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اجلب�ل يتنفس الصعداء: ساد ارتياح في اجلبل وتنفس 
أنصار جنبالط الصع���داء بعد صدور بيان حزب اهلل 
الذي أعلن قرار القيادة الس���ورية اس���تقبال جنبالط، 
وأطلقت أسهم نارية وسقطت التحفظات واالنتقادات 
التي كانت صدرت في الفترة األخيرة بش���أن الطريقة 
الت���ي يتقرب بها جنبالط من دمش���ق والطريقة التي 

تعامله بها.
تعيينات »فتح« في لبنان: الرئيس الفلسطيني محمود عباس 
وقي��ادة حركة فتح في رام اهلل في بصدد إعادة النظر في 
التعيينات األخيرة حلركة فتح في لبنان وسط ارتباك واضح 
يدل عليه نقل امللف الفلس��طيني في لبنان من يد سلطان 
أبوالعين��ن الى »جبريل الرجوب« الى »توفيق الطيراوي«، 
ليستقر أخيرا عند »عزام األحمد«. فقد علم ان مهمة املرجعية 
السياسية حلركة فتح في لبنان سحبت من توفيق الطيراوي 
الذي توالها وفق التش��كيالت األخيرة، وأسندت الى عزام 
األحمد ليصبح املفوض األعلى للحركة في لبنان، وان قرارا 
اتخذ على الفور بتجميد كل القرارات الس��ابقة التي أثارت 
انتقادات واعتراضات واس��عة النطاق في أوساط فتح في 
لبنان، وأبرزها قرار إعفاء قائد الكفاح املسلح منير املقدح 
من مس��ؤولياته. وقالت معلومات ان األحمد سيزور لبنان 
قريبا لإلشراف مباشرة على ترتيب أوضاع فتح الداخلية. 
وكانت أخبار قد ترددت مفادها ان التشكيلة اجلديدة أثارت 
اس��تياء الدولة اللبنانية، ألنها جاءت مخالفة لالتفاق الذي 
عقد مع جبريل الرجوب أثناء زيارته االخيرة، وألنها سلمت 
الورقة الفلسطينية في لبنان الى كل من سلطان أبوالعينن 
وتوفيق الطيراوي ومحمد دحالن، مما غلب الصفة األمنية 
على الصفة السياسية جلهة التعامل مع احلكومة اللبنانية. 
عزام األحمد هو أحد املس��ؤولن البارزين في حركة فتح، 
حيث ش��غل عدة مناصب وزارية في احلكومات السابقة. 
وهو شخصية سياسية بعيدة عن اجلانب العسكري ومحبوب 
في أوساط حركة فتح، كما انه على عالقة جيدة باملسؤولن 

اللبنانين.
مل�اذا غاب اجلميل ع�ن البريس�تول؟: غياب الرئيس أمني 
اجلميل، ومن دون عذر وسبب محدد، عن لقاء البريستول 
بعد انقطاع ممثل حزب الكتائب عن اجتماعات األمانة 
العامة ل� 14 آذار، ترده مصادر كتائبية الى عدم جتاوب 
حلفائه معه في مقترحاته التي ركزت في املرحلة السابقة 
على إعادة النظر في األمانة العامة وتفعيل اآللية التنفيذية، 
وتضمنت قبل أي����ام الدعوة الى عقد خلوة في الذكرى 
اخلامسة النطالقة 14 آذار بهدف تقييم مسيرتها وحتديد 
األخطاء والثغرات بدل عقد لقاء سياسي »استعراضي«. 
ولكن مصادر غير كتائبية تتحدث عن بداية اتصاالت 
ورس����ائل بني الرئيس أمني اجلميل ودمشق كانت وراء 

