�ي��ر ن �ق��ول ل �ل �ن��اس ج�م�ي�ع��ًا على
راس ال �س �ط��ح ،ل �ك��ن ح �ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة ل��م
ي �ص �ل �ن��ا م� ��ن امل �س �ت �ق �ب��ل ك �ب��اي��ة زف � ��ت».
ّ
املستقبل في نظر ّ
الريس يتكلون على
ّ
ال�ع�ص��ب ال �س��ن��ي ،وأن أص� ��وات اإلق�ل�ي��م
ّ
مضمونة في ظ��ل ه��ذا الشحن املذهبي
ف��ي ال �ب �ل��د .ف �ل �م��اذا ي�ت�ع�ب��ون وي �س� ّ�ي��رون
ش � � ��ؤون ال � �ن� ��اس إذا ك ��ان ��ت األص � � ��وات
م �ج��ان �ي��ة؟ ل ��ن ت �ب �ق��ى االم � ��ور ع �ل��ى ه��ذه
الحال ،يجزم ّ
الريس« ،فالشمس طالعة
ّ
ّ
والناس قاشعة» .ال يتملق الريس أحد،
«فاالشتراكي أو الوزير ترو ال يطمرنا

خروج المستقبل
من الحكومة وضع
وضع
الحجار في
ٍ
ّ
ال يحسد عليه

ّ
بالخدمات ،لكنه على األقل إذا احتجنا
إلى نقلة زفت تأتينا على عجل ،وترو
موجود دائمًا».
ك�ي�ل��وم�ت��رات قليلة ت�ف�ص��ل م��رك��ز بلدية
ّ
بلدية برجا وسرايا
بعاصير عن مركز
ّ
البلدة .للوهلة االول��ى ،يظن الداخل إلى
م�ك�ت��ب رئ �ي��س ال �ب �ل� ّ
�دي��ة ال��دك �ت��ور حسن
غ �ص��ن أن ال �ش �ي��خ أح �م��د ال �ح��ري��ري في
ً
زي��ارت��ه .م�ه�لا ،ه��ذا ليس الشيخ أحمد،
ه � ��ذا ن ��ائ ��ب ال ��رئ� �ي ��س ،دك � �ت ��ور ال �ج �ه��از
الهضمي علي ب� ّ�راج« .يخلق م��ن الشبه
أرب � �ع �ي�ن» ،وف� ��ي ال �س �ي��اس��ة أي �ض��ًا ليس
ف��ي ال �ش �ك��ل .ف��ال��دك �ت��ور ع�ل��ي مستقبلي
«ق� ��ح» ،وال ي�ن�ق��ص ل�ب�ن��ان ب�ن�ظ��ره ش��يء
س��وى ع��ودة الحريري إليه« ،ب��س يجي
ال �ش �ي��خ ،ح �ك��ي ت��ان��ي ب��ال �ب �ل��د» .ال� ّ
�ري��س
ّ
ل �ي ��س م �س �ت �ق �ب �ل� ّ�ي��ًا« ،ل �ك �ن ��ه م� ��ن م �ح��ب��ي
مسيرة ومشروع الرئيس الشهيد رفيق
الحريري» .يدافع الرجالن عن املستقبل
دف��اع��ًا مستميتًا ،ويهاجمان ح��زب الله
هجومًا مستميتًا أيضًا .لكن املفارقة أن
ّ
تسجل عليهما
كلمة واح��دة ال يمكن أن
ّ
ب �ح��ق االش �ت��راك��ي أو زع�ي�م��ه أو ال��وزي��ر
ت� � ّ�رو .وم ��ا ال �خ�ل�اف األخ �ي��ر ب�ي�ن الشيخ
والبيك «سوى غيمة صيف عابرة» يقول
ّ
الحجار؟ يجول على
الدكتور علي .أين
ناخبيه ،يجزم الثنائي« ،لكن املستقبل
ليس في الحكومة ،ونحن ال غنى لدينا
عن الدولة».
ال� ّ
�ري��س يحيى ع�لاء ال��دي��ن «ب�ين ـ�ـ ب�ين».
ٌ
رئيس بلدية كترمايا مشغول اآلن في
متابعة قضية الشاب علي طافش الذي
ق�ت��ل ع�ل��ى األوت��وس �ت��راد ال�ج�ن��وب��ي ي��وم
قطع الغاضبون الطريقّ .
الريس يحيى
ّ
مستقبلي «ح ��ق ��اوي» ،ف�ه��و ي��رى ال�ف��رق

