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أخبار وأسرار لبنانية
لبن�ان و»احلال�ة العراقي�ة«: رئيس »اللقاء الدميوقراط��ي« النائب وليد 
جنبالط ترتسم أمامه صورة قامتة للوضع، ويتحدث عن سيناريوهات 
مرعبة في حال اتخذ الق��رار الدولي � اإلقليمي بتفجير فتنة في لبنان 
كما ه��و حاصل في الع��راق، ويقول لزواره انني أخش��ى من »احلالة 
العراقية« في لبنان كما انني خائف من الدخول في صراع مذهبي عملنا 
منذ أحداث مايو 2008 املشؤومة ان نبتعد عنه، مبديا تخوفه من انتقال 

الصراع السني � الشيعي في املنطقة الى لبنان.
واليزال جنبالط على رأيه أنه على املستوى احمللي، البد من أن تكون 
اخلط��وة األولى لقاء احلريري واألمني العام حلزب اهلل الس��يد حس��ن 
نصراهلل. وعما إذا طلب منه احلريري القيام بدور ما بني اجلانبني، أشار 
جنبالط إلى أنه حاول عبر إرس��ال الوزير غازي العريضي للقاء السيد 
حس��ن نصر اهلل، وقد »وعدنا نصر اهلل بأن معاونه السياس��ي حسني 

اخلليل سيزور احلريري، لكن ذلك لم يحصل وال أعرف ملاذا«.
وأكدت أوس��اط سياسية معارضة ان الدور الذي يؤديه جنبالط في 
اآلونة األخيرة هو دور مركزي بناء على اتصاالت منسقة مسبقا أجراها 
مع س��ورية وحزب اهلل. والهدف املركزي إيصال الرس��الة األساس��ية 
للحريري حول الطريقة التي تس��مح باخل��روج من األزمة. وأوضحت 
األوساط ان جنبالط يؤدي دوره بالشكل املطلوب وبيده خارطة طريق 

واضحة اخلطوط.
ف���ي رأي مصدر  ع�ودة مل�ا قب�ل 2005: 

ديبلوماس���ي عربي ان األشهر القليلة املقبلة ستكون حافلة بشتى 
أنواع الضغوط لتحقيق الهدف النهائي الذي هو اس���تعادة مرحلة 
ما قبل العام 2005، باعتب���ار ما قامت به حركة »14 آذار« مدعومة 
ب���إدارة الرئيس األميركي جورج بوش والرئيس الفرنس���ي جاك 
شيراك خطأ حصل في حلظة دولية استثنائية ويجب تصحيحه، 
وال يعني ذلك بالضرورة عودة س���ورية عسكريا الى لبنان لكنه 
سيؤكد حتما استعادة النفوذ على الساحة اللبنانية في شكل شبه 

كامل.
وفي رأي هذا املصدر الديبلوماسي ان الظرف اإلقليمي والدولي 
يسمح بتحقيق هذه الغاية. فاحملور العربي الذي طاملا واجه سورية 
في لبنان مييل الى املهادنة خوفا على االستقرار السياسي واألمني، 
فيم���ا الواليات املتحدة وحلفاؤها الغربيون على رغم رفضهم عقد 
صفقة مع سورية فإنهم يتعاطون مع الساحة اللبنانية مبقدار من 
اإلهمال يتيح لدمشق ان تبسط رعايتها للوضع اللبناني في شكل 

تدريجي، مبا يؤدي الى نتيجة شبيهة ملفاعيل الصفقة.
محس�ن دل�ول: سئل النائب محس��ن دلول: هل سيتكرر مشهد ٧ 

مايو؟ فأجاب: يراد افتعال توترات وانفجارات، 
وأخطر وجوه الفتنة ان ترتدي طابعا س��نيا � 
شيعيا، وعلى ما يبدو هذا ما يريدونه، واملطلوب حالة وعي مرتفعة ألن 

اندالع فتنة في لبنان يعني خطر انتشارها في الدول العربية.
وس��ئل: من هو البديل عن احلري��ري اذا نحي؟ فأجاب: كثر، بهيج 
طب��ارة ومحمد الصفدي وجنيب ميقاتي وبهاء الدين احلريري اذا قرر 
دخول مجال السياس��ة وأحمد احلريري يتوقع له مستقبل المع، فهو 

شبيه بالرئيس احلريري، وهناك أسماء كثيرة.
احتياطات أمنية: طلب من عدد كبير من نواب 14 آذار »التحوط 
األمني« في تنقالتهم ومكاملاتهم وسفرهم والعودة الى االجراءات 

