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خفايا
خفايا

م�صائب قوم عند جنبالط فوائد

بقعة �أمن
ال�سلطة بو�صلة جنبالط ال غير

 روزانا ر ّمال

} حسين حمود

مني النائب وليد جنبالط بهزيمة ما بعدها هزيمة بعدما أظهر
عدم إحراجه وال انزعاجه من تنظيم «جبهة النصرة» اإلرهابي،
حين اعتبر الجبهة «معتدلة» تختلف عن غيرها فخذلته وأقدمت
على ذبح دروز بينهم مشايخ في منطقة «قلب لوزة» السورية
مطالبة إياهم بالتخلي عن طقوسهم وعقيدتهم .
تفوق النائب وليد جنبالط يومها على الرئيس األميركي
باراك أوباما والرئيس الفرنسي فرنسوا هوالند وعلى تركيا
وقطر وأبناء الحلف السياسي الدولي الواحد الذين يزينون
تصريحاتهم األكثر جموحا ً بميزان المقبولية لدى المجتمع
الدولي الرافض ألي فكر تفكيري «ق��اع��دي» ،فتفوق تطرفا ً
بهذا االعتراف بحيث لم يصدر تصريح ألي مسؤول سياسي
إقليمي أو دولي دعم وأدار ومول وسلح وتمنى سقوط نظام
الرئيس السوري بشار األس��د وانتصار اإلره��اب في باطنه
وظ��اه��ره أكثر غ��راب��ة م��ن موقف جنبالط ال��ذي ل��م يشاركه
موقفه سوى موشيه يعالون ،شاء جنبالط أو لم يشأ غضب
واع�ت��رض نوابه وم��ؤي��دوه أم لم يغضبوا أو ب��رروا بصدفة
ت�ق��ارب المصالح وه��و ع��ار ف��ي الحالة «اإلسرائيلية» أو لم
يبرروا ،فأرشيف تصريحات اإلسرائيليين موجود.
فاقت شخصنة جنبالط ك� ّل ح��دود استغالل المصائب
للفوائد الشخصية التي تعيد ظهوره على الساحة السياسية
الداخلية بعد أن خفت وبرد زخمه وسط تصدر حزب الله
المشهد برمته داخليا ً وإقليميا ً في ذهن األميركي والسعودي
واإليراني واإلسرائيلي ،محاوالً استغالل فرصة الظهور
إقليميا ً بموقف ال�لاع��ب األس ��اس وال��زع�ي��م ال��ذي ال يمكن
تخطيه إقليميا ً في األزمة السورية وهذا غير صحيح حجما ً

