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مسودة تقريبية لـ »حصص وأسماء وحقائب« الحكومة اللبنانية المرتقبة
الوزارات السيادية بحسب التوزيع الطائفي: »المالية« للسنة و»الخارجية« للشيعة و»الداخلية« للموارنة و»الدفاع« لألرثوذكس

)محمود الطويل(الرئيس املكلف جنيب ميقاتي مجتمعا باحتاد نقابات النقل البري صباح أمس

بي����روت: رغ����م »مفاوض����ات
املشاركة« التي خاضتها قوى 
14 آذار ممثلة بقطبيها املسيحيني 
الرئيس أمني اجلميل ود.س����مير 
جعجع، لم تتوقف عملية تشكيل 
احلكومة وحركة التداول اجلارية في 
الكواليس السياسية وعلى أساس 
ان قوى 14 آذار لن تش����ارك فيها 
بعدما ربطت مشاركتها بشروط 
ورفعت سقف موقفها السياسي.

وفي آخ����ر املعلومات املتعلقة 
بعملية التأليف »الس����ريع وغير 
املتسرع«، والتي توافرت من مصادر 
سياس����ية مواكبة له����ذه العملية 

ومطلعة على خفاياها، علم:
1 - ان أسهم احلكومة املوسعة 
الثالثينية ارتفعت مجددا، وستكون 
حكومة الثالثني وزيرا موزعة على 
الثلثني لقوى املعارضة  أس����اس 
واحلليفة لسورية، والثلث لرئيسي 
اجلمهورية واحلكومة »4 لسليمان 

و6 مليقاتي«.
2 - املقاعد املارونية )6( موزعة 
من حيث املبدأ على هذا الش����كل: 
2 س����ليمان، 2 عون، 1 فرجنية، 1 

ميقاتي.
الئحة الرئيس سليمان املارونية 
تضم: ناجي البس����تاني، وس����ام 
بارودي، ناظم اخل����وري، خليل 

الهراوي.
الرئيس ميقاتي تضم:  الئحة 
جان عبيد، نعمت افرام، س����مير 

أبي اللمع.
الئحة العماد عون تضم: جبران 
باس����يل، ابراهيم كنعان، شكيب 

قرطباوي، فادي عبود.
رون����ي  فرجني����ة:  مرش����ح 

عريجي.
3 - املقاعد األرثوذكسية )4( 
موزعة على هذا الشكل: 1 سليمان، 
1 ميقات����ي، 1 ع����ون، 1 ل� »احزاب 

املعارضة« )السابقة(.
مرشح سليمان: بول سالم.

مرش����ح ميقاتي: جاك صراف 
»طرح اسم أمل حداد نقيبة احملامني 

التي اعتذرت«.
يعق����وب  ع����ون:  مرش����ح 

الصراف.
مرشح املعارضة: أسعد حردان 
أو م����روان أبوفاض����ل )مرش����ح 

ارسالن(.
4 - املقاع����د الكاثوليكية )3( 
يدور في شأنها تنافس شديد بني 
مرشحي سليمان وميقاتي وعون 

واحزاب املعارضة وجنبالط.
مرشح س����ليمان: فايز احلاج 

شاهني أو دافيد عيسى.
مرشح ميقاتي: نقوال فتوش.

مرشح عون: شربل نحاس.
مرش����ح »احزاب املعارضة«: 

سليم جريصاتي.
مرشح جنبالط: نعمة طعمة.

املقاع����د األرمني����ة )2(:   - 5
الطاشناق.