التي اتبعت بني أعوام 2005 و2008.
حترك قطري: زيارة سفير قطر سعد علي املهندي الى السراي 
احلكوم��ي حيث التق��ى احلريري وبح��ث معه ف��ي »القضايا ذات 
االهتمام املش��ترك«. ولقاء الس��فير املهندي في اليوم ذاته مسؤول 
العالقات العربية في حزب اهلل الش��يخ حس��ن ع��ز الدين في مقر 
الس��فارة القطرية في عني التينة حي��ث تطرق احلديث الى »ما يثار 
حول عمل احملكمة الدولية وملف الش��هود ال��زور«. هذان اللقاءان 
أثارا تس��اؤال عما اذا كان حترك السفير القطري في بيروت ممهدا 

لدور وساطة جديد ومحتمل تقوم به قطر لتقريب وجهات النظر بني 
احلريري وحزب اهلل واحتواء التوتر املتصاعد في ظل بروز مخاطر 

فعلية تعيد الوضع الى ما كان عليه قبل »اتفاق الدوحة«.
زيارة جناد: مسؤول في حزب اهلل استهجن ما ورد في بيان 
األمانة العامة ل� 14 آذار بش����أن »زيارة الرئيس اإليراني املزمعة 
الى لبنان والتي تنظر إليها األمانة العامة بكثير من احلذر والريبة 
نظرا ملواقفه املناهضة للسالم وإلصراره على اعتبار لبنان قاعدة 

إيرانية على ساحة املتوسط« )كما جاء في البيان(.
ونقل عن هذا املس���ؤول قوله: »عندما زارت رايس )وزيرة 
اخلارجية االميركية الس���ابقة( لبنان خالل حرب يوليو عندما 
كانت إس���رائيل تدك الضاحية اجلنوبي���ة واجتمعت مع قوى 
14 آذار وحرضتهم وش���جعتهم، لم نحرك في حزب اهلل ساكنا 
حيال زيارة لوزيرة خارجية دولة أقامت جسرا جويا مع العدو 
االس���رائيلي وزودته بالقنابل التي قصف بها لبنان. فما بالهم 
اليوم في »األمانة العامة« ال يحتملون زيارة رئيس دولة صديقة 
ساعدت لبنان ومقاومته وساهمت في إعادة إعماره، ويصل في 
زيارة رسمية بناء على دعوة رسمية ليستقبل من كبار مسؤولي 

الدولة اللبنانية بحفاوة وحرارة؟!

مصادر ل� »األنباء«: لقاء »تصفية أجواء« بين السيد نصراهلل والسفير المصري قريباً
تصدر اي موقف بشأن القرار االتهامي الذي مازال 

قيد االعداد.

القرار االتهامي »قريبا جدا«

في هذا السياق، علمت »األنباء« ان سفارة دولة 
عربية ابلغت مرجعا سياسيا وحزبيا ردا على سؤال 
منه ان قرار االتهام في قضية اغتيال الرئيس احلريري 

ورفاقه سيصدر قريبا وقريبا جدا.
املرجع السياسي ذاته ابلغ »األنباء« بأن احلمالت 
القائمة على احملكمة مباشرة او عبر شهود الزور لن 
تغير شيئا على مستوى استمرار احلكومة او احملكمة 

الدولية التي هي اليوم في عهدة مجلس االمن.
رئيس مجلس النواب نبيه بري استبعد من جهته 
ابقاء الوضع السياسي بهذا اجلمود والتعنت. واكد 
انه في أول جلسة يعقدها مجلس الوزراء بعد عودة 
الرئيس ميشال سليمان من املكسيك الذي عاد أمس 
الى بيروت سيقدم وزير العدل ابراهيم جنار مطالعته 
عن شهود الزور، مضيفا ان ال عائق وال تأخير للسير 
في هذا امللف، على ان يكون الوزير جنار تعافى من 
وعكته الصحية بشكل ميكنه من املشاركة في هذه 
اجللسة وتقدمي ما لديه في هذا اخلصوص. وقد حدد 
يوم االثنني املقب���ل موعدا الجتماع مجلس الوزراء 

برئاسة سليمان في بعبدا.
ويفترض ان تش���هد هذه اجللسة بتا نهائيا في 
مس���ألة احملكمة التي تعارض قوى 8 آذار استمرار 
لبنان في املشاركة بتمويلها، الى جانب حسم موضوع 
صالحي���ة القضاء اللبناني في محاكمة من تصفهم 

هذه القوى ب� »شهود الزور«.

