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أخبار وأسرار

دمشق تتريث: بادر جنبالط الى ابالغ الوسطاء املعنيني 
بانه صار في كامل استعداداته لزيارة دمشق، لكنه يرتقب 
التوقيت، والغريب هنا ان سورية نفسها، ال السعودية 
تستمهل جنبالط، البعض ربط األمر برغبة سورية في 
عدم استفزاز الرياض واحلريري معا، والبعض ربطه 
بأن دمشق معنية بتهيئة األمور عندها حتى ال يضطر 
رجال األمن الس���وريون الى مرافق���ة جنبالط اذا قرر 
ممارسة هواية املش���ي في أزقة دمشق القدمية، حيث 

التزال التعبئة كبيرة ضده هناك.
وثمة رواية ثالثة تقول ان دمشق ال تريد جلنبالط ان 
يجول حرا في دمش���ق، مبعنى انها ال تريد ان متنحه 
حق االتصال بالقيادات الدرزية في سورية اآلن، وهي 
خصت العماد عون دون غيره بلقاء أبناء طائفته، األمر 
الذي لن تفعله مع أحد آخر، أو هذا على األقل ما ينقله 

زوار العاصمة السورية.
جنبلالط الى املعارضة: ثمة من ي��رى في قوى االكثرية 
واالقلية، ان موقع جنبالط في التركيبة املفترضة قرب رئيس 
اجلمهورية هو متوضع موقت، قد يتغير بحسب الظروف، 
اال ان موقع جنبالط النهائي سيعود الى املعارضة، وباالدق 
الى جانب سورية، والوقت القريب سيؤكد هذه الفكرة، ما 
يؤدي الى خلخلة اي صيغة حكومية توضع وفق التصور 
احملك��ي عنه اآلن، وهذا ما يبرر رمبا ايضا تردد احلريري 

او انتظاره.
فرنسلا ترفض التعليق على مواقف جنبالط: تأمل األوس���اط 
الديبلوماسية الفرنسية التي فوجئت مبواقف جنبالط 
األخيرة اال تؤثر هذه املواقف سلبا على عملية تشكيل 
احلكوم���ة وال تؤدي الى خربط���ة اجلهود املبذولة في 

هذا االجتاه.
ونقل عن مصدر فرنسي »شبه رسمي« رفضه التعليق 
على »خطوة النائب جنبالط« بحجة انها »خطوة ال ميكن 
ان يفهمه���ا اال اللبناني«، معتبرا انها »ال تغير موازين 

القوى السياسية عموما«.
وعما اذا كان���ت هذه اخلطوة تذهب ف���ي اجتاه »دعم 
الرئيس ميشال سليمان كما تدعو باريس« أكد املصدر 
ان باريس تقف على مسافة واحدة من الفرقاء اللبنانيني 
كافة، وأش���ار الى ان »الثقة بسليمان كبيرة جدا، وان 

باريس تدعمه وتدعم عبره الدولة اللبنانية«.
وعلى رغم رفضه الدخول ف���ي تفاصيل »االصالحات 
التي ميكن ان يقدم عليها رئيس قوي«، في اشارة الى 
تعديالت دس���تورية لدعم موقع الرئاسة، اال انه شدد 
على ان »دعم موقع الرئاسة مفيد لكل اللبنانيني«، وهو 

ما تبحث عنه فرنسا.
عون فلي أول اطاللة جماهيرية بعد االنتخابات: في أول اطاللة 
ش��عبية له منذ االنتخابات، اختار العماد ميشال عون بلدة 
كفرذبيان الكسروانية، ألنها هي التي أعطته الفوز في الدائرة 
املارونية األهم كس��روان ورجحت الكفة في معركة صعبة 
كانت فيها املشاركة عالية والفارق بني الرابح واخلاسر ضئيال 

وكادت الئحة عون تخترق.
عون الذي بدا مرتاحا من الناحية األمنية قياس��ا الى ما كان 
احلال قبل االنتخابات )خاطب الناس مباشرة من دون الوقوف 
وراء عازل زجاجي( بدا مرتاحا أيضا من الناحية السياسية 
و»مس��تقويا« بالتطورات األخيرة ومتذرعا بها للقول انه 