طابوريان � صابوجنيان.
6 - املقاعد الس����نية )6(: 3 ل� 

»ميقاتي« و3 مستقلني.
ميقاتي: محمد الصفدي، ليلى 
الصلح، عدن����ان القصار، فيصل 
كرامي، واس����م خامس لم يحسم 

»بعد اعتذار متام سالم«.
7 - املقاعد الشيعية )6(: 3 ل� 
»بري« و3 ل� »حزب اهلل« )الذي 
سيسمي اصدقاء ومقربني وليس 

حزبيني ونوابا(.
األس����ماء املرجحة حتى اآلن: 
محمد جواد خليفة، عدنان السيد 

حسني، محمود بري.
8 - املقاع����د الدرزي����ة )3(: 2 

جلنبالط و1 ارسالن.
مرش����حا جنب����الط: غ����ازي 
العريض����ي � وائل أبو فاعور »أو 

بهيج أبوحمزة«.
مرشح ارس����الن: مرون خير 

الدين.
الس����يادية  ال����وزارات   -  9
األربع موزعة طائفيا على الشكل 

التالي:
املالي����ة ل����� »الس����نة«: محمد 

الصفدي.
ل� »املوارنة«: ناجي  الداخلية 

البستاني.
اخلارجية ل� »الشيعة«: محمود 

بري.
الدفاع ل� »األرثوذوكس«: يعقوب 

الصراف.

أخبار وأسرار لبنانية

 ميقاتـي ممتعـض: ينقل عن أوس���اط الرئيس ميقاتي 
امتعاضه حيال أي تهجم من املعارضة الس���ابقة على 
الرئيس س���عد احلريري، ألن من يتحدثون بتهكم أو 
بتشف عنه، وبعضهم وزراء في حكومته، امنا يخدمونه 
من حيث ال يدرون، ولعله ل���ن يتأثر بتلك التهجمات 
ادراكا منه ألهمي���ة مفاعيلها الس���لبية على مطلقيها 
وملردودها االيجابي في اعادة حش���د اجلمهور وتكتل 

القاعدة الشعبية.
 املوقف الفرنسـي: يكش��ف أح��د اخلب��راء ان املواقف 

الفرنسية احلالية مرتبطة على نحو وثيق بثالثة عوامل:
1 - أخ��ذ العلم مبيزان القوى داخ��ل لبنان، وذلك ليس 
استنادا الى مواقف النائب وليد جنبالط فحسب، بل أيضا 
اس��تنادا الى تقارير اس��تخبارية أفادت بوجود تراجع في 

نفوذ تيار احلريري في البلد.
2 - األخ��ذ ف��ي االعتبار ما يجري ف��ي الوطن العربي 
وانع��كاس موازين القوى االقليمي��ة اجلديدة على القوى 
احمللي��ة، ويس��جل اخلبير في هذا الص��دد »غياب التأثير 

املصري« على الساحة اللبنانية في األسبوعني املاضيني.
3 - ردات فع��ل القوى االقليمية على دعوة اللقاء الذي 
كان مزمعا عقده ف��ي باريس والذي قادت الى الغائه بنحو 
»شبه دراماتيكي« رغم نفي كل املصادر االستعدادات لهذا 

اللقاء.
 ميقاتي يرفض الثلث املعطل: يرفض الرئيس جنيب ميقاتي 
رفضا قاطعا فكرة الثلث املعطل، وهو طلب من بعض 
قوى 8 آذار التي طرحت هذا العرض على قوى 14 آذار 

ان تقلع عن ذلك في وسائل االعالم.
وتقول أوساط الرئيس ميقاتي ان الثلث الضامن ليس 
ملكا ألي فري���ق، فاملعارضة القدمية لن متتلكه، كذلك 
ليس معروضا حاليا، وتضيف بأن األكثرية املطلقة داخل 
احلكومة اجلديدة ستكون ملكا للوسطيني، وبالتالي من 
حصة الرموز التي متثل هذه الوس���طية وهما الرئيس 
ميشال سليمان ورئيس احلكومة جنيب ميقاتي، فاالثنان 
يضمنان الثلث + 1 ويؤمنان األكثرية + 1، وخالف هذه 

املعادالت هو لالستهالك السياسي الضيق.