»الوطن« السورية: لبنان باتجاه التصعيد

وفي هذا السياق، ذكرت صحيفة »الوطن« السورية 
ان الوضع في لبنان ذاهب الى تصعيد غير مسبوق 

منذ اتفاق الدوحة في مايو 2008.
واس���تندت الصحيفة في ذلك الى ان االصطفاف 
السياس���ي واحلزبي وحتى الشعبي حيال احملكمة 
الدولية، كشف كل االوراق املستورة، وبات كل الفرقاء 
يلعبون على املكشوف بانتظار قرار احلسم »الذي 
يبدو انه لم يعد بعيدا، تأسيا على املعطيات وحركة 
املجموعات اللبنانية السياسية واحلزبية«. وغمزت 
الصحيفة الس���ورية من قناة املوقف االخير لوزير 
خارجية مصر أحمد أبوالغيط الداعم للمحكمة، فضال 
عن املواقف الفرنسية واالميركية، اضافة الى مواقف 
عربية وغربية تدعو الى االستقرار والتساؤل عن كيل 
التصريحات غير البناءة التي ال تتالءم مع اجلهود 

املبذولة للحفاظ على االستقرار في لبنان.
وأشارت الى مشروع يعد من اجل االعتداء على 
املقاوم���ة وذبحها، من خالل الق���رار االتهامي الذي 
يعد ليكون حص���ان طروادة جديدا يعوض إخفاق 
اس���رائيل في تصفية املقاومة وقوى املمانعة على 

حد قول صحيفة الوطن.

يعد واردا، وهو معلق الى حني معرفة ما سيحصل 
في ملف شهود الزور، موضحا انه من غير املنطقي 
اعتبار احملكمة فاقدة للنزاهة والقبول ان حتقق مع 

احد من حزب اهلل.
ورأت املصادر ان هذا الق����رار يعني ان احلزب 
ب����ات في خي����ار املواجهة والتح����دي ويريد رأس 
احملكمة الدولية ورأس احلكومة ورأس رئيس����ها 
سعد احلريري وهذا مؤشر يؤكد املنحى االنقالبي 

لدى املعارضة.
واضاف����ت املصادر ان املراد من كل ذلك حش����ر 
احلري����ري في الزاوية وارغام����ه على التنازل عن 
احملكم����ة الدولية، االمر الذي ليس من ش����أنه وال 
في وارده على االط����الق، خصوصا ان احملكمة لم 

املش���ترك الى اقصى حد، واذا اراد الطرف اآلخر ان 
يفرض رأيه على كل اللبنانيني ويرفض منطق التوافق 

واملشاركة، فهذا يعتبر نهجا انقالبيا.
فتفت اكد التمسك باحملكمة الدولية ألنها سبب 
االستقرار وليس العكس، والغاؤها يبيح االغتيال 

السياسي.
بدوره، النائب القواتي جورج عدوان اكد ان وقف 
متويل احملكمة من قبل احلكومة اللبنانية غير ممكن، 

وهو اصال ال يؤثر في سالمة مسارها.

قماطي: نرفض تحقيق المحكمة

باملقابل، اشار عضو املجلس السياسي في حزب 
اهلل محم���ود قماطي الى ان التعاون مع احملكمة لم 

الوضع وال مصلحة له في ذلك، فاالنفجار رسالة الى 
العالم كله بأن احلزب خرج عن الشرعية اللبنانية 
واصبح في حالة صدام مع الدولة اللبنانية، معتبرا 
ان حزب اهلل يقود احيانا معارك وشعارات تؤذيه 
اكثر مما تفيده، واحلزب اصبح له فائض من القوة 
ال يعرف اين يصرفه، هذا الفائض من القوة ينقلب 

عليهم اذا لم يكونوا واعني.
وعن احتمال اس���تقالة رئيس احلكومة ومصير 
احلكومة احلالية، قال فتفت: الرئيس سعد احلريري 
رجل مسؤول ويتحمل مسؤولياته بالداخل، وسيحاول 
قدر االمكان احلفاظ على البيان الوزاري، وموضوع 
االستقالة ال أعتقد انه وارد حاليا في ذهن الرئيس 
احلريري، مضيفا نحن بنية تفعيل املشاركة والعيش 