على حق وصواب فيما أخذه من خيارات.
بري يتجه لفك حتالفه مع عون واالحتفاظ بحلفه مع حزب اهلل: في 
الكواليس أن الهزة التالية هي فك رئيس املجلس النيابي 
نبيه بري حتالفه مع رئيس التيار الوطني احلر النائب 
ميشال عون، مع االحتفاظ بحلفه مع حزب اهلل، وذلك 
مبوازاة املعادلة املقابلة: موقف رئيس اللقاء الدميوقراطي 
النائب وليد جنبالط القائل ب� »عدم التخلي« عن رئيس 
احلكومة املكلف سعد احلريري، واالنفكاك عن قوى 14 
آذار، حتى وإن خفف من لهجته حيال املس���ألة، لكن ما 

حصل حصل، وبات لنائب الشوف موقع آخر.
وفي الكواليس أيضا أن النائب جنبالط لن يذهب منفردا 
إلى دمشق، وبعدما أصبحت الزيارة أمرا محتوما، بل هناك 
تفكي���ر مبدئي في ان يذهب بصحبة الرئيس بري لكي 
يكون أبومصطفى شاهدا على »معركة غسل القلوب«.

حزب اهلل وتسلهيل العقبات: ال تستبعد مصادر معنية ان 
يعمد »حزب اهلل« على طريق تس��هيل العقبات املتبقية امام 
س��ريان العمل بصيغة ال��� »15 � 10 � 5« الى تقدمي الوزير 
السادس الذي يطالب به حليفه العماد ميشال عون من حصة 
احلزب في احلكومة، باعتبار ان عون اليزال يش��كل عقبة 
فعلية واساس��ية، اذ اليزال يتمسك بحصة من ستة وزراء 
في احلكومة العتيدة على رغم اش��اعته علنا انه تخلى عن 
النسبية، في حني ان ستة وزراء هي حساب ما يعود له وفق 
النسبية التي يقول بها.ولذلك ال يزال يشكل عقبة امام تشكيل 
احلكومة وفق الصيغة املتفق عليها الى جانب مطالبته بوزارة 
الداخلية التي ين��وي انتزاعها من حصة رئيس اجلمهورية 
العماد ميش��ال سليمان. ومع انه ال معلومات نهائية واكيدة 
في هذا االطار فان هذا االحتمال يبدو ماثال نظرا الى االهمية 
التي يعلقها احلزب على املكسب الذي حققه عبر هذه الصيغة، 
بحيث ال يعود مهما بالنس��بة الي��ه احلصول على وزارات 
اضافية ليس معروفا عنه الس��عي بقوة الى احلصول عليها 

لعدم رغبته في حتمل املسؤوليات املباشرة فيها.
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أسبوع »مفصلي«: والدة الحكومة.. أو أزمة مفتوحة
بيروت: تلخص مصادر سياس����ية واسعة

االطالع صورة الوضع احلكومي في املعطيات 
والنقاط التالية:

1 � عملية تش����كيل احلكوم����ة مجمدة منذ 2 
اغسطس، اليوم الذي فجر فيه الزعيم الدرزي 
وليد جنبالط مفاجأة اخلروج من 14 آذار. وإعادة 
حتريك عملية التأليف تنتظر اجتماع الرئيس 
املكلف سعد احلريري مع جنبالط لتحديد صيغة 
العالقة السياسية من اآلن فصاعدا وكيف ستترجم عمليا 
في احلكومة اجلديدة وفي أي خانة يوضع وزراء جنبالط 

الثالثة.
2 � صيغ����ة ال����� »15 � 10 � 5« ما تزال س����ارية املفعول 
والتوافق الذي حصل بشأنها بني الرئيس ميشال سليمان 
والرئيس بري والرئيس املكلف حتت مظلة التفاهم السوري 
� السعودي مازال قائما مادام لم ينقضه أي من أطرافه، وأي 
اجتاه جدي إلع����ادة النظر بهذه الصيغة يعني إعادة امللف 
احلكومي الى نقطة الصفر ودخوله في أزمة مفتوحة على 