ليست لحظة غفلة التي يعيشها النائب وليد جنبالط
هذه األيام .وهو لم يكن كذلك في ك ّل مراحله السسياسية
والعسكرية التي م ّر بها منذ تسلّمه قيادة الحزب التقدمي
اإلشتراكي بعد اغتيال وال��ده النائب كمال جنبالط حتى
صباح هذا اليوم.
فسيّد المختارة واآلن كليمنصو ينظر دائما ً إلى البحر
الذي يطرأ على المنطقة وال سيما لبنان ،إنْ كان صاعدا ً من
باطن األرض أو من السماء ،أو آتيا ً مع الرياح المستجدّة،
شرقا ً او غرباً ،ليحجز مركبا ً آمنا ً له على لججه.
ينتابه دائما ً قلق وجودي ،ليس للطائفة أو الحزب ،بل
للعائلة ،ومركزها في السلطة ومغانمها .لذا عليه السباحة
مع التيار مهما كان ،قريبا ً أو بعيدا ً من المبادئ التقدمية
واإلشتراكية .ومن أبرز إبداعاته التقدمية مثالً تحالفه مع
أنظمة الصحاري التي أعادت المنطقة إلى أعراف القبائل
وأسكنت أهلها في الخيم ليحكموا بعضهم بسنن البداوة
أو م��ا ُي�ع��رف بعصور الجاهلية ،وك��أن اإلس�ل�ام ل��م يم ّر
من هنا أب��دا ً وال أتى بحضارة أو قيم أخرجت الناس من
الظلمات إلى النور.
وفي السابق كان جنبالط في صلب حكومات ما بعد
الطائف ومهما كان لون الحكومة أو رئيسها او حتى رئيس
الجمهورية ،ودائما ً كان مواليا ً ال معارضا ً يسارياً.
ل��ذا ف��إنّ تعاطي جنبالط مع أنظمة الصحراء في هذه
ال�م��رح�ل��ة ،ال ي �ب��دو غ��ري�ب�ا ً أو م�ف��اج�ئ�ا ً واب ��ن لحظة غفلة
أو غ �ش��اوة ،ف�ه��و ي��رى ب��وض��وح أنّ ه��ذا ال�ت�ح��ال��ف بين
التقدمية واالشتراكية مع الرجعية و األنظمة االقطاعية -
الرأسمالية ،تؤ ّمن له الشراكة في الحكومة والسلطة في
لبنان.
وطبيعي أي�ض�ا ً أن ي�ك��ون جنبالط م��ع متف ّرعات هذه
األنظمة ،من التنظيمات اإلرهابية كـ»جبهة النصرة» التي
ن��زع عنها رئيس «التقدمي» صفة اإلره ��اب ،وب��ات أحد
المدافعين عنها وعن اعمالها مح ّوالً إياها إلى ضحية ،كما
فعل إثر ارتكابها مجزرة بلدة قلب لوزة في جبل الس ّماق
بإدلب ،معتبرا ً أنها (المجزرة) مج ّرد حادث فردي حصل
نتيجة خ�ط��أ ال�ش�ه��داء ألن�ه��م اع�ت��رض��وا مهمة لمسلحي
«النصرة» كانوا يقومون بها .حتى أنّ المجلس المذهبي
الدرزي لم يصدر بيانا ً رسميا ً بإدانة المجزرة أو «الحادث
الفردي» الذي أسال دماء وجثثا ً على األرض.
ل�ي��س غ��ري �ب �ا ً أن ي �ك��ون ه��ذا ه��و م��وق��ف ق��ائ��د الحركة
الوطنية السابق ،فالقتلى ال يفيدونه في مستقبل سورية
والمنطقة ،بحسب اعتقاده ،فـبحر التكفيريين هو السائد
وعليه السباحة معه .أو دعوا «الجيوش تم ّر».
إال أنّ حسابات جنبالط ،قد تخطئ هذه المرة أيضاً،
كما حصل في السابق في أكثر من محطة ومنعطف ،لكن
هذا األمر ال يه ّم عند جنبالط ،طالما أنه يملك القدرة على
الدوران واالعتذار والعودة إلى الحكم .إال إذا كان قراره
جديا ً بالتخلي عن العمل السياسي ،وتسليم مقاليد دفة
ال �ح��زب ،إل��ى نجله ت�ي�م��ور ال�ص��ام��ت ح�ت��ى اآلن بالرغم
م��ن م�ب��اش��رت��ه ال�ن�ش��اط ال�س�ي��اس��ي وال�ش�ع�ب��ي م��ن خالل
استقباالته للوفود السياسية والمناطقية بدالً من والده.
جنبالط يتقن ج�ي��دا ً سياسة أم ��راء الجبل ونهاياتها
لم تكن في الغالب سعيدة ،كما هي حال سياساته التي
مارسها تماماً ،لكن م��ع ف��ارق ه��و أنّ األم��راء ل��م يفسح
لهم المجال لتقديم االع�ت��ذارات عما كان يعتقد سالطين
العثمانيين أنهم اقترفوه من مساوئ بحقهم ،أما جنبالط
فمحظوظ ...وبوصلته دائما ً السلطة.