ابتعاده عن 14 آذار والتمايز عنها.
مؤمتر عام اجلماعة اإلسالمية: تواصل »اجلماعة االسالمية« 
ترتيباتها الداخلية حتضيرا لعق��د مؤمترها العام وإطالق 
وثيقتها السياس��ية في ابريل املقب��ل. وتقول مصادر في 
اجلماعة االس��المية ان اجلماعة تعمل حاليا إلعادة تنظيم 
العالقة مع مختلف القوى، خصوصا تيار املستقبل وحزب 
اهلل، بعد املتغيرات التي حصلت داخليا وخارجيا، مش��ددة 
على ان »تيار املس��تقبل على رأس هذه القوى، ألن العالقة 
به أساس��ية، كونه يتمتع باحلضور األكبر على الس��احة 
السنية التي نعمل في اطارها«. أما بالنسبة للعالقة بحزب 
اهلل، فتق��ول املصادر: »تنطلق النظرة في العالقة مع حزب 
اهلل من موضوع الوحدة االس��المية، ومنع الفتنة السنية � 
الش��يعية التي تعتب��ر أكبر خطر يهدد الس��احة اللبنانية، 
باالضافة ال��ى موض��وع املقاومة التي يش��ترك فيها مع 

احلزب«.

أخبار وأسرار لبنانية

)محمود الطويل( رئيس االصالح والتغيير النائب ميشال عون مستقبال رئيس تيار التوحيد وئام وهاب في الرابية امس

لبنان: حملة عنيفة على الرئيس سليمان.. ووهاب يطالبه باالستقالة!
الحريري اعتبرها لغطًا سياسيًا بال جدوى.. وبري يصفها بـ »حملة الحب«

العونيون والقواتيون أكثر المتحمسين ل� »البلدية«
بيروت � ناجي يونس

اك��دت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان احتمال اجراء »البلدية« أو عدمه 
متوازي��ان ويبدو ان الق��وات والتيار الوطني هما أكثر املتحمس��ن لهذا 
االس��تحقاق مبا انهما مستفيدان من كل ما سيحققانه من حضور داخل 
املجالس البلدية واالختيارية في أي منطقة كانت على األراضي اللبنانية.

ويبدو ان باقي األطراف ليست متحمسة الجراء هذا االستحقاق لكنها 
ال متلك الذرائع للتأجيل مما يضعها كلها في حالة من احليرة ومما ال يتيح 

للمراقبن توقع العنوان الذي سيتم اللجوء اليه لتحقيق هذه الغاية.
املصدر القريب من التيار الوطني احلر برئاسة العماد ميشال عون رأى 
ان غياب احلريري عن لقاء البرستول يعني انه عقد العزم على االنخراط 
التدريجي في هذا املس��ار وعلى االبتعاد أكثر فأكثر عن سياس��اته طيلة 

الفترة الفاصلة عن استش��هاد والده ف��ي 14 فبراير 2005، انه قد يحرج 
احلريري لكنه سيضطر الى ان يسلكه ويلتزم به.

مؤكدا ان الرئيس الس��نيورة أول املتضررين من التقارب السوري – 
السعودي والدور الذي يلعبه احلريري مما جعله في الوضعية نفسها التي 
يتحاصر داخلها جعجع فتحالفا موضوعي��ا وباتا يراهنان على التعطيل 

والتعقيد.
واس��تغرب املصدر »س��لوكية الكتائب« التي تراهن على املقدرة على 
»املن��اورة القطف« في كل االجتاهات اال ان ه��ذا احلزب ليس قادرا على 
لعب دور النائب جنبالط وهو سيخس��ر يوما ما فإذا كان سيزرع الشك 
في نفوس حلفائه فهل س��يصيب النائب س��امي اجلميل في رهانه على 

التقارب مع التيار الوطني؟

بيروت � عمر حبنجر
رفعت حمالت تش���نها املعارضة مبختلف اطرافها، على الرئيس 
التوافقي ميشال سليمان حرارة السجاالت الداخلية، اعنف هذه احلمالت 
صدرت عن الوزير السابق وئام وهاب الذي خرج من لقاء الرابية امس 
مع العماد ميشال عون ليطالب رئيس اجلمهورية مباشرة باالستقالة 

بداعي ان هناك »عطال لدى الرئيس« بحسب قوله.
هذه احلملة ستضاعف من شلل الوضع احلكومي. وقد انعكست 
على اجتماع مجلس الوزراء برئاس���ة س���عد احلريري في السراي، 
ورمبا تنعكس ايضا على جلسة مجلس الوزراء االستثنائية برئاسة 

الرئيس سليمان اليوم اخلميس.