كل االحتماالت.
3 � املعارضة متمس����كة بصيغ����ة »15 � 10 � 5« وال ترى 
موجب����ا لتغييرها أو تعديلها ألن حصة جنبالط س����تبقى 
هي ذاتها أيا يكن موقفه وموقعه، وألن حتوله ال يؤثر على 
والدة احلكومة التي يجب عزل تشكيلها عن هذا احلدث. وفي 
املقابل فإن فريقا أساس����يا في األكثرية )القوات والكتائب( 
يعلن ان األحداث جتاوزت هذه الصيغة وان خلال قد حصل 
في امليزان السياسي العام والبد من إصالحه عبر البحث عن 
صيغة حكومية جديدة تتجاوز »معادلة األرقام« وتعكس 
الواقع اجلديد. وميكن ان تكون عبر حكومة تكنوقراط أو 
عبر حكومة أقطاب، ولكن موقف الرئيس املكلف هو الذي 
يحسم مصير صيغة »15 � 10 � 5« والكرة اآلن في ملعبه. 

4 � اجلميع في املعارضة واملواالة يتصرفون على أساس 

ان خروج جنبالط من 14 آذار حصل وبات نهائيا، وان وزراءه 
الثالثة لم يعودوا محس����وبني على األكثرية، وبالتالي فإن 
تركيبة احلكومة باتت عمليا »12 � 10 � 5 � 3«، وهذا ما يجعل 
ان معادلة »15 � 10 � 5« أصبحت حتتاج الى إعادة قراءة والى 
توضيحات وحتديدا فيما يخص وزراء جنبالط: هل يحتسب 
وزراؤه ضمن حصة الرئيس مع انتقاله الى »الوس����طية« 
وتعطى قوى 14 آذار حصة صافية من 15 وزيرا أم حتتسب 

حصة جنبالط من ضمن ال� 15 وتقتطع منها؟
5 � الثوابت واملعادالت التي حتكم عملية احلكومة اجلديدة 

هي:
� سعد احلريري هو »املرشح الوحيد لرئاسة احلكومة«، 
فال هو في وارد االعتذار وال املعارضة في صدد البحث عن 

بديل له.
� اذا انسحب احلريري ألي سبب من األسباب فإن البديل 
لن يكون الرئيس فؤاد السنيورة في أي حال من األحوال.

� احلكومة ثالثينية مثل كل حكومات ما بعد الطائف وال 
مجال الى خفضها ل� 24 وزيرا أو أقل.

� حكومة األقطاب غير مطروحة، وحكومة التكنوقراط ال 
تتناسب مع الطبيعة السياسية والدقيقة للمرحلة.

� صيغ����ة »15 � 10 � 5« ثابت����ة، وما ميكن ان يحصل من 
تعديالت )في احلقائب واألس����ماء( وتفاهمات أو ضمانات 
)للحريري( يكون من ضمن هذه الصيغة وحتت س����قفها 

السياسي.
6 � موقف جنبالط أحدث إرباكا وصدمة عميقة في الوضع 
والتوازن العام، وجعل عملية احلكومة أكثر صعوبة وتعقيدا، 
وأدخلها في »مأزق« ميكن ان يتطور الى أزمة. اما اخلروج 
من املأزق فإنه يستلزم تفعيل وتطوير عملية التفاهم بني 
سورية واململكة العربية السعودية بعدما جتاوزت األحداث 
ما كان اتفق عليه، خصوصا ان ما اتفق عليه لم يكن مكتمال 

ولم يدخل حيز التنفيذ.