كرامي� :إجماع �شعبي غير معلن
على � ّأن الجي�ش والمقاومة حميا لبنان
أشار الوزير السابق فيصل كرامي إلى «أنّ التطورات التي تشهدها
حدودنا الشرقية أثبتت صحة المخاوف التي ح ّذرنا منها منذ سنوات،
ومختصرها أنّ لبنان ليس بمنأى عن الصراع الدموي الدائر في المنطقة،
يحصنوا أنفسهم وبلدهم
وال سيما في سورية ،وإنّ على اللبنانيين أن
ّ
بالح ّد األدنى من التوافق السياسي لحماية لبنان من األخطار الداهمة آجالً
أو عاجالً ،وهو األمر الذي لم يحصل لألسف بالسرعة والفعالية الالزمتين،
لكنّ الجيش والمقاومة لم يخضعا للتناقضات السياسية وقاما بما يلزم،
بك ّل جاهزية ،وأيضا ً بك ّل حكمة ،لص ّد هذه األخطار .واليوم هناك إجماع
لبناني شعبي غير معلن بأنّ اإلنجازات الميدانية للجيش والمقاومة
نجحت في حماية لبنان».
ولفت في حديث لموقع قناة المنار إلى أنّ أبرز ما يميز االنتقادات السياسية
لعمل الجيش والمقاومة «أنها سياسية ،وقد بدأت تجد صعوبة لدى األطراف
التي تستعملها كخطاب سياسي في إقناع الجمهور اللبناني».
وأضاف« :ال يغيب عن العارفين بالشأن اللبناني الداخلي أنّ االعتراض
على ثالثية الجيش والشعب والمقاومة هو من ضمن لعبة الصراع على
السلطة ،وخصوصا ً أنّ هذه المعادلة التي أثبتت فعاليتها هي جزء من
السياسة الحكومية اللبنانية المنصوص عليها في ك ّل البيانات الوزارية
للحكومات المتوالية التي أخذت ثقة البرلمان بناء على هذه البيانات».
وفي الشأن الحكومي ،قال كرامي« :أنا ال أرى أي تطورات حكومية
في لبنان ،والمفارقة أنّ التجاذب السياسي هو جزء عضوي وحيوي
من تكوين هذه الحكومة التي كل ما كان عليها هو أن تصمد ولو شكليا ً
بانتظار إنضاج المناخات إلط�لاق حياة سياسية ودستورية جدية.
وعليه ،أنا ال أرى في األفق القريب أي جديد على مستوى الملف الرئاسي
أو حتى على مستوى العمل الحكومي .ستبقى األمور «مكانك راوح» مع
ّ
تؤخر».
بعض التجاذبات والحركات التي ال تقدّم وال

ع�سيري يهنئ عون وجعجع
بـ�إعالن النيات
اتصل السفير السعودي علي عواض عسيري برئيس تكتل التغيير
واإلصالح النائب ميشال عون ورئيس حزب القوات سمير جعجع ناقالً
إليهما تهنئة السعودية بـ«إعالن النيات».
كما زار عسيري رئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة وعرض
معه التطورات.
وكان السفير السعودي زار أيضا ً وزير االقتصاد والتجارة آالن حكيم
الذي أطلعه على المشاورات التي يقوم بها لدعم المجتمعات اللبنانية
الحاضنة للنزوح السوري ،ونقل إليه الوضع المأساوي الذي يعيشه
اللبنانيون في المناطق الفقيرة التي تستضيف السوريين ،وال سيما
الشمال وعكار.
وأع��رب عسيري عن استعداده «لتقديم ك� ّل الدعم الممكن لتأمين
االستقرار والوحدة والنمو االقتصادي في لبنان» ،مرحبا ً بالمشاركة في
دعم الصندوق اللبناني للنهوض «الذي أثبت فاعلية آليته وشفافيته
والسرعة في التنفيذ لمساعدة المجتمعات اللبنانية التي تعاني عبء
النزوح السوري».
ووع��د السفير السعودي بتنفيذ مشاريع في لبنان تغطي القطاع
االستشفائي والتربوي والطرق والبنى التحتية.