بيروت � عمر حبنجر
حملة املعارضة على احملكمة الدولية في الذروة 
كما هو دأبها منذ بضعة اش���هر، لكنها ازدادت حدة 
ف���ي األيام االخيرة، وآخر ما قيل في تداعياتها جاء 
على لسان النائب فادي األعور عضو كتلة التغيير 
واالصالح، الذي قال ان استمرار احملكمة سيؤدي إلى 
ضرب النس���يج اللبناني وانها ستصل باللبنانيني 

الى الفتنة.
على ان االخطر في هذه احلملة هو بدء احلديث 
عن دخول تنظيم القاعدة الى لبنان، كما ورد بصيغة 
التأكيد على لسان الوزير السابق وئام وهاب، الوثيق 
الصلة بدمشق وبحزب اهلل، ثم كان تصريح النائب 
الس���ابق مصباح االحدب عن منظومات عس���كرية 
يجري حتضيرها بوجه املنظوم���ات التي يدعمها 

حزب اهلل.
باملقابل س���خرت مصادر 14 آذار ل� »األنباء« من 
كل هذه االحاديث واعربت عن خشيتها من أن يكون 
وراء هذا الكالم التخويفي من القاعدة ومن السالح 
اآلتي باس���مها او باس���م حزب القوات اللبنانية او 
اطراف اخرى في 14 آذار محاولة لتشكيل خصومة 
مسلحة تبرر حلزب اهلل وحلفائه القيام بتحركات 
ميدانية حتت غطاء ردع هؤالء املسلحني الوهميني 

من الناحية العملية.
نائب بيروت عاطف مجدالني عضو كتلة املستقبل 
علق على ما يجري بالقول ان احملكمة الدولية اصبحت 
محل اجماع لبناني منذ العام 2006 وان من يخرج عن 

االلتزام باحملكمة هو من يسبب التشنج بالبلد.
وسأل مجدالني اذاعة »صوت املدى« الناطقة باسم 
تيار العماد عون عما اذا كان هناك من ميلك اي دليل 
على مضمون قرار االتهام الذي سيصدر عن املدعي 
العام الدولي، او على ان احملكمة حادت عن مسارها؟ 
معتبرا ان كل كالم في هذا السياق هو تأويل وتخوين 
وتهديدات مرفوضة، كما سأل عن االساس الذي اعتمد 
في اتهام احملكمة بأنها اسرائيلية أو أميركية؟ وقال 

سنرفض اي قرار اتهامي اذا كان مسيسا.

لقاء قريب لنصراهلل وسفير مصر

رئيس احلكومة سعد احلريري استقبل امس سفير 
مصر في لبنان احمد البديوي وعرض معه االجواء 

في ضوء احلمالت التي تستهدف الدور املصري.
وعلمت »األنب���اء« ان التحضيرات جارية للقاء 
بني االمني العام حلزب اهلل الس���يد حسن نصراهلل 
والس���فير البديوي في اط���ار تصفية االجواء التي 
عكرتها تصريحات اللواء جميل السيد ضد القنصل 
املصري العام احمد حلمي، الذي كان التقى مسؤول 

العالقات اخلارجية في احلزب حسن عزالدين.

فتفت: حزب اهلل وحده القادر على التفجير

إلى ذلك، رأى عضو كتلة املستقبل النائب احمد 
فتف���ت ان حزب اهلل هو الوحيد القادر على تفجير 

مع تزايد مطالب المعارضة بقطع تمويل المحكمة.. وكثرة الحديث عن دخول تنظيم القاعدة إلى الشمال

)محمود الطويل( تظاهرة امام السراي احلكومي احتجاجا على خفض وزن ربطة اخلبز مع االبقاء على سعرها 

ضباط من الحرس الثوري
في لبنان تحضيراً لزيارة نجاد

لبنان الحر الموحد: السالح يدخل
من مرفأ طرابلس وال أحد يسأل

إرجاء محاكمة شبكة خططت لفتنة 
بمحاولة استهداف باص إيراني

»قدامى القوات« لعدم تصديق أن »الشيعة«  
يريدون اقتحام مناطق المسيحيين

صيدا )عني احلل���وة(: ذكرت معلومات ان وفدا من ضباط 
احل���رس الثوري االيراني قد وصل ال���ى بيروت، من اجل 
التحضير االمني لزيارة الرئيس االيراني محمود أحمدي جناد 

منتصف أكتوبر.
وتقول مصادر فلسطينية متابعة ل� »األنباء« ان الوفد يضم 
ضباط مخابرات ايرانيني متخصصني في الشؤون العربية، وقد 
التقوا مسؤولي الفصائل الفلسطينية املعارضة في مخيمات برج 
البراجنة وصبرا وشاتيال، حيث اجروا نقاشات حول االجراءات 

األمنية الواجبة خالل زيارة جناد، بالتنسيق مع حزب اهلل.
وشملت احملادثات أيضا تش���كيل وفد ميثل هذه الفصائل 

للقاء جناد خالل وجوده في لبنان.