التعرض لمكتب 
»الوطني الحر«

 في الدامور

ميثاق شرف بين الفصائل 
الفلسطينية لمنع 
المواجهة في لبنان

سجين يحدث فوضى 
في سجن رومية

الوزير في اعل���ن  بيروت: 
حكومة تصري���ف االعمال 
ماريو ع���ون ان مكتب التيار 
الوطني احلر في بلدة الدامور 
)الشوف( تعرض لالعتداء من 
بعض القوى امليليشياوية التي 

»تتلطى بالزي السياسي«.
واعتبر عون ان هذا العمل ال 
يعكس سوى املستوى املتدني 
واالفالس السياسي للجماعات 
التي حاولت تصوير نفسها بأنها 

فازت باالنتخابات االخيرة.

صيدا � عني احللوة: عقدت القوى
الفلس����طينية في مخيم عني 
احلل����وة اجتماع����ا طارئ����ا ف����ي 
منزل مس����ؤول »الكفاح املسلح« 
الفلسطيني في لبنان اللواء منير 
املقدح، ظهر امس االول جرت خالله 
دراس����ة املوقف في املخيمات، في 
ضوء تصريح امني س����ر فتح في 
لبنان اللواء س����لطان ابوالعينني 
املوج����ود حاليا ف����ي بيت حلم، 
يعلن فيه عدم الس����ماح حلماس 
بالتواجد في مخيمات الفلسطينيني 
في لبنان. وشاركت في االجتماع 
فصائل منظمة التحرير وفصائل 
املعارضة الفلس����طينية، والقوى 
الفلس����طينية االسالمية »عصبة 
االنص����ار« ومندوب����ون عن فتح 
وحماس. وذكرت مصادر ل� »األنباء« 
ان تصريح����ات ابوالعينني اثارت 
القلق ف����ي املخيم، خصوصا انها 
جاءت في اعقاب منع حماس اعضاء 
فتح من مغادرة غزة الى بيت حلم 
للمش����اركة  في  مؤمتر احلركة. 
واتفق املجتمع����ون على توقيع 
»ميثاق شرف« تضمن: عدم االحتكام 
للس����الح، والغاء جميع املظاهر 
املسلحة، مع تشكيل مرجعية من 
جميع الفصائل للمعاجلة الفورية 
لالشكاالت، ورفع الغطاء عن اي 
مخالف، واحترام الشعائر الدينية 
واحلرص على العالقة الطيبة مع 

جوار املخيمات.

بيروت: باغت السجني فوزي 
شحرور عصر االحد املاضي 
بس���جن رومية احد احلراس 
بس���رقة مفاتيح كان يحملها، 
ث���م كبله، وصع���د الى مبنى 
احملكومني وفتح 21 زنزانة وطلب 
من السجناء اشعال النيران في 

فرشهم االسفنجية.
وسارعت قوة من »فهود« 
االمن الداخل���ي الى محاصرة 
الوضع وتولت اطفائيات الدفاع 
املدني اخماد احلريق، وبوشر 

التحقيق مع املتورطني.

الحريري عاد فجرًا إلى لبنان.. ومصير الحكومة مجهول
بيروت ل عمر حبنجر

طبقا مل����ا توقعت����ه »األنباء« 
في عدده����ا امس، فقد عاد رئيس 
احلكومة املكلف س����عد احلريري 
الى بيروت فجر امس واس����تأنف 
مساعيه لتشكيل احلكومة وسط 
ظهور نتوءات جديدة تضاف الى 
ما تبقى على الئح����ة التعقيدات 
السابقة حلركة النائب وليد جنبالط 

االرتدادية عن حتالف 14 آذار.
ح����زب اهلل واملعارضة عموما 
يقول����ون ان فريق املواالة تراجع 
عن الصيغة احلكومية 15 � 10 � 5 
التي مت االتفاق عليها، وراح يطالب 
بحكومة تكنوقراط متذرعا مبواقف 
النائب جنبالط، فيما ترى املعارضة 
ان مثل هذه احلكومة امر غير وارد، 
وانها ال ترى في التموضع اجلديد 
جلنبالط تغيي����را في املعادلة او 