ونفوذا ً بين دروز سورية .
وبين أن يضع جنبالط النقاط على الحروف ويتهم داعمي
«النصرة» من ممولين ومستهدفين حقيقيين للطائفة من أتراك
وقطريين وسعوديين ،وبين أن يطالبهم بالصمود والقتال
ببسالة المتمسك بأرضه وطائفته ومعتقداته ،يصوب اتهاماته
على النظام السوري ويرتجل حلوالً ويتدخل ويحلل أساليب
الح ّل السياسي في سورية ويعود إلى معزوفة باهتة وهي
اتهام الرئيس األسد بما يجري .
على أي حال يعتبر جنبالط أنّ ما جرى برمته هو حادث
فردي ،وهذا في ح ّد ذاته غريب ومدهش وهو يعد باتصاالت
تفيد في ح ّل األزمة التي يتعرض لها الدروز هناك عله ينجح
هذه المرة في إبعاد األذى عنهم ويكسب رهان الزعامة في
س��وري��ة ،وف��ي ذل��ك وح��ده اع�ت��راف منه بمعرفة الجهة التي
تمون على هذا النوع من اإلره��اب .بالتالي كيف تكون هذه
الجهة بشار األسد؟
ليست المرة األول��ى التي يقع فيها جنبالط في تناقضات
المواقف ،فقد اعتاد اللبنانيون ذلك منه حتى سئموا ،وتكاد
الضجة اإلعالمية تكون أكبر بكثير من حجم وليد جنبالط
وشعبيته لدى دروز سورية وهو الذي يحاول جاهدا ً ضمهم
إلى كنفه بقوة ال تفترضها سوى رهانات طامحة إلى دولة
درزي��ة يحكمها على أس��اس زعامة يفرزها سقوط الرئيس
بشار األسد.
تدخل «إس��رائ�ي��ل» على خط األزم��ة بطريقة غير مباشرة
فتقول صحيفة «ه��آرت��س»إنّ «إسرائيل» ق� ّررت عدم التدخل
عسكريا ً لحماية أبناء الطائفة الدرزية في سوريا رغم توجه
قيادات الوسط ال��درزي في البالد إلى الحكومة بطلب تقديم
الدعم العسكري إلخوانهم في الجانب السوري من الحدود،
حسب الصحيفة.

�سالم التقى نظيره الكاريبي
ورئي�س البعثة العلمانية الفرن�سية
استقبل رئ��ي��س الحكومة تمام
سالم رئيس وزراء جزيرتي سانت
كيتس ونيفيس في الكاريبي تيموتي
ه��اري��س والسفير قتيبة الغانم،
وجرى عرض لألوضاع والتطورات.
وق��ال هاريس بعد اللقاء« :هذه
هي زيارتي األول��ى والقصيرة جدا ً
للبنان وتشرفت بلقاء دولة الرئيس
تمام س�لام وك��ان��ت فرصة لتبادل
اآلراء حول النمو والتطور .نحن في
سانت كيتس ونيفيس منفتحون
ونتمتع بأجواء سياحية خاصة وإنّ
السياحة تشكل قطاعا ً مهما ً وأساسيا ً
في اقتصادنا ،وأنا متأكد أنّ عالقتنا
ف��ي ال��ت��ب��ادل السياحي ستنعكس
إيجابا ً من خ�لال التعاون وتبادل
الخبرات بين بلدينا بما فيه المنفعة
للشعبين».
وأض���اف« :كما أغتنمتها فرصة
لالطالع على األوضاع الزراعية في
بلدكم ونحن أيضا ً لدينا إنتاج زراعي
مهم وسنتبادل الخبرات ف��ي هذا
المجال التي ترتكز على إيجاد فرص
تتيح التطور لبلدينا خاصة ،وأننا
في سانت كيتس مجتمع زراع��ي ما
يخلق فرصا ً للتعاون من أجل حماية
المصالح ،وعلينا أن نعمل جاهدين
لتحضير مواطنينا وجعلهم يعتمدون

سالم ونظيره الكاريبي
على تعدد الثقافات والقيم».
وختم« :م��رة أخ��رى إنني سعيد
ب��وج��ودي ف��ي لبنان ألن��ي أحببت
بلدكم وشعبكم وأت��م��ن��ى لكم ك ّل
االزدهار».
والتقى الرئيس سالم أيضاً ،سفيرة
كندا ميشال كاميرون ،وتناول البحث
العالقات الثنائية بين البلدين ،ثم
المدعي ال��ع��ام التمييزي القاضي
سمير حمود.

