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مع الحدث

)محمود الطويل(رئيس مجلس النواب نبيه بري مستقبال الوزير طالل أرسالن في عني التينه أمساجتماع لكتلة لبنان أوال برئاسة السنيورة بعد سفر احلريري

فتفت: العالقة بين »المستقبل« 
و»االشتراكي« رهن بتوجه جنبالط

بيروت ـ خلدون قواص
رأى عضو كتلة املس����تقبل النائب احمد فتفت ان عملية تشكيل 
احلكومة دخلت في اجازة بعد سفر دولة الرئيس املكلف سعد احلريري 
خاصة بعد التطورات السياسية التي حصلت في األيام األخيرة من 

وضع العراقيل في وجه الشيخ سعد احلريري.
وقال النائب فتفت اثر زيارته ونواب املنية � الضنية مفتي لبنان 
الشيخ د.محمد رشيد قباني ان الشيخ سعد احلريري له احلق مثل 
كل الناس ان تكون له اجازة س����نوية يلتقي فيها بعائلته بعد هذه 
الفت����رة الطويلة م����ن الغياب، فهذا املوضوع طوي����ل، لكن هل دخل 
تشكيل احلكومة في اجازة؟ رمبا ولكن االتصاالت اليوم سهلة عبر 
العالم، وميكن التواصل عندم����ا تصفو النوايا وعندما تكون جميع 
االطراف مس����تعدة حلكومة وحدة وطنية حقيقية، حكومة مشاركة 
حقيقية، فالش����يخ س����عد احلريري دائما جاهز كدولة رئيس مكلف 

ألن يقوم مبهامه.
وحول العالقة املس����تقبلية بني احلزب التقدمي االشتراكي وتيار 
املستقبل، قال: هذا مرتبط بأي توجه سياسي يأخذه وليد بك واحلزب 
التقدمي االش����تراكي في األيام املقبلة وحتى اآلن نحن مازلنا نعتبر 
ان وليد جنبالط واحلزب التقدمي االش����تراكي هم حلفاء ولكن هذا 
احللف يجب ان يتجس����د مبعطى سياسي على األرض وفعلي، واذا 

كان هناك تطور عكس ذلك فلكل حادث حديث.

مواقف تخفيفية: أطلق وليد جنبالط سلسلة من املواقف 
»التخفيفية والتوضيحية« التي أراد من خاللها االبقاء 
على خيط العالقة مع احلريري مشدودا. ومن أبرز هذه 

املواقف:
� قوله ان وزراء اللقاء الدميوقراطي الثالثة في احلكومة 
ستكون لهم حيثية خاصة من دون ان يكونوا محسوبني 
على هذا الطرف أو ذاك، وانه سينضم الى الرئيس سليمان 

الذي يشكل الضمانة في األمور الكبرى.
� اشارته الى عدد كاف من النواب في اللقاء الدميوقراطي 
ليصوت مع األكثرية )الفصل بني النواب احلزبيني وغير 

احلزبيني( في اشارة الى عدم رغبته بنسف األكثرية.
� تأكيده انه مازال عند موقفه بعدم زيارة سورية اال 

بعد زيارة احلريري اليها وليس قبل ذلك أبدا.
� تذكي���ره ان »دم احلري���ري أخ���رج الس���وري من 

لبنان«.
النصـف الضامن: جنح النائب ولي��د جنبالط عبر خروجه 
من 14 آذار في التحول الى كتلة وازنة ومرجحة في مجلس 
النواب، متاما كم��ا ان وزراءه الثالثة املفترضني في مجلس 
الوزراء سيكتس��بون »قيمة مضافة« مبا يجعل معادلة 15 � 
10 � 5 تنقل��ب فعليا الى 13 للمواالة 10 للمعارضة 5 لرئيس 
اجلمهورية و3 جلنبالط، االم��ر الذي دفع احد الظرفاء الى 
القول ان الرئيس س��عد احلريري وحلفاءه باتوا هم بحاجة 
الى ضمانات في مجلس الوزراء وليس العكس، بينما ذهب 
قطب في املعارضة الى الق��ول مازجا بني املزاح واجلد: لقد 
اصبح بحوزة املعارضة اآلن، النصف الضامن وليس الثلث 

الضامن فقط.
وتقول أوس��اط نيابية ان فريقي 8 و14 آذار أصبحا اآلن 
متس��اويني في املجلس النيابي: املواالة 57 نائبا واملعارضة 
57 نائبا والكتلة الوسطية 14 نائبا )هم 11 نائبا لكتلة جنبالط 
+ الرئي��س جنيب ميقاتي مع النائ��ب أحمد كرامي والنائب 