مبررا لتأخير تشكيل احلكومة.
 وت����رد مص����ادر ف����ي 14 آذار
ل����� »األنب����اء« متس����ك املعارضة 
بالصيغة احلكومية املطروحة الى 
كونها تعطي املعارضة ثالثة وزراء 
اضافيني، هم وزراء كتلة جنبالط، 
اال في حال قدم االخير الضمانات 
الكافية للرئيس احلريري على ان 
وزراءه لن يصطفوا الى اي جانب، 
غير جانب رئيس احلكومة اثناء 
الروتينية في  مناقشة املواضيع 

مجلس الوزراء.
ويقول نائب من كتلة لبنان اوال 
ل� »األنب����اء« ان املعارضة مازالت 
مصرة عل����ى الثلث املعطل داخل 
مجلس الوزراء بشكل او بآخر، وان 
الرئيس املكلف قطع اجازته العائلية 
وعاد الى بيروت، دحضا للمزاعم 
القائلة انه هارب من مسؤولياته، 
او انه ال يريد تش����كيل احلكومة 
اآلن، واضاف: العقدة لدى املعارضة 

الصيغة احلكومية.
في غضون ذلك، الحظ حزب 
التدخل االسرائيلي  اهلل جتلي 
بشكل واضح وفاضح في الشأن 
اللبناني الداخلي، والذي متثل في 
اطالق تهديدات وحتريضات ضد 
حزب اهلل آخرها حتذير بنيامني 
نتنياهو لبنان من دخول حزب 

اهلل احلكومة املقبلة.
وقال نتنياهو للصحافيني: 
ليك����ن واضح����ا ان احلكوم����ة 
اللبنانية س����تتحمل مسؤولية 
اي هجوم يأتي من اراضيها اذا 
اصبح حزب اهلل رسميا جزءا 

منها.
النائب محمد رعد رئيس كتلة 
الوف����اء للمقاومة رد بالقول ان 
العدو الصهيوني ينتهز فرصة 
عدم تشكيل احلكومة اللبنانية 
ليطلق فرصة تهديداته بش����ن 
ع����دوان على لبن����ان، الفتا الى 
ان حكومة وح����دة كما تريدها 
املعارضة تشكل حاجزا ملطامعه، 
وق����ال رعد الذاع����ة »النور« ان 
العدو الصهيوني في حال شن 
عدوانا على لبنان سيكتشف انه 
مجنون وان مشهد حرب يوليو 
س����يكون متواضعا امام املشهد 

الذي ينتظره.

بري يستبعد العدوان

الرئي����س نبيه ب����ري طمأن 
الى انه ش����خصيا يستبعد شن 
حرب اسرائيلية على لبنان في 
العام 2009، اال اذا حصل تطور 
دراماتيك����ي، واضعا التهديدات 
االسرائيلية االخيرة في سياق 
السياس����ي واالعالمي  التهويل 
الذي ال ميهد بالضرورة لعدوان 

قريب.

وعليهم حلها قبل مطالبة س����عد 
احلريري باستعجال التشكيل.

وبس����ؤال »األنباء« عن حترك 
الرئي����س املكلف باجت����اه رئيس 
اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 
جنبالط، قال املصدر ان االكثرية 
س����تتعامل مع النائ����ب جنبالط، 
كم����ا تتعامل مع االطراف االخرى 
املؤثرة في السياسة اللبنانية ألنه 
ليس جنبالط وحده املؤثر في هذه 

السياسة.
وفي اعتقاد نائب عكار رياض 
رحال ان ع����ودة الرئيس املكلف 

انتظر عام 1969 تس����عة اشهر 
حتى شكل حكومته خالية من 

االلغام.
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة 
محمد رعد اعتبر ان طرح فكرة 
حكومة تكنوقراط امر غير واقعي، 
ألن تغيير معادلة 15 � 10 � 5 قد 

يعوق عملية التشكيل.
بيد ان النائ����ب احمد فتفت 
»املس����تقبل« لفت ال����ى ان هذه 
الصيغة كانت نوعا من االتفاق 
غي����ر النهائي، وهي بحاجة الى 
التعدي��ل بع��د مواق�ف النائ�ب 

النائب جنبالط واالطالع  ولقاءه 
منه على ابعاد وخلفيات مواقفه 
وه����و القائل انه ل����ن يتخلى عن 
الرئيس املكلف سيوضح االمور، 
وقال: الصيغة احلكومية سترتبط 
باملوقف االخير لوليد جنبالط هل 
سيكون في الوسط ام سيستمر مع 

الرئيس املكلف.