بيروت � خلدون قواص
اعرب عضو كتلة »لبنان احلر املوحد« النائب سليم كرم عن اعتقاده 
»بأننا س����نصل الى حرب اهلية من أجل ان ننسى من اغتال الرئيس 
رفيق احلريري، الن القاتل احلقيقي ال يريد كش����ف نفسه«، الفتا الى 
ان »هناك سالحا يدخل من مرفأ طرابلس املفتوح على مصراعيه، وال 
احد يس����أل«. وفي حديث لتلفزيون »املنار« قال عضو تنظيم املردة 
الزغرتاوي: »نحن نس����تطيع ان نقوم بانقالب، الننا اقوياء مبا فيه 
الكفاية، ولكن لس����نا في هذا الوارد، الننا نعتبر انفس����نا ام الصبي، 
اما الفريق اآلخر فيريد هذا االمر«، متس����ائال »ماذا يفعل املوجودون 
في ش����رم الشيخ وفي االردن، واعني جماعة ما يسمى احلكيم سمير 

جعجع، هل يقومون بسياحة؟«.

بيروت � يوسف دياب
أصدرت احملكمة العس����كرية الدائمة برئاس����ة العميد نزار 
خليل حكما بحق مجموعة مؤلفة من سبعة لبنانيني، متهمني 
ب� »تألي����ف عصابة مس����لحة بقصد ارت����كاب اجلنايات على 
 الناس، واطالق النار من أس����لحة حربية على عناصر اجليش
اللبناني بقصد قتلهم، م����ا أدى الى اصابة عدد منهم بجروح 

مختلفة«.
الى ذلك أرجأت احملكمة العس����كرية الى السابع من الشهر 
املقبل، محاكمة 6 لبنانيني وس����وريني اثنني متهمني باالنتماء 
الى تنظيم مس����لح بهدف القيام بأعمال ارهابية وزرع الفتنة 
في الب����الد، والتخطيط لقتل عناصر من اجلي����ش اللبناني، 
ومحاولة اس����تهداف باص ينقل ركابا ايرانيني من أجل خلق 
فتنة مذهبية والقيام بعمليات سطو مسلح للحصول على املال 
 من اجل شراء املتفجرات للقيام باألعمال االرهابية، وذلك بعد
ان اس����تمهل وكالء املتهم����ني لتقدمي مرافعاتهم في اجللس����ة 

املقبلة.

بيروت: وجهت هيئة قدامى القوات اللبنانية خالل اجتماع 
لها برئاسة جو اده نداء الى الشباب املسيحي في اجلامعات 
وامل����دارس واألحياء واملناطق بعدم تصديق ش����ائعات وأخبار 
مدسوسة تروج ملشاريع فنت، بالزعم ان »حزب اهلل« والشيعة 
بشكل عام يحضرون القتحام مناطق مسيحية، مؤكدة انها أخبار 
كاذبة وملفقة يطلقها أشخاص معروفون بهدف صرف األنظار 
عن السالح الفلس����طيني داخل 12 مخيما في لبنان، وللتغطية 
عل����ى توطينهم عبر قانون عمل وقع علي����ه هؤالء في املجلس 

النيابي في توقيت مريب.
وكررت الهيئة في بيان لها الطلب من اجليش اللبناني التدخل 
الفوري واحلاسم لقمع أي محاولة تسلح او فرض األمن الذاتي، 
ومساءلة القيادات التي تستهل طرح هذا املوضوع عبر وسائل 
اإلعالم لتحريض الناس وبث روح التفرقة والفتنة بني اللبنانيني، 
وهي تطلب من النيابة العامة التمييزية اعتبار تصاريح املنابر 
التحريضية اليومية أخبارا يوجب حتركها السريع سندا ملواد قانون 

العقوبات املتعلقة ببث روح الفتنة واالقتتال بني اللبنانيني.