ب�ين ن�ش��اط ت� ّ�رو وخ�م��ول ال�ح�ج��ار ،لكنه
«يبلع» تقصير ن��ائ��ب املستقبل بسبب
«خ��روج فريق  14من الحكومة ،من أين
سيأتي بالخدمات؟».
ع� �م� �ل � ّ�ي ��ات ال �ت �ج �م �ي��ل ال � �ت ��ي ت �م��ارس �ه��ا
ّ
ف� ��اع � �ل � �ي ��ات اإلق � �ل � �ي� ��م إلخ � � �ف � ��اء ال � �ت� ��وت� ��ر
ّ
االشتراكي ـــ املستقبلي ال تنفع« .التوتر
ع�ل��ى األرض ازداد ك�ث�ي�رًا ب�ع��د امل�ن��اظ��رة
ّ
التلفزيونية ،والعاقلون يبذلون جهدًا
ّ
ح �ت��ى ال ت �ت �ط ��ور األم � � � ��ور» ،ي� �ق ��ول أح��د
االش� �ت ��راك� �ي�ي�ن .وإح � � ��دى أك� �ث ��ر ال �ح �ج��ج
إق�ن��اع��ًا ،ه��ي العالقة ال�ت��ي ق��د ت�ع��ود بني
ليلة وضحاها إلى «السمن والعسل» بني
الشيخ والبيك .وال يخفي االشتراكيون
وب �ع��ض امل�س�ت�ق�ل�ين تحميلهم ال�ح�ج��ار
م �س��ؤول �ي��ة ال �ت��وت �ي��ر« ،ح � � ّ�رض ال�ش�ب��اب
على النزول إلى الشارع ،وحني ّ
تغيرت
التعليمة لم يستطع إقناعهم بالعودة
ّ
إل� ��ى ب �ي��وت �ه��م» .وم� ��ا ي ��ؤك ��ده ه � ��ؤالء أن
ال� �ن ��اس ل ��م ت �ت �ج��اوب م ��ع دع� � ��وات ق�ط��ع
ال �ط��رق��ات ألن �ه��ا ت�ع�ب��ت م��ن استعمالها
ث� ّ�م ال�ت�ب� ّ�رؤ منها .أي��ن ك��ان ال�ح� ّ�ج��ار يوم
قطعت الطريق؟ يسأل أحدهم ويجيب:
كان في فريسني (بني مزبود وكترمايا)
يقنع الناس بالخروج من ال�ش��ارع بعد
أن أنزلهم عبر الهاتف ومن وراء مكتب،
بينما كان ترو على الطريق يجول على
املمرات املقطوعة ليقنع الناس بضرورة
فتح الطرقات.
يحتمل إقليم الخروب جراحًا جديدة.
ال
ّ
وال ي �ظ��ن��ن أح ��د ب ��أن «اإلق �ل �ي �م �ي�ي�ن» قد
ي� �خ ��رج ��ون م ��ن ع � �ب ��اءة ول� �ي ��د ج �ن �ب�لاط
ليدخلوا عباءة املستقبل أو العكس .في
ه ��ذا ال�ج�ب��ل ال�س��اح�ل��ي ن � ٌ
�اس ت�ع�ب��وا من
الزواريب.