اختتم جولته الكندية م�شدّ داً على وحدة االغتراب

با�سيل :العالم يحتاج �إلينا في معركته ّ
�ضد الإرهاب

(داالتي ونهرا)
ك��م��ا اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س البعثة
العلمانية الفرنسية السفير إيف
أوب��ان دوال مسوزيير ،ثم وف��دا ً من
صندوق الزكاة في لبنان برئاسة
ال��م��دي��ر ال��ع��ام وأم��ي��ن س��ر مجلس
األمناء الشيخ زهير كبي ،وت ّم البحث
في النشاطات الخيرية التي يقوم بها
الصندوق.
ومن زوار السراي :المدير العام
لشركة «ألفا» مروان حايك.

ماونتن يبحث ملف النزوح
مع �سفير الإمارات
استقبل سفير اإلمارات حمد سعيد
الشامسي منسق العمل اإلنساني
الممثل المقيم لبرنامج األمم المتحدة
روس م��اون��ت��ن ف��ي م��ق � ّر ال��س��ف��ارة،
وجرى بحث في التطورات اللبنانية
وال سيما قضية النزوح السوري.
وش����دّد ال��ش��ام��س��ي ع��ل��ى أهمية

التنسيق بين مكتب المساعدات
اإلنسانية والتنموية في السفارة
واألم��م المتحدة ،وخصوصا ً في ما
يتعلق بالمساعدات اإلنسانية التي
تقدمها الجهات المانحة في اإلمارات
للبنان والنازحين.
وأش������ار إل����ى أنّ «ال��م��رح��ل��ة

المقبلة ستكون مبنية على خطط
استراتيجية واض��ح��ة ،وستشهد
ت��ط��ورا ً ملحوظا ً في ك � ّل ما يتعلق
بالعمل اإلن��س��ان��ي» ،موضحا ً أنّ
«م��ك��ت��ب ال��م��س��اع��دات اإلن��س��ان��ي��ة
والتنموية في السفارة ت ّم تأسيسه
لهذه الغاية».
وأشاد ماونتن ،من جهته« ،بالدور
اإلنساني لدولة اإلمارات» ،الفتا ً إلى
أنّ األم��م المتحدة «على استعداد
ل��ت��ق��دي��م ك��� ّل م��ا يمكن أن يساعد
ف��ي نجاح الخطط االستراتيجية
اإلنسانية الموضوعة م��ن مكتب
المساعدات اإلنسانية والتنموية في
سفارة اإلمارات» ،مؤكدا ً أنه سيضع
خبراته في خدمة هذا المشروع من
أج��ل تحقيق عمل إنساني مشترك
بين سفارة دولة اإلمارات في بيروت
واألمم المتحدة.
يذكر أنّ ماونتن قدم للشامسي
«خطة لبنان لالستجابة لألزمة»،
مشيرا ً إلى أنها «من الخطط التي ت ّم
وضعها لمعالجة األزم��ة بالتعاون
مع الحكومة اللبنانية».

ب ّري والداود في عين التينة
وزير التعليم العالي الموريتاني
سيدي ولد سالم ،ودع��اه لرعاية
حفل التخرج الخامس في الجامعة
اللبنانية الدولية في موريتانيا.

اختتم وزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل جولته
الكندية بزيارة تورونتو ،حيث شارك في احتفال أقامته على
شرفه الجالية اللبنانية.
وشدّد باسيل في كلمة ألقاها خالل االحتفال على أهمية
«وحدة االغتراب اللبناني مما يعود بالخير والفائدة عليها
وعلى لبنان» ،وقال« :إنّ عدد المغتربين اللبنانيين يبلغ نحو
 13مليون ،أي ما يفوق عدد اللبنانيين المقيمين في لبنان،
وبطبيعة الحال هذا االغتراب هو أكبر من طائفة وحزب وأي
مجموعة ،من هنا ندعو إلى وحدته ،والتعامل معه ال يجوز
أن يكون وفق منطلق طائفي أو حزبي ،هذا على الصعيد
اللبناني .ومن جهة أخرى ،على االغتراب اللبناني أن يقوم
برسالته في الدول التي استضافته ،من خالل انتمائه إليها،
ففي كندا أنتم كنديون ولبنانيون ،من هنا نشجعكم على
االنخراط والمشاركة في العمل السياسي الكندي والشأن
العام ،بما يساهم في الخير العام ،وعليكم أيضا ً أن تشجعوا
وتنتخبوا وتساهموا في إيصال اللبنانيين إلى مراكز القرار.
من هنا أقول لكم إنّ عليكم المشاركة في الحياة السياسية
الكندية ،ومن ناحية أخرى إنّ مسؤوليتنا تقضي بأن نؤمن
لكم المشاركة في الحياة السياسية اللبنانية عبر إمكان
التصويت اإللكتروني المباشر وانتخاب نوابكم في دول
االنتشار».
وأض���اف« :إنّ لبنان مميز بتنوعه وف��رادت��ه ،وعلينا