ميشال املر(.
روايـة جنبـالط: يروي أح���د أركان 14 آذار أنه حتادث 
هاتفيا مع جنبالط مساء األحد الفائت، أي بعد ساعات 
قليلة على خطاب���ه االنقالبي في مؤمتره احلزبي، ومن 
البوريفاج بالذات. قال له جنبالط: »ميكنكم اعتباري أنني 
ما زلت ضمن فري���ق 14 آذار رقميا«. وفهم منه املوقف 
والرسالة على طريقته كما يحب أن يفهمهما، وكما أحب 
فريقه تفسيرهما، منذ ما قبل االنتخابات، ومنذ شريط 
اخللوة الدرزية املسرب الشهير. املسألة كلها، يقول الركن 
نفسه، ان جنبالط خائف. لقد قرأ األمور بوضوح، وأبلغنا 
إياها صراحة، قال لنا إن ضربة ستوجه إلى حزب اهلل، 
إما عبر إس���رائيل، وإما عبر احملكمة الدولية. وهو فهم 
موقف حس���ن نصر اهلل بوضوح أيضا: تل أبيب مقابل 
الضاحية اجلنوبية أي على طريقة 12 يوليو وما تبعه، 
وبيروت الغربية مقابل أي قرار ظني دولي، على طريقة 
7 مايو وتداعياته. »أنا سأحيد من الدرب«. هذه هي كل 

رواية جنبالط. 
عقدة الستني:  تتحدث مصادر مقربة من 14 آذار عن ان 
»عقدة ال� 60« باتت تالحق جنبالط أخيرا، وان »لديه احساسا 
بأنه سيتم اغتياله في سن الستني، كما حصل مع والده كمال 
جنبالط. ووليد جنبالط ولد في 7 أغسطس، أي انه يحتفل 

بعيد ميالده الستني بعد يومني.
ويقول مقرب��ون من الرئيس نبيه ب��ري ان األمر الذي 
يش��غل بال بري »أمن جنبالط وحيات��ه« ألن احلفاظ عليه 
مطلوب ب��� »رموش العني«. ويقول هذا ال��كالم بعدما علم 
انه يقود س��يارته بنفسه أثناء تنقالته، وفي شكل مكشوف 
من دون مواكبة أمنية، ويشاهده املواطنون في سيارته في 
اجلبل وعلى طريق املطار، وهذا ما فعله قبل أس��ابيع وهو 

في طريقه الى الدميان.
ماذا عن النائب مروان حمـاده؟ منذ بدايات وليد ومروان، 
يقول أحد ن���واب اللقاء الدميوقراطي، يتمايز كل منهما 
عن اآلخر لكن التمايز لم ولن يصل أبدا الى حد االفتراق، 
ألن حمادة يعرف ان استقالله عمليا عن زعيم املختارة 
يعني افتقاده مبرر وجوده السياس���ي. وجنبالط يعلم 
ان توزيع األدوار الض���روري ولعبة األمم تفرض ابقاء 

قدم في مكان وأخرى في املكان اآلخر.

حزب اهلل يؤكد التفاهم على الحكومة 
وإطارها الزمني ويحّذر من تدخل أميركي لنسفها

 بيروت ـ محمد حرفوش ـ احمد منصور
رأى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب 
محمد رعد ان احلكومة التي ننتظر جميعا 
اعالن والدتها قطعت الش���وط االساسي 
في اجناز االتفاق السياسي حول صيغة 
تشكيلها، مش���يرا الى ان النقاش يجري 
حول احلقائب واالسماء، ومحذرا من دخول 
اميركي جديد على عملية التشكيل من خالل 
تعقيد املشكلة حول احلقائب واالسماء، ما 
يؤدي الى نفس مشروع تشكيل احلكومة 
التي نأمل ان تؤلف في وقت قريب جدا.