14 آذار تطالب بـ »الثلث الضامن« وعون يرد: ما بيمشي الحال
بيروت ـ عمر حبنجر

واضح ان احلديث عن تشكيلة قريبة حلكومة 
الرئيس جنيب ميقاتي فيه مبالغة، والدليل ضآلة 
اخلي���ارات املمكنة في موض���وع احملكمة الدولية 
ومش���تقاتها، وبالتالي االستعصاء على الرئيس 
املكلف الرد على أسئلة قوى 14 آذار، مبا يرضيها 
وال يس���تفز قوى 8 آذار التي أعادت وضعه على 

طريق السراي الكبير.
هذه احلالة املستعصية، فتحت شهية املستوزرين 
داخل كل فئة، ففي فريق األكثرية اجلديدة، رغبة في 
االستئثار يعبر عنها العماد ميشال عون، برفضه 
منح فريق 14 آذار الذي حتول الى املعارضة، ما كان 
حصل علي���ه وحلفاؤه في حزب اهلل وحركة أمل 
وهو الثلث الضامن في احلكومة، ويريد من الوزراء 
املسيحيني االثني عشر ثمانية لكتلته، مع موافقته 

املسبقة على أسماء ال� 4 اآلخرين )...(.
أما فري���ق 14 آذار، فهو مازال في مرحلة قراءة 
التطورات واس���تخالص العبر، اال ان فريقا يريد 
املشاركة في احلكومة على قاعدة الثلث زائد واحد، 

اي 11 وزيرا.
ويقود اجلانب الداعي للمشاركة رئيس احلكومة 
السابق فؤاد الس���نيورة، بينما يواصل الرئيس 
احلريري عملية املقارنة بني احلسنات والسيئات، 
في حني ال ميانع الرئيس امني اجلميل في املشاركة، 
ويصر س���مير جعجع على املشاركة اجلماعية ال 

االفرادية او التفضيلية.
ويطرح دعاة املشاركة معادلة 17 وزيرا من أصل 
30 لألكثرية اجلدي���دة، و13 للمعارضة اجلديدة، 

ويجري تخصيص 3 وزراء من أصل ال� 17 للرئيس 
ميشال سليمان، إضافة الى وزيرين له من حصة 
املعارضة، بحيث تبقى حصته عند الرقم خمسة، 
وتبقى حص���ة األكثرية هي األكبر، بينما حتتفظ 

املعارضة اجلديدة بالثلث الضامن اي 10 + 1.
وضمن مشوقات املشاركة ان أمام احلكومة املقبلة 
تعيني العشرات من املديرين العامني ورؤساء مجالس 
ادارة املؤسس���ات، وغياب 14 آذار عنها قد يغيبها 

عن هذه التعيينات، وهذا عمل غير مبرر.
ويب���دو ان األكثرية اجلديدة ت���درك هذا األمر 
لذلك فتح العماد عون النار على مختلف احملاور 
احلكومية ملنع تكرار جتربة احلكومة الس���ابقة، 
خصوصا بعد تصدر مس���يحيي 14 آذار الواجهة 

السياسية املقابلة.

السباق بين الحكومة والمحكمة!

الرئيس امليقاتي اطلع على مطالب مس���يحيي 
14 آذار من أمني اجلميل وسمير جعجع، باسمهما 
وباس���م حلفائهما، متضمنة النظرة الى احلكومة 
العتيدة، والتي على أساس تلبيتها او عدم تلبيتها، 
يشاركون او ميتنعون عن املشاركة فيها، وبدأ مع 
مناقش���ة هذه املطالب يدخل في ساعة احلقيقة، 
وبالتالي ي���درك أهمية الوقت الذي بدأ يضيع من 
رصي���د الزمن املعطى له، ولو لم يكن الدس���تور 
يتضمن إلزامات زمنية لتشكيل احلكومة، ويدرك 
ايضا كنه حسابات حلفائه اجلدد في قوى 8 آذار، 
الذين حتولوا الى أكثرية ظرفية، وهم يسابقون 
الزمن بتركيب احلكومة التي طاملا س���عوا إليها، 

ملواجهة احملكمة الدولية، وإبعاد س���الح املقاومة 
عن دائرة النقاش.