وأث��ن��ى ول��د س��ال��م على «سمعة
الجامعة وجديتها وعلى المباني
ال��ج��دي��دة» ،ودع���اه م���راد ل��زي��ارة
لبنان.

المفاخرة بلبنانيتنا ألنها أمر خارج عن النمطية السائدة
في المنطقة ،فنحن نموذج ال يشبه أح��دا ً في هذا العالم،
ال��ذي يحتاج إلينا اليوم في معركته ض ّد اإلره��اب ،ألننا
نمثل النقيض لألحادية التي يقدمها الفكر الداعشي أو الفكر
التكفيري .نحن لبنان التعدّد والتنوع والغنى والتشارك في
حياتنا السياسية واالجتماعية ،ونحن أيضا ً رواد النهضة
المشرقية التي هي رابطة انتماء لنا في هذا الشرق ورسالة
انفتاح وتعدّد .وبهذه النهضة المشرقية نحن بمقدورنا
مواجهة الفكر اإلرهابي ووضع ح ّد له في منطقتنا ،والذي
تخطى لبنان ،ولم تسلم منه أي دولة بما فيها كندا ،وتشير
األرقام إلى التزايد في أرقام المقاتلين والمنجذبين إلى الفكر
التكفيري في العالم».
وت��اب��ع« :ك � ّل ي��وم داع��ش يحاول أن يخترق حدودنا
وأرضنا ،ولكننا ننظف أرضنا منه كي تبقى نظيفة ،فنحن ال
نحتمل بؤر إرهاب وتكفير وفساد ،هذه األمور ال تعيش وال
تنبت في لبنان ،وأرضنا ال تحمل الفكر التكفيري .انطالقا ً
من هنا أقول أنّ أرضنا سالم ومحبة وتعدّد وانفتاح ومكان
لبناء الشراكة الوطنية الفعلية على أساس المناصفة من
دون إلغاء أو تحجيم لآلخر أو تكبير أحد على حساب أحد،
انطالقا ً من مفهومنا للبنان أرض الحرية».
وكان باسيل التقى نظيره الكندي روبرت نيكلسون وبحث
معه في العالقات الثنائية وموضوع مواجهة اإلرهاب.

الحاج ح�سن :ن�أ�سف لتبني
البع�ض م�شاريع التكفيريين
استنكر وزي��ر الصناعة حسين
الحاج حسن «وج��ود من يدافع عن
التكفيريين في اإلع�لام والسياسة
وف��ي المنتديات والمجتمعات في
لبنان ،فيما المجاهدون ال يزالون
يقاتلون في الجرود دفاعا ً عن لبنان
وعن اللبنانيين».
وخ�لال رعايته احتفاال ً تأبينيا ً
أقامه ح��زب الله في مجمع اإلم��ام
ال��رض��ا ف��ي ح��ي ال��س��ل��م لمناسبة
م���رور ث�لاث��ة أي���ام على استشهاد
المجاهدين :علي محمد عكنان وربيع
نبيل بخاري ،في حضور حشد من
ذويهما وأهالي المنطقة ،قال الحاج
ح��س��ن« :ح��ت��ى أن��ن��ا عندما نسمع
بعضهم يتحدث عن جيش الفتح
ومنهم أحد الزمالء ،ظنناه وهو يبشر
بانتصارات جيش الفتح القادمة
إل��ى ال��ح��دود اللبنانية أن��ه جنرال
فيه .قلنا ونقول له جيش الفتح هذا
ه��زم ف��ي القلمون ،وهزمته قوافل
شهدائنا ،هزمه رجالنا ومجاهدونا،