رعد وخ���الل احتفال في اجلنوب قال: 
نحن نريد للبنان ان يكون قويا مستقرا 
معافى، املقاومة هي السبيل لذلك، معتبرا 
انه عندما تكون املقاومة قوية متنع العدو 

من ان يبتز احلكومة في السياسة.
بدوره، لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
النائب حس���ني احلاج حس���ن الى انه مت 
التفاهم ب���ني جميع املعني���ني على مبدأ 
تشكيل حكومة وحدة وطنية، مؤكدا انه 
مت حتديد االطار السياسي لها بني رئيس 
اجلمهورية والرئيس املكلف وبني قوى 14 
آذار واملعارض���ة، معلنا اننا اليوم نتقدم 
بعملية احلوار والنقاش حول االس���ماء 

واحلقائب.
احلاج حسن في احتفال حلزب اهلل في 
بلدة اجلية على ساحل الشوف اكد على 
ضرورة استمرار سياسات واجواء التهدئة 
واملصاحلة والتواصل في منطقة اجلبل 
ولبنان عموما، الفتا الى ان ما جرى بني 

احلزب التقدمي االش���تراكي وحزب اهلل 
يصب في هذا اخلصوص، مؤكدا ان املراحل 
السياسية تأتي وتذهب ولكن يبقى الشعب 
اللبناني والبلدات والقرى اللبنانية ويبقى 
الوطن جلميع اللبنانيني بفئاتهم واحزابهم 

مهما اختلفوا في السياسة.
واضاف ان املعارضة اللبنانية ليست 
عقبة امام تشكيل احلكومة بعد االتفاق على 
االطار السياسي حلكومة الوحدة الوطنية، 
فالبع���ض اراد ان يوحي بان هناك خالفا 
داخ���ل املعارضة، وليس هناك من خالف 
داخ���ل املعارضة، هن���اك آراء يعبر عنها 
االطراف في املعارض���ة، ولكن بالنتيجة 
س���وف يكون للمعارض���ة موقف موحد 

متكامل وسوف ندخل احلكومة معا.

نفى أن تكون المعارضة عقبة في وجهها 

إجازة الحريري علَّقت الحكومة ..وجنبالط على مائدة سفير إيران اليوم!
عمر حبنجر

طار الرئيس املكلف س���عد 
احلريري الى جنوب فرنس���ا 
لتمضية اجازة مع عائلته قبل 
حلول رمضان، ورئيس القوات 
اللبنانية د.سمير جعجع غادر 
الى باريس مع زوجته النائبة 
ستريدا، والنائب وليد جنبالط 
الذي غير اجتاهات السياس���ة 
اللبنانية بتصريحاته االخيرة، 
سيكون مكرما على مائدة السفير 
االيراني محمد رضا شيباني في 
بيروت اليوم، ورمبا كان بعده 
في دمشق غدا او بعده، نافيا 
على لسان النائب الفلسطيني 
في الكنيست االسرائيلي عزمي 
بشارة ان يكون قد زار دمشق 

سرا مع هذا االخير.
وخالصة كل هذه التطورات 
املتس���ارعة تعليق تش���كيل 
الى اجل  اللبناني���ة  احلكومة 
ق���د يك���ون بعد عي���د الفطر، 
وعمليا ريثما تستقر الساحة 
التي هزتها املواقف  اللبنانية 
االخيرة لرئيس احلزب التقدمي 

االشتراكي وليد جنبالط.

سفر الحريري موقف بذاته

فبعد ثالثة ايام من تصريحاته 
النارية تستمر »احلصوة« التي 
ألقاها جنبالط في بركة حلفائه 
في 14 آذار في توليد الدوائر، وال 
شك في أن سفر احلريري الى 
جنوب فرنسا بعد لقاء مسائي 
مع الرئيس ميشال سليمان شكل 
موقفا من التحوالت اجلنبالطية، 
وبالتالي م���ن الصيغة املتفق 
عليها حلكومة الوحدة الوطنية، 
وموقف���ا صارخا بعدما نصح 
اعضاء كتلت���ه التي اجتمعت 
بعد س���فره برئاس���ة رئيس 
حكومة تصريف األعمال فؤاد 
الس���نيورة بعدم رفع س���قف 

السجال مع وليد جنبالط مهما 
كانت الدوافع واألسباب.  إلى 
ذلك أشارت معلومات صحافية 
أن احلريري توجه إلى املغرب 
للقاء املسؤوليني السعوديني 

قبل توجهه إلى فرنسا.