ساعة الحقيقة والخيار الثالث

ساعة احلقيقة، تبدأ عندما يجد ميقاتي نفسه 
مرغما على اعتماد احد اخليارين املطروحني، نعم 

للمحكمة الدولية، أو ال لهذه احملكمة.
وفي ضوء اخليار الذي يعتمد، تشارك قوى 14 
آذار او ال تش���ارك في احلكومة، إال اذا مت التوصل 
الى فرض خيار ثالث، على الطرفني املتصارعني، 
يقضي، بإخراج موضوع احملكمة من ساحة السجال 
وحتويله الى طاولة احل���وار الوطني، وهو ما ال 
ميكن ان يتقبله من س���موا امليقاتي كبديل لسعد 

احلريري في الرئاسة الثالثة.

عون: مش ماشي الحال!

لكن العماد ميش���ال عون، ال���ذي ميارس دور 
القائ���د الظاهر ملس���يرة 8 آذار احلكومية، أكد ان 
الرئيس املكلف لن يلت���زم حيال اي أمر أدى الى 
إسقاط احلكومة، واملقصود هنا »الثلث الضامن« 
أو »الثلث املعطل« في مجلس الوزراء، حتى ال تقع 
هذه القوى في احلفرة الت���ي أوقعت بها حكومة 

األكثرية السابقة فيما مضى.
وقال عون في كالم موجه لرئيس القوات اللبنانية 
س���مير جعجع ان من يريد دخول احلكومة عليه 

خلع ثوب الشارع.
وأضاف: مش ماشي احلال.. املعارضة اجلديدة 
التي هي االكثرية القدمية، لن ميشي احلال معها.. 

ملاذا تريد الثلث الضامن؟
انها تريد العودة الى وضع مشلول، ماذا استطعنا 
ان نفعل نحن بالثلث الضامن في احلكومة املستقيلة؟ 
استطعنا منع بعض الشواذات، لكننا لم نستطع 

عمل أي أمر ايجابي.

صقر: بالغ رقم واحد

النائب عقاب صقر )املس���تقبل( رد على عون 
بالقول: ان كالم عون هو مبنزلة البالغ رقم واحد، 
بالغ االنتقال من التعددية الى الرأي الواحد، وهو 
يظهر منطق االكراه والترغيب لقوى 8 آذار، سائال 
كيف أصبح اآلن الثلث الضامن تعطيال للحكومة 

واملؤسسات.

ميقاتي: لن أكون غطاء ألي شرخ

هذه املعطيات املتوقعة، دفعت الرئيس ميقاتي 
الى التأكي���د على انه يدرك جي���دا حجم املطالب 
والتعقيدات، لكنه مصمم على بذل املزيد من املساعي 
مع اجلميع في سبيل الوصول الى حكومة متجانسة 
نسبيا، وال حتمل حتت جناحيها عناصر التفجير 

أو التعطيل.
وأكد الرئيس املكلف انه يسعى بكل اإلمكانات 
املتاحة الى تأليف حكومة تضم اجلميع، وقال انه 
تواق الى أفضل عالقة مع الرئيس سعد احلريري، 
لكنه لن يكون سببا أو غطاء ألي شرخ وطني أو 

طائفي.
وأضاف: ال خالفات مع احلريري في السياسة، 

ونحن متفقون في العناوين الوطنية.

ميقاتي: ال خالفات مع الحريري في السياسة ونحن متفقون في العناوين الوطنية

مصادر لـ »األنباء«: حلفاء ميقاتي 
طالبوا عون بخفض مطالبه!