تقــرير

«الكتلة الوطنية» لـ 14آذار :لن نقبل الغبن بعد اليوم
ليا القزي
ال �ك �ت �ل��ة ال ��وط �ن �ي ��ة ح � ��ردان � ��ة ،خ �ص��وص��ًا
ف ��ي ك � �س� ��روان .اس� ��م ع �م �ي��ده��ا ك ��ارل ��وس
اده ال ي �ت��داول .ال م�ك��ان ل��ه ع�ل��ى ال�ل��وائ��ح
االن �ت� �خ ��اب� �ي ��ة االف � �ت� ��راض � �ي� ��ة .ق � � ��رار ق ��وى
ال��راب��ع ع�ش��ر م��ن آذار ال�س�ي��اس��ي تقبض
ع�ل�ي��ه االح � ��زاب ال �ث�لاث��ة ال��رئ�ي�س�ي��ة :ت�ي��ار
املستقبل ،ال �ق��وات اللبنانية وال�ك�ت��ائ��ب.
ّ
ع��ض��ت ال �ك �ت �ل��ة ع �ل��ى ال �ج ��رح ط ��وي�ل�ا ،اال
ّ
أنها ال�ي��وم تهز العصا م�ح��ذرة م��ن أنها
لن تقبل بالغنب بعد اليوم .يقول مسؤول
الكتلة في كسروان شربل كفوري أنه على
املستوى الوطني «ال�ع�لاق��ة ج�ي��دة .نحن
م �ت��واق �ف��ون ع �ل��ى ال �خ �ط��وط ال �ع��ري �ض��ة».
ع �ل��ى امل �س �ت��وى ال�ت�م�ث�ي�ل��ي ال �ك �س��روان��ي،
ي��ؤم��ن ال �ك �ت�لاوي��ون ب ��أن وج ��وده ��م على
ال �ل ��وائ ��ح االن �ت �خ��اب �ي��ة «ي �ع �ط��ي ص��دق�ي��ة
للموقع وللجماعة التي نتحالف معها».
يهم كفوري التشديد على أن الكتلة «ال
تطلب تقسيم الحصص والقيام بحصر
ارث» ،ف��ال�ح��زب «م�ب��دئ��ي وال ي�ه��دف ال��ى
زي� ��ادة ح�ص�ص��ه ال�ت�م�ث�ي�ل�ي��ة» .ول �ك��ن قلة
هم الذين يملكون «صبر أي��وب» .وهدوء
إده ال ��ذي ينسحب ع�ل��ى ت �ي��اره ال يمكن
أن يحتمل «كل هذا االجحاف بحقه» .لم
يتمالك الحزب نفسه عندما رأى «الناس
تنتش حصص غيرها من قالب الجبنة».
أت��ى ال��وق��ت ال��ذي ي�ق��ول فيه الكتالويون
ال � �ـ«أل» ال �خ��اص��ة ب �ه��م« .أل» ل�س�ي��اس��ة 14
آذار املناطقية« .أل» لعدم ترشيح كتالوي
ع� �ل ��ى ل� ��وائ� ��ح امل � �ع� ��ارض� ��ة ف� ��ي ك � �س� ��روان
وج �ب �ي��ل« .أل» إلل �غ ��اء ال �ك �ت �ل��ة وم �ح��اول��ة
ُ
دفن تاريخها .كل هذه «ال�لاءات» توحي
ب ��أن ل�ل�ك�ت�ل��ة ق ��وة ه��ائ �ل��ة ت�س�ت�م��ده��ا من
شعبيتها ال�ع��ارم��ة .لكن ك�ف��وري يعترف
ب � ��أن ال � �ح� ��زب ل� �ي ��س ش� �ع� �ب ��وي ��ًا ،وم� �ع ��دل
االع� �م ��ار ع �ن��ده ك�ب�ي��ر ن�س�ب�ي��ا ،وامل��اك�ي�ن��ة
االنتخابية ال تتحرك بفاعلية بسبب قلة

القوات :جعجع خاض معركة ترشيح إده في كسروان (أرشيف ـ مروان طحطح )
الحماسة .بيد أن «ال��رأي العام موجود،
وم��ؤث��ر ف��ي محيطه» .يضيف أن الكتلة
«ال ت � ّ
�رب ��ح ول �ك �ن �ه��ا ت �خ� ّ�س��ر» ان �ت �خ��اب �ي��ًا.
ي� �ص ��ف م� ��ن «ي� �ط� �ب� �خ ��ون ال � �ل� ��وائ� ��ح» ف��ي
ك� �س ��روان ب��ال �ج��اه �ل�ين ،أو «امل�ت�ج��اه�ل�ين
لالكثرية الصامتة التي لم َ
تنصع لالمر
الواقع في املاضي ،ووقفت في الحاضر
ضد التحالف ال��ذي فرضه عليها التيار
الوطني ال�ح��ر» .يناشد ك�ف��وري أف��رق��اءه
ف ��ي  14آذار «ع� � ��دم ال� �ل� �ج ��وء ال � ��ى ال �غ��اء
اآلخ��ر ،فالتمثيل السياسي ال يكتمل اال
ب��ال�ت�ن��وع» .ي�ق��ول م�ص��در آخ��ر ف��ي الكتلة
(من املقربني من «العميد» كارلوس إده،

إن وج��ود منصور البون وفريد الخازن
ع� �ل ��ى أي الئ� �ح ��ة ه� ��و غ� �ن ��ى ل� �ه ��ا ،ول �ك��ن
املعركة في كسروان في ظل وجود خصم