الحريري: لغط سياسي مرفوض

وتقول أوساط سياسية متابعة ان هذه احلملة ليست بعيدة عن 
العاصمة الس���ورية التي عبر القريبون منها عن انتقادهم للتوقيت 
الذي اختاره الرئيس ميشال سليمان لطرح مسألة سالح حزب اهلل 

على طاولة احلوار.
وقد دخل رئيس الوزراء سعد احلريري على خط هذه احلملة واصفا 
اياها باللغط السياسي الذي ال يوصل إلى أي مكان، وهي بال جدوى، 
وقال من برلني ان رئي���س اجلمهورية هو رئيس كل لبنان، وقد قام 

بخطوات جبارة منذ توليه املسؤولية، واحلملة عليه مرفوضة.
آخر مظاهر احلملة على الرئيس سليمان مقال في صحيفة »االخبار« 
القريبة من املعارضة، حتت عنوان: »لسان سليمان مع دمشق وقلبه 

مع واشنطن«.
وكان رئيس املجلس نبيه بري حمل على اختيار سليمان لرئيس 
احلكومة السابق فؤاد السنيورة لعضوية جلنة صياغة البيان اخلتامي 
لهيئة احلوار، بعدما حال االخير دون ذكر املقاومة في البيان استنادا 
ال���ى كون موضوعها كان خارج التداول في تلك اجللس���ة، وقد غادر 
بري بعد انتهاء اجللسة دون ان يبقى الى جانب رئيسي اجلمهورية 
واحلكومة للتداول ف���ي النتائج كما درجت العادة، وذلك تعبيرا عن 

استيائه.
كما بلغ االمر بالوزير الس���ابق وئام وهاب، املعارض القريب من 
دمشق، حد التهكم على الرئيس سليمان عبر االدعاء بأنه لوال 7 مايو 

ملا وصل إلى رئاسة اجلمهورية.
وام���س بالذات، خرج وهاب من لقاء مع العماد ميش���ال عون في 
الرابية ليطالب الرئيس س���ليمان باالس���تقالة، معلنا فشل الرئيس 

التوافقي للبنان.
وقال: بعد س���نتني من احلكم يبدو وكأننا في آخر ايام الرئاس���ة، 
واضاف: ان الرئيس التوافقي في لبنان ليس بناجح، مشيرا الى انه ال 
يهاجم موقع رئاسة اجلمهورية، بل الرئيس، مؤكدا ان تصريحه هذا 
هو رأي ش���خصي ال يلزم العماد ميشال عون، منتقدا اتفاق الطائف 

الذي اخذ صالحيات رئيس اجلمهورية.

بري: »حملة حب«

غير أن الرئيس بري عاد أمس - وبعد لقائه الرئيس - الى تقدير 
موقف س���ليمان خالل جلسة احلوار الوطني واصفا حملة املعارضة 

عليه بحملة احلب.

واضاف: ان هذا املوضوع ُيعطى اهمية اكثر مما يستحق، ويهمني 
ان اقول أمرا فقط، انه عل���ى طاولة احلوار ليس فخامة الرئيس من 
شطب كلمة املقاومة، امنا هو من كان قد هيأ مسودة للبيان الذي كان 
يجب ان يصدر وكانت تتضمن عبارة »اجليش والشعب واملقاومة« 
وه���ذا النص موجود ايضا في البيان ال���وزاري، وهذا االمر من اولى 
البديهيات، ونحن على طاولة احلوار، أول ما يجب ان نسعى اليه هو 

اساليب التوافق، وليس اساليب االختالف والتباين.
بي���د ان بري لم يفصح عن املقصود، ولو انه يقصد الرئيس فؤاد 
السنيورة الذي رفض ان يدرج في البيان اخلتامي اي كالم لم يطرح 

على الطاولة.

سليمان والمعارضة ودمشق

والحظت اوس���اط قريبة من بعبدا ان خطوات للرئيس سليمان، 
كان يجب ان حتظى بعرفان احلاملني عليه اآلن، ومتثلت في االعتذار 
عن املشاركة بالقمة العربية في ليبيا أو في التعيينات التي حصلت 

مؤخرا.
غير ان املصادر القريبة من بعبدا تؤكد ل� »األنباء« ان العالقة بني 
الرئيس سليمان ودمشق، على افضل حال.. ولفتت الى ان العاصمة 
السورية ال تعطي شيئا اذا بدا ان االمر مطلوب من الطرف اآلخر، وهي 
تفضل ان تظهر للعيان انها تعط���ي لآلخرين في التوقيت والظرف 
املالئم ألجندتها السياسية، وهذا ما يدركه الرئيس سليمان متام االدراك 
ويجيد التعامل مع دمشق على اساسه ومبا يخدم املصالح املشتركة 

بصرف النظر عن املزايدات املعروفة.
وفي تقدير املصادر انه اذا قررت دمشق ان تعطي موقفا في لبنان 

فستعطيه للرئيس سليمان وحده.