بيروت ـ محمد حرفوش
كش����فت مصادر سياس����ية متابعة ان حلفاء الرئيس جنيب 
ميقاتي س����عوا الى اقناع العماد ميش����ال ع����ون بالتخفيف من 
مطالبه ومواصلة حملته على الرئيس سعد احلريري في اطار 
تأييده مليقاتي من أجل تس����هيل مهمته، ألن مواصلته احلمالت 
على رئيس حكومة تصريف األعمال تزيد من التعاطف الشعبي، 
السيما السني، وأشارت هذه املصادر الى ان عون يطالب بحصة 
وزارية كبيرة وبعودة وزيري الطاقة جبران باسيل واالتصاالت 
شربل نحاس الى احلقيبتني ذاتهما، باالضافة الى حقائب أخرى، 
واعتب����رت ان اكثار حلفاء ميقاتي اجلدد من مطالبهم قد يضّيق 
عليه خيارات التأليف، باالضافة الى تش����ديدهم على ان أولوية 
برنامج احلكومة هي وقف تعاون لبنان مع احملكمة الدولية وهو 

ما يصرّ عليه حزب اهلل.

المطارنة الموارنة تمنوا لميقاتي النجاح: 
الوضع في لبنان مازال بخير

بيروت ـ منصور شعبان
أكد املطارنة املوارنة بعد اجتماعهم الدوري في بكركي برئاسة 
البطري���رك مار نصر اهلل بطرس صفير »ان وضعنا في لبنان 

مازال بخير على الرغم مما يعرفه من تعقيدات«.
ومتنوا للرئيس املكلف بتشكيل احلكومة اجلديدة النجاح في 
مهمته ملواجهة الوضع الراهن مبا ينبغي من احلكمة والعزم.

وأش���ار املطارنة املوارنة الى ان الوض���ع في املنطقة وفي 
العال���م العربي على وجه اإلجمال يدع���و الى القلق والترقب، 
فهناك انقالبات وثورات خرج معها الناس الى الشوارع ونادوا 

بإسقاط احلكام.
وأضاف ان املطارنة املوارنة إذ يأسفون لسفك الدماء يسألون 
اهلل ان يجنب املنطقة املزيد من االضطرابات وان يلهم املسؤولني 

العمل على إحالل العدالة والسالم في بلدانهم.

أكد أن الوضع في العالم العربي يدعو إلى القلق

بيضون لـ »األنباء«: لبنان يتجه لـ »غزة 2«!
هذا واشار بيضون الى ان لبنان ذاهب في 
ظل املسار احلالي له الى انتاج واقع »غزة 2« 
وذلك العتباره ان الشيعية السياسية مدعومة 
من احملور االقليمي السوري � االيراني، جنحت 
في وضع يدها على رئاسة مجلس الوزراء من 
خالل ابعاد الرئيس احلريري وقوى »14 آذار« 
عنها كما جنحت في تكبيل رئاسة اجلمهورية 
وجتريدها من دوره����ا من خالل وقف طاولة 
احل����وار الوطني التي طاملا راهنت الرئاس����ة 
االولى عليها الحتواء ازمة السالح وما يتفرع 
عنها من ازمات ثنائية، ناهيك عما يتم تسريبه 
عن حتجيم التمثيل الرئاس����ي داخل مجلس 
الوزراء من حيث عدد احلقائب ونوعيتها، وايضا 
بإحكام قبضتها على املجلس النيابي من خالل 
الرئيس بري الذي لم يعد بدوره يفتح ابواب 
املجلس النيابي اال في املناسبات، وبالتالي يعتبر 
بيضون انه مع افول جنم الرئيس احلريري 
وفشل مساعي »س. س« اصبح لبنان مرتبطا 
باملشروع االقليمي اكثر من ارتباطه باللعبة 
الداخلية، وهو م����ا اثار حفيظة وقلق اململكة 