بيضة القبان

وواض���ح للمراقب���ني في 
بيروت، ان جنبالط قرر ونتيجة 
تنازعه عل���ى املقاعد النيابية 
ثم الوزارية مع حلفائه في 14 
آذار ان يستقل عن قوى 14 آذار 
دون االنضمام الى قوى 8 آذار، 
بحيث يصبح واعضاء كتلته 
االحد عش���ر، »بيضة القبان« 
في مشاريع احلكومة وقدراتها 
كما يرون ان زعزعته لبنيان 
قوى 14 آذار هزت قواعد قوى 
8 آذار التي بدأت تتهاوى حتت 
التنافسي بني  ضغط الصراع 
ب���ري والعماد  الرئيس نبيه 

بأنه سيزور س���ورية بعد ان 
الرئيس املكلف سعد  يزورها 

احلريري وليس قبل ذلك.
وجاء كالمه هذا عن الزيارة 
على اثر شائعة سياسية زعمت 
ان جنبالط زار دمش���ق برفقة 
الفلس���طيني  النائب  صديقه 
السابق في الكنيست االسرائيلي 
عزمي بش���ارة الذي نفى ذلك 
بش���دة. واعرب جنبالط عن 
اعتقاده ب���أن موقفه لن يغير 
الصيغة احلكومية، ولذلك فان 
هذا املوقف ل���م يكن لتعطيل 
احلكومة، ولنأخذ في االعتبار 
هذه اجلهود التي كنا ومازلنا 
جزءا اساس���يا منها لتسهيل 
مهم���ة الرئيس املكلف س���عد 

احلريري.
واوضح جنبالط ان هناك 
العدد الكافي م���ن النواب من 
اللق���اء الدميوقراطي حضروا 
للتصويت م���ع االكثرية، لكن 

احلالي غازي العريضي، كذلك من 
النائب مروان حمادة الذي التقى 
جنبالط كما التقى باحلريري. 
لكن احلريري رفض اي اتصال 
من أي وسيط من فريق جنبالط 
به أمس، وآثر الس���فر جتنبا 

للسفر كما يبدو!
البي���ان الصادر ع���ن تيار 
املس���تقبل كان الهدف منه ان 
يعكس حج���م االنزعاج الذي 
واجه رئيس احلكومة املكلف، 
مع ضبط ردود الفعل باملقابل 
اعلن جنبالط عن انزعاجه من 
البيان اال انه لم يترك العضاء 
كتلته مج���اال للرد، ما يعكس 
حرص الرجلني على عدم الذهاب 

في لعبة االزعاج الى اآلخر.
د.سمير جعجع الذي كانت 
متطلبات���ه ومتطلبات حزب 
الكتائ���ب جزءا من مش���كلة 
جنبالط مع االكثرية حتفظ على 
مواقف جنبالط املستجدة، نافيا 

ميشال عون.
وب���ات الس���ؤال املطروح، 
هل انفخت دف 14آذار وتفرق 
العشاق فعال؟ ام ان ما حصل 

خاضع للتصحيح؟

أهداف التحول الجنبالطي

وكشف النائب وليد جنبالط 
عن »االهداف احلقيقية« حلركته 
االخيرة التي مازالت تداعياتها 
تهز الوسط السياسي في لبنان، 
وهي االس���تقاللية عن 8 و14 

آذار.
واضاف: ان همي األساسي 
معاجلة رواسب احداث السابع 
من مايو على الصعد كافة، وقال 
في ذكرى مصاحلة اجلبل اؤكد 
ان املصاحلة يجب ان تش���مل 

اجلميع من دون استثناء.

زيارة سورية

وقال انه مازال على موقفه 

سفر احلريري فجأة الى فرنسا 
اوحى بان الصيغة احلكومية 
التي قال انها لن تتغير ليست 

في حرز حريز.
ولوحظ ان العماد ميش���ال 
عون وح���زب اهلل ابتعدا عن 
املوض���وع اجلنبالط���ي، فيما 
أمل���ح رئيس مجل���س النواب 
نبيه بري الى انه كان يتوقع 
اقدام جنب���الط على مثل هذه 
اخلطوة بعد تأليف احلكومة 
اجلديدة، وقال بري: ال ارى فائدة 
من ال���ردود والردود املضادة، 
معتبرا ان حكومة التكنوقراط 

ال متشي في لبنان.
على مس���توى العالقة بني 
احلريري وجنبالط، االتصاالت 
مجمدة، لكن سعد احلريري اوعز 
الى اعضاء كتلته بعدم الدخول 
في سجال مع حليفه املتفلت من 
السرب، بينما تلقى احلريري 
اتص���اال من النائ���ب والوزير 

ما نس���ب اليه من تصريحات 
ضد جنبالط من جانب احدى 
الصح���ف، محتفظا بش���عرة 
معاوية مع احلليف االشتراكي 

اللدود.