لبنان والقمة العربية

وفي موضوع مشاركة لبنان بقيمة ليبيا، قال رئيس مجلس النواب 
نبيه بري: بالنسبة الينا انتهى هذا املوضوع وطريقة الدعوة الليبية 
التي وجهت الى لبنان، نرى فيها اهانة كبيرة للرئيس ميشال سليمان 
واهانة لكل لبنان ايضا. وقال انه سيقول لالمني العام للجامعة عمرو 

موسى الذي وصل الى بيروت امس الكالم املناسب.
واضاف ب���ري يقول: من جهتنا نقول انن���ا مرتاحون الى موقف 
الرئيس سليمان، ورئيس مجلس الوزراء سعد احلريري والوزراء، 
حتى اآلن، ألن قضية اإلمام الصدر ورفيقيه هي في حجم كرامة وطن 
وليس���ت في حجم »أمل« والطائفة الشيعية وحسب، وأنا لن أتخلى 
عنها حتى لو هي تخلت عني، وأقس���م ألف مرة ان ما جرى مع اإلمام 
الص���در، لو جرى مع البطريرك املاروني نص���راهلل صفير أو مفتي 

اجلمهورية الشيخ محمد رشيد قباني لفعلت األمر نفسه.
في هذا الوقت وصل االمني العام للجامعة العربية عمرو موس���ى 
الى بيروت ظهر امس، موضحا ردا على سؤال عن قضية اإلمام موسى 
الصدر ورفيقيه »ان احدا في لبنان من املسؤولني لم يطلب ادراج هذه 

القضية على جدول القمة العربية في ليبيا«.
في املقابل، رد وزير اخلارجية الشامي على ما قاله موسى، فقال: 
القضية قد ادرجت ضمن بنود جدول اعمال القمة العربية، وذلك في 

مؤمتر وزراء اخلارجية العرب الذي انعقد مؤخرا في القاهرة.

مصدر لـ »األنباء«: هل يصيب سامي الجميل في رهانه على التقارب مع التيار الوطني الحر؟
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معلوف ل� »األنباء«: 14 آذار أصبحت من الماضي
ووثيقتها السياسية لم تأت بجديد

تيمور جنبالط على طريق »الزعامة المتوارثة«
رئيس اللقاء الديموقراطي في دمشق بين 20 و 21 من الشهر الجاري

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو تكتل »التغيير 
إدغار  النائ���ب  واإلص���الح« 
معلوف ان الوثيقة السياسية 
التي تقدمت بها قوى 14 آذار 
لم تأت بش���يء جديد، ال على 
السياسي وال حتى  املستوى 
على املس���توى الوطني ككل، 
الفتا ال���ى ان العناوين التي 
الوثيق���ة تؤكد في  طرحتها 
مضمونها السياسي وبعدها 
االستراتيجي على استمرارية 
انتهاج  املذك���ورة في  القوى 
سياس���ة تخوي���ن اآلخرين، 

في وقت أكثر ما حتت���اج إليه البالد هو طرح 
العناوي���ن األكثر مرونة واألكثر إنتاجية على 
املستوى التوافقي بني الفرقاء والقادة اللبنانيني، 
مس���تغربا إصرار ق�����وى 14 آذار على اعتبار 
مسارها السياسي هو املس��ار األسلم واألكثر 
وطنية من مس���ار القوى املقابلة لها، علما ان 
الوثيقة نفسها أكدت على أخطاء جسيمة ارتكبتها 

قوى 14 آذار.