السعودية واملجتمع الدولي ككل.
وختم بيضون مشيرا الى انه بعد ان افشل 
الرئيس سليمان في وضع العالقات اللبنانية 
� السورية على سكتها الصحيحة، وبعد فشل 
املساعي الس����عودية � السورية، صدر القرار 
السوري بإبعاد الرئيس احلريري عن احلياة 
السياسية في لبنان بهدف مترير مرحلة القرار 
االتهامي والتحكم بتداعياته، معتبرا ان الرئيس 
بري و»حزب اهلل« تبني����ا القرار وعمال على 
انقاذه وهو ما ترجمه عمليا الرئيس بري بشن 
الهجمات االعالمية املتكررة ضد الرئيس سعد 
احلريري، وهو القرار الذي ارعب النائب جنبالط 
وحمله على التخلي عن الرئيس احلريري السيما 
بعدما وصلته الرسالة عبر انتشار القمصان 

السوداء قبيل االستشارات النيابية.

بيروت ـ زينة طبارة
رأى النائ���ب والوزير الس���ابق محمد 
عبداحلمي���د بيضون ان بع���ض اجلهات 
احمللية واالقليمية ارادت ان تكون ظروف 
تكلي���ف الرئيس ميقات���ي، محاولة جدية 
الستنباط شرخ سني � سني يؤدي بأبعاده 
ووقائعه الى وقف التصويب على الشيعية 
السياسية، االمر الذي تنبهت اليه قوى »14 
آذار« وتص���دت له من خالل تفويضها كال 
من رئيس الهيئة التنفيذية سمير جعجع 
والرئيس االسبق امني اجلميل كمسيحيني 
مارونيني، ملفاوضة الرئيس ميقاتي بالنيابة 
عن القوى املذكورة مجتمعة، وذلك للتأكيد 
على وحدتها وتضامنها في مسار سياسي 
واحد، وعلى ان الصراع اللبناني الداخلي 
يدور بني »قوى 14 آذار« بكل اجنحتها، وبني 
مش���روع الوصاية االقليمية التي حتاول 
الشيعية السياسية ترسيخه ومتتني اواصره 

على الساحة اللبنانية.
واعرب بيضون في تصريح ل� »األنباء« 
ع����ن عدم اعتقاده بأن تكون عملية تفويض 
د.جعجع ملفاوضة الرئيس ميقاتي ردا على 
سورية، معتبرا ان الرئيس احلريري ليس 
في وارد الرد على سورية امنا يحاول التأكيد 
على انه وبالرغم من املشهد الطرابلسي االخير 
فإن الطائفة السنية غير منقسمة، وبالتالي 
فإن تفويض د.جعج����ع كماروني ملفاوضة 
ميقاتي جاء لسحب الفكرة من اذهان الناس 
وللتأكيد على الوحدة السنية وايضا للتأكيد 
على رفض الس����الح وعلى متسك قوى »14 

آذار« بثوابتها السياسية.
وردا على سؤال حول كالمه عن حتمية 
استقالة الرئيس ميقاتي الحقا، لفت بيضون 
ال����ى ان حلظة صدور البي����ان االتهامي عن 
احملكمة الدولية وتبيانه الدالئل واالثباتات 

القطعية التي ستبنى فيه االتهامات على اساسها، 
ستسقط جميع االدعاءات وتبدد الدعايات التي 
اثارها فريق »8 آذار« وبعض الوسائل االعالمية 
احمللية واالجنبية ض����د احملكمة الدولية منذ 
انشائها حتى اليوم، معتبرا ان قطعية تلك الدالئل 
واالثباتات ستجعل الرئيس ميقاتي عاجزا عن 
رفضها وستضعه بالتالي امام مفترق الختيار 
طريق م����ن اثنني اما الذهاب الى االنتحار عبر 
رفضه تنفيذ القرار االتهامي، واما االس����تقالة 
كمخرج وحيد له من املوقف احلرج، وذلك لكونه 
اتى على رأس السلطة التنفيذية الدارة االزمة 
اللبنانية الراهنة وليس لكونه ميلك احللول 
والعصا السحرية، مبعنى آخر يعتبر بيضون 
انه عن صدور القرار االتهامي سيتحرك الشارع 
نتيجة عجز الرئيس ميقاتي على اتخاذ قرار 
برفضه، ما س����يدفع ب� »حزب اهلل« الى تنفيذ 
انقالب عسكري لضمان تصدي الدولة اللبنانية 