وأحالمك ستتبدّد مع جيش الفتح
الذي ستتبدد مشاريعه على مساحة
لبنان ومساحة سورية إنشاء الله».
وأس��ف «ل�لأم��ر المحزن المبكي
بأن ينبري بعض اللبنانيين ليتبنوا
مشاريع التكفيريين» ،مؤكدا ً «حقيقة
ج��ي��ش ال��ف��ت��ح ال��م��زع��وم ال���ذي هو
بالواقع جبهة النصرة اإلرهابية،
أل��ص��ق ب��ه��ا ب��ع��ض ال��ت��ن��ظ��ي��م��ات،
وأجريت لها بعض عمليات التجميل
ل��ي��خ��رج��وه��ا ت��ح��ت ه���ذا المسمى،
إنما ه��م ب�لا أدن��ى ش��ك تكفيريون،
إرهابيون ،قتلة ،مجرمون ،هؤالء
أرس��ل��وا ال��س��ي��ارات المفخخة إلى
اللبنانيين وفجروها ،هؤالء خطفوا
وقتلوا جنودا ً من الجيش اللبناني
وال���ق���وى األم��ن��ي��ة واع���ت���دوا على
اللبنانيين ،ولألسف هنا في لبنان
يهددون اللبنانيين بهم وبإنجازاتهم
ال��ق��ادم��ة ،واص��ف �ا ً تلك اإلن��ج��ازات
بالخسائر والهزائم والتراجع في
القلمون وف��ي ج���رود رأس بعلبك

وفي جرود عرسال وبقية الجرود،
واستغرب كيف أنّ هؤالء اللبنانيين
ال��ذي��ن ي �دّع��ون أن��ه��م ض � ّد اإلره��اب
انقلبوا على أنفسهم وص��اروا وفق
أسيادهم الذين سبقوهم يتبنون
جيش الفتح ب��اإلع�لام والسياسة
وب��أم��ان��ي��ه��م وأح�لام��ه��م البائسة
والزائفة».
وأك���د أنّ «ره��ان��ات ه���ؤالء على
تنظيم ال��ق��اع��دة ف��ي ق��ت��ل ال��ن��اس
واالرت���ه���ان ألم��ي��رك��ا وف���ي تحقيق
أح�ل�ام اإلسرائيليين عبر تمزيق
المنطقة ستبوء جميعها بالفشل،
ألننا سنواجههم هم ومشاريعهم
وع��ل��ى ك��ل ال��م��س��ت��وي��ات ،ب��رج��ال
ال��م��ق��اوم��ة ومجاهديها ،بالثقافة
اإلسالمية الحقة ،باإلعالم المسؤول
وليس باإلعالم الكاذب الذي يختلق
األك��اذي��ب واألق���اوي���ل ،سنواجههم
بالرجال والنساء الصابرين على
األذى ،المحتسبين إلى الله تعالى،
وسننتصر».

فاعليات عر�سال ت�شكر قهوجي
على حفظ �أمن البلدة وجوارها
عرض قائد الجيش العماد جان
قهوجي األوض���اع األمنية وش��ؤون
ال��م��ؤس��س��ة العسكرية م��ع رئيس
مجلس النواب نبيه بري في حضور
الوزير علي حسن خليل والمستشار
أحمد بعلبكي.

ن�شاطات �سيا�سية
عرض رئيس مجلس النواب
نبيه ب��ري ال��ت��ط��ورات م��ع زواره
في عين التينة حيث التقى األمين
العام لـ«حركة النضال اللبناني
العربي» النائب السابق فيصل
ال���داود ال��ذي أطلعه على أج��واء
الوضع الدرزي في لبنان وسورية.
ثم استقبل النائب أنطوان زهرا.
 اس��ت��ق��ب��ل رئ��ي��س كتلة
المستقبل النيابية الرئيس فؤاد
ال��س��ن��ي��ورة ف��ي مكتبه ف��ي بلس
السفير اليوناني في لبنان تيودور
باساس وكان بحث في األوضاع
الراهنة والعالقات الثنائية بين
البلدين.
التقى رئ��ي��س الجامعة