حماية عربية

ولفت النائب معلوف في تصريح ل� »األنباء« 
ال���ى ان تركيز وثيقة قوى 14 آذار على حماية 
عربية للبنان، يض���رب عرض احلائط مبا مت 
االتفاق عليه في البيان الوزاري حلكومة الوحدة 
الوطني���ة، كون البيان املذك���ور نص صراحة 
عل���ى ان حماية لبنان منوط���ة فقط باجليش 
واملقاومة والشعب، معتبرا ان البحث عن حماية 
للدولة اللبنانية خارج هذه املرتكزات الثالثة، 
لن يجدي نفع��ا ول��ن يضم��ن س���يادة لبنان 

وسالمة أراضي��ه.
وذلك بشهادة ما تسجل للدول العربية من 
مواقف متفرج��ة عل��ى االعت��داءات االسرائيلية 
على لبن��ان والت��ي كان آخرها ع��دوان يولي��و 
2006، حيث اكتفت ال���دول العربية بالتندي��د 
واالستنك��ار دون اتخاذه��ا أي اج��راءات عملية 
تردع العدو االسرائيلي وتوقفه عن تنفيذ مجازره 
بحق الشعب اللبناني، مؤكدا ان املظالت العربية 
والدولية لم تؤّمن للبنان يوما أي حماية مرجوة، 
ال بل تغاضت خالل األشهر األخيرة عما سمعه 
العالم بأس���ره من تهديدات اسرائيلية للبنان 

وسورية على حّد سواء.

الجيش اللبناني

وردا على س���ؤال أكد النائب معلوف على 
صحة ما ذكرته الوثيقة بأن الدفاع عن الدولة 
هو من اختصاص اجليش اللبناني، معتبرا في 
املقاب��ل ان صائغ��ي الوثيق��ة قد تناس���وا أن 
العمل املق��اوم نص��ت عليه صراحة شرعة األمم 
املتحدة كحق من حقوق الش���عوب في حترير 
أرضها من االحتالل، هذا من جهة، مش���يرا من 

جهة ثانية ال���ى ان التجارب 
اللبنانية مع العدو اإلسرائيلي 
أثبت��ت ان هذا العدو ال يرتدع 
وال يع�����رف ح��ّدا ألطماع��ه 
إال من خالل عمليات عسكرية 
للجيش وللمقاومة تستهدف 
وحداته احملتلة لألرض وجتبره 
بالتالي على االنسحاب تفاديا 
ملزيد من خس���ائره البشرية 

واملادية.

تبدل الظروف

هذا وأشار النائب معلوف 
الى ان طروحات قوى 14 آذار 
قد استهلكت ولم تعد قابلة لتسويقها ال محليا 
وال حتى عربيا، وذل���ك العتباره ان الظروف 
السياسية التي نشأت على أساسها تلك الق��وى 
ق��د تبدل��ت وانتف��ت أسبابها وتبددت وقائعه��ا، 
خصوصا بعد التفاهم السعودي – الس��وري 
وقيام حكومة الوحدة الوطنية برئاس���ة سعد 
احلريري وتقّرب هذا األخير من جميع أقطاب 
املعارضة الرئيس���يني في لبن���ان، اضافة الى 
انفتاحه على س���ورية في عملي���ة إعادة بناء 
أفضل العالقات معها، رادا أس���باب اثارة قوى 
14 اذار لعناوين عربية عريضة، الى شعورها 
بالتخلي عنها أميركيا ورفض اململكة العربية 
الس���عودية اخلوض من جديد في مواجهة مع 

سورية حول امللف اللبناني.
وذلك بدلي���ل ان اجلامعة العربية لم تعير 
دعوته���ا من قبل قوى 14 آذار للمش���اركة في 
احلوار أي أهمية، بل اكتفت بتوجيه الرد عبر 
نائب أمني عام اجلامعة العربية هشام يوسف 
الذي قال ان »اجلامعة العربية ستشارك بطلب 
من الشعب اللبناني في حال دعت احلاجة الى 

مشاركة عربية«.