مواقف جنبالط بعيون أكثرية

»األنباء« سألت مصدرا قريبا 
م���ن 14 آذار عن رؤى االكثرية 
حلقيق���ة مواق���ف جنب���الط 
التغييرية، فقال ان تفاهما مت 
بني الفعالي���ات االكثرية على 
االحتف���اظ بهامش ايجابي مع 
زعيم احلزب التقدمي االشتراكي 
العائد حزبيا الى صيغة احلركة 
انه ربط  القدمية، اال  الوطنية 
النائب جنبالط باكثر  مواقف 
من عامل وفي طليعتها ثالثة 

وهي:
ي���رى جنب���الط ان النظام 
السوري باق الى امد غير محدد 
فلم يح���ب ان يحاربه الدروز 

ويواجهونه من دون اي سند 
دول���ي وعربي يؤمن الضمانة 

واحلماية احلقيقيتني؟
وان اخلالف واقع بني جنبالط 
والرئيس املكلف سعد احلريري 
وس���ائر قوى 14 آذار ويتركز 
قسم من ذلك على حجم الدور 
ال���ذي يطلبه جنبالط وال يقر 

به حلفاؤه له.
ال���ذي  ان االس���لوب  ث���م 
اتبعه جنبالط مرفوض شكال 
ومضمونا وقد كسرت اجلرة 
بينه وبني احلريري فكيف سيتم 

حلمها؟
ويرى املصدر انه كان متوقعا 
ان يكمل جنبالط استدارته امنا 
الغريب ان يكون قام بذلك قبل 
تشكيل احلكومة ما تسبب في 
مش���كلة كبي���رة للغاية على 

مستوى لبنان.
عمليا خرج جنبالط من تيار 
14 آذار ومن خطه ونهجه بحسب 
املصدر اال انه على جنبالط ان 
يوضح ما اذا كان سيخرج عن 
اطار االكثرية النيابية عدديا او 
ال وقد يحصل هذا األمر اليوم او 

غدا او في االمد املنظور.

أذية 14 آذار

واض���اف: ان م���ا ق���ام به 
جنبالط احلق االذية بقوى 14 
آذار واحلريري بش���كل خاص 
اثناء سعيه لتشكيل احلكومة، 
وبات احلريري مرتبكا فما عساه 
يفعل؟ فهو لن يعتذر واذا اعتذر 
فسيعاد تكليفه مبا ان الرئيس 

بري سيؤيد هذا األمر.
واملشكلة املستجدة تنطلق 
من حتديد القاعدة التي يجب 
اتباعها لتشكيل احلكومة: هل 
على اس���اس 15-10-5؟ ام ان 
صفحة هذه القاعدة قد طويت 

منطقيا؟

معلومات عن توجه الرئيس المكلف إلى المغرب للقاء مسؤولين سعوديين قبل سفره إلى فرنسا

»أول شرخ« بين الحريري وجنبالط

»احلج����م« ال����ذي أخذت����ه خطوة 
االنس����حاب الش����امل من 14آذار وما 
تسببت فيه من احتكاكات ومشاكل مع 
احللفاء ومكونات هذا االئتالف احمللي 
ذي البعد العربي الدولي، وبعدما كان 
االنطباع ان جنبالط سائر في اجتاه 
االستغناء عن حلفائه املسيحيني اجلدد 
مع استمرار احلرص على حتالفه مع 
احلريري واالحتفاظ به والتمييز بني 
احلريري وسائر احللفاء، فإن خطوة 
جنبالط االنفصالية عن 14 آذار أخذت 
في دربها العالقة مع احلريري ومست 

بها في أول »تصدع وش����رخ« يصيب 
هذه العالقة الراسخة التي صمدت على 
امتداد سنوات وفي ظل أوضاع صعبة 
وقاسية. لم يوفر جنبالط احلريري 
في فترة ما قبل االنتخابات )الشريط 
املصور الش����هير( عندما انتقد بتهكم 
»االنهيار الس����ريع« لرجال املستقبل 
املس����تقدمني من عكار، وفي فترة ما 
بعد االنتخابات عندما هاجم ش����عار 
»لبن����ان أوال« ال����ذي رفعه احلريري 
عنوانا لتكتله النيابي، وانتقد اخلطاب 
السياسي لتيار املستقبل في مضمونه 

املذهبي التعبوي وابتعاده عن العروبة 
وفلسطني، ولكن احلريري الذي آثر عدم 
الدخول في مشكلة مع جنبالط، وأوعز 
الى نوابه بع����دم الرد داعيا الى تفهم 
أسلوب جنبالط اخلاص و»نتعاته« 
السياسية، يجد نفسه اآلن في وضع 
مختلف، ويشعر بان جنبالط جتاوز 
احلد املسموح واملألوف وذهب بعيدا في 
موقفه وأساء التوقيت وأحلق الضرر 
السياسي به وهو على أهبة الدخول 
في مرحلة جديدة ومفصلية من حياته 

السياسية.