نعمة افرام ال يجرؤ
على الترشح إذا صمد
النظام السوري

ك �م �ي �ش��ال ع� ��ون ه ��ي س �ي��اس �ي��ة ب��ام�ت�ي��از
وليست خدماتية فقط« ،وأي الئحة من
دون االح��زاب ال قيمة لها» .يشرح وضع
االس� �م ��اء امل� �ت ��داول ��ة ،ف �ي��رى أن ��ه «م ��ا دام
النظام السوري صامدًا ،فلن يجرؤ رئيس
ج�م�ع�ي��ة ال �ص �ن��اع �ي�ين ن �ع �م��ة اف� � ��رام على
الترشح» .يعتبر أن الوزير السابق زياد
ب� ��ارود« ،م��ع محبتنا ل��ه ،ال حيثية ل��ه».
كسروان «ال ترضى أن يمثلها مستقلون
ال رأي لهم ف��ي القضايا امل�ط��روح��ة» .كل
ه��ذا التهديد وال��وع�ي��د ال�ك�ت�لاوي يصدر
ُ
رغ��م أن االج�ت�م��اع��ات ال��رس�م�ي��ة ل��م تعقد
ب �ع��د ب�ي�ن ال �ق �ي ��ادات امل �ع��ارض��ة ل�ت�ح��دي��د

ال �ت��وج �ه��ات االن �ت �خ��اب �ي��ة .ت �ب �ن��ي ال�ك�ت�ل��ة
ه�ج��وم�ه��ا ع�ل��ى «ت �ق��اري��ر» تصلها تؤكد
لها وج��ود مشروع القصائها عن القرار
السياسي.
الحلفاء ال يطمئنون الكتلة .يقول مصدر
مقرب م��ن ال�ق��وات اللبنانية ل�ـ«األخ�ب��ار»
إن رئيس الحزب سمير جعجع هو الذي
خ��اض معركة من أج��ل ترشيح كارلوس
اده ف��ي ك� �س ��روان ،م �ع��ارض��ا ب��ذل��ك رغ�ب��ة
حلفائه« ،ولكن اده هو الذي أقصى نفسه
عن القرار وابتعد عن االمانة» .يضيف أن
الحديث عن االنتخابات وعدد املرشحني
عن االحزاب ال يزال مبكرا بعض الشيء،
«فاللقاءات لم تعقد بعد» .اذا ما زال من
املبكر أن تقرر الكتلة أن تحرد أو ترضى
ع��ن «ث� ��ورة االرز» .م��ن ج��ان��ب ال�ك�ت��ائ��ب،
ترى مصادرها أن املعركة ال تتحمل أكثر
م��ن م��رش �ح�ين ع��ن االح � ��زاب ع �ل��ى الئ�ح��ة
املستقلني املدعومة من  14آذار« .القصة
ال يجب أن تتوقف على أحقية التمثيل،
فإده هو من يقول إنه مع اعالء مصلحة
ال �ف��ري��ق ال �س �ي��اس��ي م �ج �ت �م �ع��ًا» .يضيف
الكتائبي أن��ه «اذا ح ��ردت الكتلة فكيف
ب��ال�ح��ري ب��االح��زاب االخ ��رى كالوطنيني
االح� � ��رار؟» .أح ��د أع �ض��اء االم��ان��ة ال�ع��ام��ة
«ال� �ح ��اردي ��ن» ع �ل��ى ع�م�ل�ه��ا ي�ت�ه�ك��م عند
السؤال عن الكتلة .يرى أنه بعدما انسحب
ع� �ض ��و االم � ��ان � ��ة ن ��وف ��ل ض� ��و ل� �ك ��ارل ��وس
ليكون ممثله على تلك ال�لائ�ح��ة« ،فشل
االخ�ي��ر ف��ي اث�ب��ات ح�ض��وره الشعبي ،إذ
غاب عن السمع ،مقفال باب منزله .ورغم
ك ��ل ت�ق�ص�ي��ر ف��ري�ق�ن��ا ال �س �ي��اس��ي ،إال أن��ه
يتعامل ب�م��وض��وع�ي��ة م��ع أم��ر الترشيح
لالنتخابات» .فالكتلة الوطنية ،حسب
اآلذاري ،ل��م ت�ق��م ب ��أي ع�م��ل ي�ش�ج��ع على
التعاون معها مستقبال .بسخرية يقول
آذاري ك�س��روان��ي آخ��ر« :فلينظم العميد
ح��زب��ه ف��ي جبيل قبل أن ي�ب��دي رغ�ب��ة في
التوسع صوب كسروان».