حكومة رشيد كرامي 

آذار استغرب  مصدر في 14 
االحلاح بتشكيل احلكومة، وقال 
ان الرئيس الراحل رشيد كرامي 

ولي�د جنب�الط.
واكد فتف����ت ان التأخير في 
تشكيل احلكومة سببه عرقلة 
النائب ميش����ال عون ومواقف 

احلزب التقدمي االشتراكي.
النائب عل����ي خريس عضو 
التي  التنمي����ة والتحرير  كتلة 
يرأسها الرئيس نبيه بري طالب 
بانصهار كتلتي 8 و14 آذار في 

بوتقة وطنية.
النائ����ب نبي����ل دو فري����ج 
»املستقبل« طالب النائب جنبالط 
بايض����اح موقف����ه وموقعه من 

حزب اهلل يرد على تحذيرات نتنياهو.. وبري يستبعد العدوان

)محمود الطويل(ترحيب شعبي خالل جولة عون الكسروانية أمس األول

جنبالط في اتصال مع الحريري: »اشتقنا«.. والرئيس المكلف يرد: لماذا.. للمناكفة؟
بيروت: سجل السبت املاضي
اول اتصال سياسي مباشر 
بني احلري���ري وجنبالط بعد 
املوقف األخي���ر أمام اجلمعية 
التقدمي  العمومي���ة للح���زب 
االشتراكي قبل أسبوع، وسبقه 
ارسال »باقة ورد« من احلريري 
الى كليمنصو مبناس���بة عيد 

ميالد جنبالط.
وعل����م ان الرئيس املكلف هنأ رئيس 
احلزب التقدمي االشتراكي خالل االتصال 
بعي����د ميالده، ف����رد جنب����الط بعبارة: 
»اشتقنا«، لكن احلريري أجابه ممازحا: 

»الى ماذا... للمناكفة؟«.
الوزير غازي  ان  وذكرت معلوم����ات 
العريضي مهد في اليومني املاضيني للقاء 
يجم����ع جنبالط واحلري����ري فور عودة 
األخير، متهيدا لالتفاق على عناوين عدة 
يلتزم جنبالط بها حتى بعد خروجه من 

جتمع 14 آذار.
وفي سياق العالقة بني الرئيس املكلف 
ورئيس اللقاء الدميوقراطي، تقول مصادر 
ان جنبالط املتمسك بخطابه اجلديد وما 

ميثله هذا اخلطاب من طالق نهائي ملرحلة 
السنوات األربع املاضية ملصلحة اخلط 
العروبي، ينتظر من حليفه سعد احلريري 
أمرين: اما ان يدفع احللفاء اآلخرين في 
املواالة للخروج من شعارات تتناسب مع 
العودة لرفع ش����عارات العداء إلسرائيل 
والدفاع عن القضية الفلسطينية والعالقة 
املميزة مع سورية، اما ان يختار بني هؤالء 
احللف����اء وما ميثلون وم����ا ميثله زعيم 
املختارة اليوم، وعلى هذا األساس ستتحدد 
العالقة الالحقة بينهما وان كان جنبالط - 
وفق املصادر - مدركا ألهمية املوقع الذي 

ميثله احلريري داخليا وعربيا.
بدورها أكدت أوساط قريبة من تيار 
املستقبل ان الرئيس املكلف سعد احلريري 
ال يقبل اعتماد أسلوب االبتزاز السياسي 
أو استشراف انطالقته على غرار ما كان 
يحصل مع والده الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري من قبل أقرب املقربني إليه. وان 
مواقف جنبالط لم يتم قبولها، وما تبعها 
من تفسيرات لدى الرئيس املكلف، ألنها 
كما بدت هي خالصة اتصاالت كان بدأها 
النائب جنبالط دون اطالع حليفه عليها، 