اللبنانية الدولية الوزير السابق
عبد الرحيم مراد ونائبه الدكتور
سمير أبو ناصيف في موريتانيا

أعمى حقد وليد جنبالط على بشار األسد وتصدر اهتمامه
وامتد إلى طموحات أعلى وأكبر من أن يجيرها دروز سورية
الذين لم يعطوه هذا اإلنجاز بتنصيبه مسؤوالً عن األرواح طيلة
خمس سنوات تقريباً ،فكيف يعطوه إياه اليوم؟ وعلى فرض
تحقق ما في بال وليد جنبالط سيكون في المحصلة قد جاء
تحت سلطة وإمرة السالح واإلره��اب ولن يكون يوما ً والءا ً
صافيا ً له أو تجييرا ً لزعامة مستجداة ال تشبه سوى أبشع
أشكال الديكتاتورية والتسلط الذي يطالب غيره بالتخلي عنه.
يفوق طموح وليد جنبالط ويتخطى واقعا ً يكاد يغفل عنه،
وكأنّ المتغيرات اإلقليمية لم تصل إلى مسامعه حتى الساعة
وكأنه فعالً ال يقرأ الصحف وال يستمع إلى نشرات األخبار
وال يستقبل خبراء وال يتابع ما يجري في المنطقة .
لم يم ّر عند وليد جنبالط حتى الساعة أنّ إي��ران ستتوج
دول��ة نووية في أواخ��ر حزيران أو ربما م ّر عليه ،لكنه يريد
سباق الزمن بسرعة نووية تتوج أحالمه بآمال تسقط بشار
األس��د خ�لال أي��ام .لم يم ّر عليه أيضا ً أنّ خسارة أردوغ��ان
المدوية سمعها قادة «النصرة» الذين شرع وجودهم وفرق
بينهم وبين القاعدة فخذلوه ،وبالتالي حتى أيام الجبهة باتت
معدودة .
إنّ اعتبار جنبالط أنّ مجزرة «قلب ل��وزة» ح��ادث�ا ً فرديا ً
وتصميمه على تصدّر المشهد عنوة عن فسح المجال لمواقف
مشايخ عقل الطائفة الدرزية في لبنان والمنطقة المعتدى عليها
في سورية ،ليس سوى تأكيد منه على تقبل خذالن «النصرة»
له أوالً واعتبار نفسه وصيا ً على شؤون الطائفة ثانيا ً وقصد
اإليحاء بقدرته على إنقاذ الموقف عبر التواصل مع الدول
من أجل حفظ أمن وسالمة الدروز هناك فيتم اعتباره المنقذ
األوحد .
مصائب قوم عند جنبالط فوائد.

كشف سياسي
مطلع أنّ نائبا ً
لبنانيا ً بارزا ً يتخذ
مواقف تصعيدية
ض ّد دولة مجاورة،
رغم ما يتع ّرض له
أبناء جلدته في تلك
الدولة من مخاطر
وتح ّديات ،كان
قد حاول التراجع
عن مواقفه مرة
جديدة ،وأبلغ بعض
المعنيّين بذلك ،إال
أ ّنه استأنف التصعيد
بعد تل ّقيه «نصائح»
من مسؤولين في
دولتين عربية
وإقليمية بالبقاء
حيث هو لئال يخسر
«الدعم» الذي يحصل
عليه منهم.

وكان قهوجي استقبل في مكتبه
في اليرزة وف��دا ً من فاعليات منطقة
عرسال ،أعربوا عن شكرهم لقيادة
الجيش على «اإلجراءات االستثنائية
التي اتخذها الجيش للحفاظ على
أمن البلدة وجوارها».

كما بحث األوض���اع العامة مع
النائبة بهية ال��ح��ري��ري ،ث��م التقى
النائب إيلي ماروني والوزير السابق
خليل الهراوي .واستقبل أيضا ً وفدا ً
من أعضاء «نادي إيليت» الرياضي
برئاسة أحمد خليفة.