زهرمان ل� »األنباء«: ملف شهود الزور
يعني تيار المستقبل أكثر من حزب اهلل

بيروت � اتحاد درويش
أكد النائب عن كتلة املستقبل وتكتل لنبان 
أوال خالد زهرمان ان رئيس احلكومة اللبنانية 
سعد احلريري لن يرفض القرار االتهامي الذي 
سيصدر عن احملكمة الدولية اذا كان مبنيا على 
معطيات وأدلة تدحض كل االتهامات التي تقول 
ان احملكمة مسيسة، مشيرا الى ان احلريري قدم 
الكثي���ر ولم يعد لديه م���ا يقدمه وموقفه ثابت 
وأعل���ن عنه مرارا ان ال تس���وية أو تنازل عن 
احملكم���ة وال تخلي عن دماء الرئيس الش���هيد 

رفيق احلريري.

مواصلة االنقالب

وانتقد النائب زهرمان في تصريح ل� »األنباء« 
احلملة املركزة من جانب حزب اهلل وحلفائه على احملكمة الدولية 
من خالل احلمالت السياس���ية واالعالمية التي باتت مكش���وفة 
االهداف وهي إس���قاط احملكمة الدولية ووض���ع اللبنانيني امام 
خيار احملكمة أو السلم االهلي، الفتا الى ان حزب اهلل يواصل هذا 
االنقالب من خالل رفضه متويل احملكمة. ورأي ان حزب اهلل قد 
خرج عن اإلجماع الذي مت االتفاق عليه على طاولة احلوار وفي 

البيان الوزاري جلهة االلتزام باحملكمة.

حزب اهلل يثير قلق اللبنانيين

ووصف زهرمان تصريحات نواب وقياديي حزب اهلل بأنها 
تثي���ر القلق في نفوس اللبناني���ني الذين باتوا بحاجة الى من 
يطمئنه���م ال من يهول عليهم، مش���يرا الى وجود مخاوف من 
انزالق الس���احة الى توترات أمنية تعيد عقارب الس���اعة الى 
الوراء، مؤكدا ان تيار املس���تقبل ال ينجر الى أي منزلق يضر 
بلبنان وانه ملتزم بالش���رعية اللبنانية ومؤسس���ات الدولة 
مش���ددا على أهمية الدور السعودي والسوري في تأمني مظلة 
األمان واالستقرار التي تكرست في القمة االخيرة في بيروت، 

مطالبا بإعادة ترتيب هذه املظلة العربية التي 
خرقتها قوى 8 آذار.

وع���ن املوقف الس���وري ال���ذي اعلنه وزير 
اخلارجية وليد املعلم عن ان احملكمة س���تتهم 
عناصر من حزب اهلل، اوضح زهرمان ان املوقف 
السوري من احملكمة الدولية معروف واعلن عنه 
مرارا وهو ان سورية ال تعنيها احملكمة. مشيرا 
ال���ى ان جلنة التحقيق الدولي���ة مازالت تتابع 
عملها وان مدعي عام احملكمة قال انه لم يباشر 

بعد كتابة القرار الظني.

شهود الزور

وفي الشأن املتصل مبلف شهود الزور واصرار 
ح���زب اهلل على املضي في طرح هذا امللف علق 
قائال ان ملف ش���هود الزور يعني تيار املستقبل اكثر مما يعني 
ح���زب اهلل وانه في حال تب���ني ان هناك اف���ادات كاذبة ضللت 
التحقيق فسيكون هذا االمر معركة تيار املستقبل قبل أن تكون 

معركة حزب اهلل.
واذ اشار الى ان موضوع احملكمة مبدئي وال تنازل عنه أوضح 
انه في حال صدر القرار الظني وكان مس���تندا الى أدلة واضحة 
وموثقة فسيتم االخذ به، أما اذا كان ال يستند الى معطيات اكيدة 
فإن تيار املستقبل سيقف ضده وسيالحق االشخاص الذين ضللوا 

التحقيق امام املراجع املختصة.
مالحظا ان أي تداعيات للقرار الظني يجب تداركها عبر احلوار 
بني كل االفرقاء ألن العدالة جتلب االستقرار وليس العكس. واضعا 
مصلحة لبنان فوق أي مصلح����ة. داعيا الطرف اآلخر للعودة الى 
الثوابت التي مت االتفاق عليها وهي معرفة احلقيقة املطلقة ال املسيسة 
أو املبرمجة أو التي لها مصلحة في ضرب أنظمة أو أحزاب. ورأى ان 
االلتزام بهذا املبدأ يساعد في معاجلة االمور، مشيرا الى ان املعركة 
مع الطرف اآلخر ليست طائفية أو مذهبية، بل هي معركة بني منطق 

الدولة ومنطق الالدولة.

عضو كتلة المستقبل طالب بإعادة ترتيب »المظلة السورية ـ السعودية«

خالد زهرمان