لملمت االشالء

وبناء على ما تقدم ختم النائب معلوف مؤكدا 
ان ق���وى 14 آذار أصبحت من املاضي وحتاول 
التق��اط أنفاس���ه��ا ومللم��ت أشالئها وإنعاش 
عزمي��ة قواعده��ا الشعبي��ة، تارة من خالل إقامة 
مؤمترات حتت عناوين يرغب البعض ممن تبقى 
من قادتها بسماعها، وطورا من خالل الدع��وة 
ال��ى التجمعات الشعبية، وتارة أخرى من خالل 
اص��دار أمانته�ا العام��ة لبيانات أسبوعية دورية 
لم تعد مبضمونه��ا سببا مقنعا لعودة من تخلى 
عنها الى صفوفها، معتبرا ان 14 آذار أصبحت 
فرقا وأحزابا منقلبة على بعضها وذلك بدليل 
مواقف النائب وليد جنبالط من أمانتها العامة 
وتغّيب الرئيس احلريري عما س���ّمي باملؤمتر 
السنوي الثالث حتت ذريعة السفر، ومقاطعة 
رئي���س حزب الكتائب أم���ني اجلمّيل للمؤمتر 
املذكور، اضافة الى مقاطعته من قبل جملة من 

قياداتها السابقة.

أراد  بي�������روت: 
الزعي����م الدرزي 
ولي����د جنب����الط ان 
تك����ون »االطالل����ة 
السياس����ية« األولى 
لنجله تيم����ور من 
الضاحية اجلنوبية 
وان يحضر اللقاءات 
التي أجراها مع الس����يد حس����ن 

نصراهلل.
فاألمني الع����ام حلزب اهلل له 
ف����ي وصول  الفضل األساس����ي 
جنبالط الى دمش����ق، وسيكون 
»احلاضن والراعي األول« لتيمور 
السياسي، وتيمور  ومس����تقبله 
معجب بش����خصية السيد وغير 
بعيد عن البيئة الشيعية )زوجته 

من عائلة زعيتر البقاعية...(.
وفي اطار املعلومات عن قرب 
زيارة رئيس اللقاء الدميوقراطي 
الى س����ورية علمت »األنباء« من 
مص����در متابع ان زيارة جنبالط  
الى دمشق س����تتم اما في 20 او 
21 من الش����هر اجلاري اي مابني 
زيارتي الرئيس االيطالي التي بدأت 
امس وتس����تمر ل� 3 ايام وزيارة 
الرئيس االرمني التي تبدأ في 22 

من الشهر
وأراد وليد جنبالط ان تكون 
االطالل����ة »الزعاماتي����ة« األولى 
لنجله تيم����ور من املختارة وفي 
يوم 16 مارس ذكرى استشهاد كمال 

جنبالط األب واجلد واملعلم.
هذا اليوم له رمزية خاصة عند 
وليد جنبالط، ومع ذلك قرر هذا 
العام ان يتنح����ى جانبا ويكون 
ف����ي بيروت مث����ل أي يوم عادي 
مطلقا اشارتني لهما داللة ومغزى 
سياسي: األولى في اجتاه دمشق 
ليقول انه جتاوز نهائيا موضوع 
والده - في املاضي سامح واليوم 
ينسى - وانه ينشد فتح صفحة 
جديدة من العالقة ليس فيها شيء 

من رواسب املاضي.
الثانية في اجتاه  واالش����ارة 
حزبه وطائفته ليعلمهم ان تيمور 
الذي ناب عنه في يوم 16 مارس 
بات مؤهال وجاهزا لينوب عنه في 
الزعامة ومهام القيادة، واملسألة لم 

تعد إال مسألة ظروف وتوقيت.
ومن الواضح ان جنبالط قرر 
ان تتم ترتيبات نقل الزعامة في 
حياته وليس بعد مماته، وقرر فتح 
الطريق السياسية أمام تيمور ونزع 
الكثير م����ن األلغام والصعوبات 
واعداده وتهيئت����ه عبر انخراط 
تدريجي في احلياة السياس����ية 
وخالل الفترة الفاصلة عن تاريخ 

التسليم الرس����مي والنهائي في 
انتخابات العام 2013.