وليد جنبالط سعد احلريري

في وقت كان احلريري يطلع جنبالط على 
التفاصيل اجلوهرية واالستراتيجية. ومن 
هنا س����جل الرئيس املكلف على النائب 
جنبالط »زلة قدم« جتاهه في بداية ترجمة 
التحالف السياسي،  بعد تكليفه برئاسة 
احلكوم����ة، وفوجئ بأن ما لم يقدم عليه 
اخلصوم السياسيون جلأ إليه الصديق 

السياسي جنبالط، وكأنه كان مدبرا مع 
فري����ق مركزي في 8 آذار إلضعافه، وهو 
واقع ال يتقبله الرئيس املكلف الذي متكن 
من مواجهة اس����تحقاقات أدق وأكبر من 
»اخلطأ« الف����ادح الذي أقدم عليه النائب 
جنبالط في حقه سياسيا وفي حق احللفاء 

في قوى 14 آذار.

بدورها، أوردت تقارير صحافية في 
بيروت ان الرياض مستاءة جدا من مواقف 
جنبالط التي جاءت أعلى بكثير مما هو 
متوق����ع،  فضال عن توقيتها املؤذي جدا 

للتأليف احلكومي.
وبعدما كانت قد بدأت تبدي ارتياحها ملا 
يحصل في لبنان، فوجئت بسرعة تفاقم 
األمور، مبوقف جنبالط احلاد جدا من جهة، 
وبرد تيار املستقبل من جهة أخرى، مما 
دفع »وزير امللف اللبناني« ووزير االعالم 
السعودي عبدالعزيز خوجة الى التوجه 
مباشرة الى بيروت. كان الوزير السعودي 
واضحا في رس����الته الى جنبالط، لهجة 
ابننا، وخادم  ومضمونا: »احلريري هو 
احلرمني الشريفني يتعامل معه سياسيا 
وكأنه ابنه، وال نقبل ان تنتهي األمور بهذه 
الطريقة«. وتابع خوجة قائال جلنبالط: 
»اذا كانت عندك مالحظات فنحن نحترمها، 
وإذا كانت لديك خصوصية فنحن نتفهمها 
ونحترمها أيضا، لكن شرط اال تؤدي الى 

تغيير املعادلة«.
وفي اليوم التالي عاد جنبالط ليؤكد من 
القصر اجلمهوري انه حتت سقف 14 آذار، 

لكن خصوصيته الدرزية يجب ان تراعى. 
دخل جنبالط في تفاصيل يومية »لدي 
مشاكل يومية في الشارع، وأخشى اال أقوى 
على ضبط الشارع« يشير الزعيم الدرزي. 
إش����ارة بدا واضحا انها من مستلزمات 
االتفاق السوري � السعودي، وانها بالتأكيد 
تلقى آذانا صاغية لدى الضيف السعودي 
الذي رد بالقول: »اضبط الشارع كما تشاء، 
وخذ املواقف التي تشاء، شرط اال تؤثر 
على املعادلة وتقلب الطاولة«. كان واضحا 
لدى السعوديني ان »مغاالة« جنبالط في 
التفاعل مع تفاهم ال� »س � س« قد يخلق 
واقعا يؤدي الى إرباكات تعرقل تشكيل 
احلكومة، والتي هي جزء من حل شامل 
يفاخر السعوديون بانهم في طور صياغته. 
لكن يبدو ان »أبا تيمور« قرر ان يقبض 
هو مباشرة ثمن املواقف اجلديدة ضمن 
إطار احلل الش����امل، دون ان يؤدي ذلك 
الى إفساد عالقته بالسعوديني. وهو ما 
يفسر قول جنبالط أمام خوجة انه مستعد 
للتنازل ع����ن وزرائه الثالثة، ليثبت انه 
ليس ف����ي طور التعطيل، أو لديه أجندة 

خاصة تقلب الطاولة.
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