للقرار املشار اليه.

أكد أن الحريري حاول إظهار أن الطائفة السنية غير منقسمة

محمد عبداحلميد بيضون

الحريري وجنبالط.. عالقات مقطوعة 
ورسائل متبادلة

بيروت: يبدو أن العالقة بني الرئيس سعد احلريري
والنائب وليد جنبالط دخلت مرحلة االفتراق واالنقطاع 
من جراء تضارب املصالح واملواقف في هذه املرحلة، ويبدو 
ايضا أن ما يساهم في تعميق هذه األزمة: من جهة جنبالط 
كشفه لورقة احلريري )مسودة التفاوض( وحتميله احلريري 
)وليس حزب اهلل وانتشاره املنظم غير املسلح( مسؤولية 
التحول الذي حدث في موقفه )أي موقف جنبالط(، اضافة الى 
انتقاد جنبالط الصريح للحريري ونصحه له بتعلم اجلغرافيا 
السياسية، ومن جهة احلريري هجوم أنصاره على جنبالط، 
خصوصا في اقليم اخلروب وتوجيه اتهامات اخليانة والغدر 
له. في اجلمعية العمومية للحزب االشتراكي قال جنبالط: أنا 
والرفيق غازي )العريضي( أجرينا االتصاالت املكثفة وكدنا 
ننجح، لكن الرئيس احلريري لم يهتم كما هو مفترض، ولم 
يقرأ املتغيرات، واملسودة التي تلوتها في املؤمتر الصحافي 
س���بق ان قدمتها اليه لكنه أهمله���ا والحقا تنكر لها، فأنا ال 
أمش���ي في هذه احلالة، وفيما املذهبية تشتعل في لبنان إذا 
بتيار املستقبل يقود الثورة في طرابلس، فكيف استمر مع 

احلليف السابق الذي تبنى يوم الغضب.
وفي مجالسه يعزو جنبالط خالفه مع احلريري الى عدم 
التزام االخير بتعهدات كان قد قطعها وسمعها منه جنبالط 
مباشرة قبل ذهابه الى دمشق في 15 يناير. ويقول جنبالط 
انه عندما زاره احلريري ف���ي منزله في كليمنصو أبرز له 
جنبالط التسوية السعودية � السورية املوزعة على ثالثة 
ش���قوق، ثالثها يتعلق بإجراءات ما يس���ميه »درء املفاعيل 
الس���لبية للقرار االتهامي على لبنان«. سأل احلريري � وقد 
تأكد من صحة الورقة التي بني يديه والتزام زائره اياها � ماذا 
يقول للرئيس السوري بشار االسد الذي كان سيلتقيه صباح 
اليوم التال���ي 15 يناير. رد احلريري: موافق. كرر جنبالط: 
أريد أن أتأكد. أنا أتعامل مع رئيس دولة. هل أنت موافق أي 

أبلغه ذلك أم ال؟ كرر احلريري: أنا موافق.
وعن اجلغرافيا السياس���ية احمللية، نقل عن مصدر غير 
قيادي في املستقبل: اذا كان وليد بيك خاف على اخلصوصية 
الدرزية ف���ي بلدتي القماطية وكيفون، كان علينا أن نرعبه 
من ناحي���ة االقليم، عندها فقط س���نعلمه جيدا اجلغرافيا 

السياسية.