بي���روت: »الن���زع����ة 
االنقالبية« عند الزعيم 
ال����درزي ولي����د جنبالط 
لم تك����ن خافية على أحد 
بعدما أطلق اشارات معبرة 
ومتدرجة في هذا االجتاه، 
ولكن »عنصر املفاجأة« في 

موقفه متثل في أمرين:
»التوقيت« ف���ي اعالن قراره بفك 
ارتباطه مع فريق 14 آذار بحيث انه 
ال يعود يشكل جزءا من األكثرية التي 
تفقد في هذه احل���ال أكثريتها، فهذا 
املوق���ف في توقيته بدا وكأنه موجه 
ضد الرئيس املكلف س���عد احلريري 
املنهم���ك ف���ي تش���كيل أول حكومة 
برئاس���ته وفي تفكيك عقد التأليف 
الواحدة تلو األخرى وسط ضغوط 
ومضايقات، وبدل ان يكون جنبالط 
السند للحريري في مهمته الصعبة 
والدقيق���ة، فإنه، من حيث أراد أم لم 
يرد، أساء الى الرئيس املكلف وأضعف 
موقعه التفاوضي في شأن احلكومة 
عندما تسبب موقفه في اعادة خلط 
التي  السياسية  األوراق والتوازنات 
أرس���تها نتائج االنتخابات النيابية، 
ومبا يؤدي عمليا الى افراغ الصيغة 
احلكومية التي جرى التوافق عليها 
)15-10-5( وفصلت على قياس ميزان 
قوى معني، الى افراغها من مضمونها 
والهدف الذي وضعت من أجله، ويطرح 
في األوساط السياسية تساؤل ملح 
عن الس���بب الذي دفع جنبالط الى 
تفجير قنبلته السياسية اآلن، وملاذا 
لم ينتظر والدة احلكومة اجلديدة، وما 
اذا كان يهدف الى ممارسة ضغوط على 
احلريري لتلبية مطالبه في احلكومة 
وخارجها، أم ان األم���ر أبعد وأعمق 

من ذلك؟

وحتت وقع املفاجأة، أصدر احلريري 
موقف احلد األدنى عبر بيان رسمي 
شديد اللهجة صادر عن تيار املستقبل 
هو األول من نوعه ضد جنبالط الذي 
امتعض من لهجة البيان واشارته الى 
»املاضي املعيب واملصالح اخلاصة«، 
ومازال ينتظر توضيحا لم يأته بعد، 
وحت���ى ال يتطور األمر الى األس���وأ 
وال���ى »انفج���ار« 14 آذار وخروجه 
عن السيطرة، س���ارع احلريري الى 
تهدئة حلفائه في الضفة املس���يحية 
من جهة، والى »عزل« عملية تشكيل 
احلكومة عن هذا التطور الذي أرخى 
بظالله على مجمل الوضع. يصعب 
عل���ى احلريري اخلروج على صيغة 
احلكومة كما اتفق عليها رغم ما أصابها 
من »تشوه وخلل«، كما يصعب عليه 
اخل���روج من معرك���ة احلكومة، أي 
االعتذار، ألن ذلك يعني بكل بساطة 
انتكاس���ة كبيرة ومبكرة في حياته 
السياس���ية، ولكنه سيأخذ وقته في 
التأمل والتريث في ضوء املتغيرات 
التي طرأت على اخلارطة وعلى معادلة 
احلكم، والى حني جالء الوضع واتضاح 
املدى النهائي الذي س���تبلغه مواقف 
جنبالط وأين ترس���و وعلى أي حال 
تس���تقر، ألول مرة ينقطع االتصال 
املباشر بني قريطم وكليمنصو وتبعد 
املسافة السياسية، في حني ال يستطيع 
الوسطاء واألصدقاء املشتركون احداث 
اختراق أو فع���ل الكثير في اخلالف 
الناش���ب الذي جت���اوز قدراتهم ولم 
تعد تنف���ع معه محاوالت جنبالطية 
للتوضيح والتخفيف واحتواء أجواء 
النقم���ة والصدمة وحتى الش���عور 
»باخليانة« الذي س���اد لوهلة أولى 

في شارع 14 آذار.
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