ويتأكد اآلن ان مسألة توريث 
تيمور وتأمني استمرارية الزعامة 
ف����ي املختارة كانت في أس����اس 
وخلفية االس����تدارة السياسية 
الكبيرة التي أقدم عليها جنبالط 
ووصفها البعض بأنها »خطوة« 
جريئة، فيما لم ير فيها البعض 
اآلخر اال »قفزة بهلوانية«، ولكنها 
في كل األح����وال كلفته تنازالت 

جسيمة ومؤملة.
التاريخ نفس����ه  فهل يعي����د 
عندما يعود جنبالط من سورية 
ويق����ول للمعترضني في طائفته 
على الزيارة ما قاله بعد زيارته 
دمشق العام 1977: »حنيت رأسي 
لدمش����ق حتى ال يضطر الدروز 

حلني رؤوسهم الى األبد«.
ويتأك����د اآلن ايضا ان احملرك 
األبرز جلنبالط في حركته األخيرة 
األكثر ارتباطا بشخصه وعائلته 
ومس����تقبله السياس����ي، يتمثل 
الظ����روف واألرضية  في تهيئة 
السياسية لتس����لم جنله تيمور 
مقاليد الزعام����ة في ظل أوضاع 
مريحة، وحيث سيكون من الصعب 
جدا على »تيم����ور« ان يبدأ من 
حيث انته����ى والده. وعندما قرر 
القيام بانقالبه السياسي بدءا من 
»قنبلة البوريفاج« السياسية في 
2 أغسطس املاضي معلنا خروجه 
من 14 آذار كان في صلب أهداف 
هذا التوجه اجلديد اعداد الظروف 
املالئمة لتس����لم تيم����ور مقاليد 
الزعامة وتسليمه طائفة ومنطقة 

مستقرتني ومحميتني.
ويق����ال ان جنبالط مدرك في 
قرارة نفس����ه وبناء على أجواء 
وصلته من دمشق ان مصاحلته 
السياس����ية مع القيادة السورية 
حصلت وكذلك زيارته الى دمشق 
حاصلة عاجال أو آجال، ولكن من 
الصعب ان تعود عالقته مع دمشق 

الى سابق عهدها، وان السوريني 
املرتاح����ني ملواقفه السياس����ية 
األخيرة ميكن ان يسامحوه ولكن 
من الصعب ان ينس����وا اساءاته 
الشخصية املاضية وهم يفضلون 
ان يكون التعاطي في املستقبل مع 
جنله تيم����ور وان تفتح صفحة 
جديدة معه ألنهم يعرفون موقع 
الدروز ف����ي املعادل����ة اللبنانية 
وموقع عائلة جنبالط في املعادلة 

الدرزية.
ولكن »املش����كلة الشخصية« 
ال حت����ل اال مع تيم����ور جنبالط 
الذي ميثل »صفحة بيضاء« غير 
مثقلة بتجارب وخيبات و»أزمات 

ثقة«.
وثمة دواف����ع وعوامل كثيرة 
تدفع بجنبالط الى فتح مس����ألة 
توريث تيمور باكرا: هناك العامل 
التاريخي النفسي املتوارث والذي 
يقول ان زعماء آل جنبالط ميوتون 
»اغتياال« عندما يبلغون سن الستني 
)وليد جنبالط بلغه قبل أشهر(. 
وهناك عامل التجربة الشخصية 
التي ال يريد جنبالط ان تتكرر مع 
جنله عندما خلعت عليه عباءة 
الزعامة فجأة ومن دون مقدمات 
واعداد. وهناك عامل اخلصوصية 
الدرزية داخل املعادلة اللبنانية، 
حي����ث »اجلبل ال����درزي« مازال 
يحتوي مفهوم »االمارة« وهي آخر 
امارة متبقية في لبنان كما يقول 
الرئيس حسني احلسيني وحيث 
الزعام����ة الدرزية املعقودة للواء 
للمختارة بدات تشهد اهتزازات 
وحتديات. وليد جنبالط الذي شق 
طريق زعامته بنفسه بعدما كرسته 
حرب اجلبل عام 1982 زعيما على 
الطائفة املهددة ومنقذا لها، يشق 
طريق الزعامة لنجله تيمور بنفسه 
في ظروف استثنائية عادت فيها 
الطائفة الدرزية الى دائرة اخلوف 
والقلق تبحث ع����ن دور مفقود 

ومجد ضائع.

البحث عن حماية للدولة اللبنانية خارج الجيش والمقاومة والشعب لن يجدي نفعاً

إدغار معلوف

جنبالط االب.. واالبن

عمرو موس�ى: لم يطلب أحد إدراج قضية الصدر على جدول القمة


