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ال قمة سورية ـ لبنانية ووساطة جنبالط لجمع الحريري والسيد نصراهلل تثمر لقاء قريبًا

بري يواكب »التهدئة« من دمشق ..و»شهود الزور« برسم التأجيل
 بيروت ـ عمر حبنجر ـ داود رمال

فعلـــت القمة الســـعودية ـ 
الســـورية في الريـــاض فعلها 
بالتهدئة السياســـية في لبنان، 
لكن حتويـــل التهدئة الى هدنة 
ثابتة، يتطلب الكثير من املخارج 

والتسويات.
وفي معلومات لـ »األنباء« ان 
احد قـــادة 14 آذار اتصل هاتفيا 
بالرئيس ســـعد احلريري حني 
كان اليزال في الرياض لالطمئنان 
على مسار األمور، وكان اجلواب 

مبعنى »ال بأس«.
ويفتـــرض ان تظهر مفاعيل 
التهدئة في اجتماع مجلس الوزراء 
اليوم، وحتديدا في موضوع شهود 
الزور الذي لم تتوصل االتصاالت 
حتى الســـاعة الى االتفاق على 
اجلهة القضائية الصاحلة ملتابعته 
بني املعارضة وفريق 14 آذار، كما 
قالت اذاعة النور الناطقة بلسان 

حزب اهلل.
وأضافت اإلذاعـــة ان فريق 
14 آذار يثير الريبة والشـــكوك 
برفضه احالة هذه القضية الى 
املجلس العدلي، فيما تشدد 8 آذار 
على ضرورة احالة الشهود الى 
ذلك املجلس ال الى اي مرجعية 

قضائية أخرى.

معادلة ليست مستحيلة

وردت مصادر 14 آذار لـ »األنباء« 
بأن البحــــث اجلدي يجري حاليا 
لتوفير حماية للبلد من ارتدادات 
قــــرار االتهام املفتــــرض صدوره 
فــــي االســــبوع األول مــــن يناير 
دون التســــبب في تعطيل القرار 
او تفريغــــه، وقالــــت املصادر ان 
هذه املعادلة صعبة لكنها ليست 

مستحيلة.
وفي حـــني كانـــت األنظار 

تتوجه الى دمشق في ظل احتمال 
عقد قمة لبنانية ـ سورية بني 
الرئيسني ميشال سليمان وبشار 
األسد أكدت مصادر مقربة من 
الرئاسة اللبنانية لـ »األنباء« ان 
املعلومات التي سادت عن مثل 
هذه القمة بنيت على تكهنات 
وحتليالت، وانه ال قمة قبل سفر 
الرئيس سليمان الى سويسرا 
يوم اجلمعـــة مترئســـا وفد 
الفرانكفونية  القمة  الى  لبنان 
حيث سيعقد قمة يوم السبت 
مع الرئيس الفرنســـي نيكوال 
ساركوزي تتركز على العالقات 

الثنائية والوضع في املنطقة.
وأضاف املصدر انه لو طرأ ما 
يستوجب ويستدعي قمة لبنانية 
ـ سورية لعقدت في ساعتها، ولكن 
االتصاالت املتواصلة بني سليمان 
واألسد وحركة املوفدين التي ال 
تنقطع من شـــأنها االبقاء على 
تشاور وتواصل مستمرين حول 
مختلف املواضيع املطروحة ثنائيا 

وإقليميا.
بينما علم ان رئيس مجلس 
النواب نبيه بري سيقوم اليوم 
بزيارة الى اجلمهورية العربية 
السورية يلتقي خاللها الرئيس 

د.بشار األسد. 
إلى ملف شـــهود  وبالعودة 
الـــزور قال وزير العدل ابراهيم 
جنار الذي سيكون جنم اجللسة 
الوزارية اليوم لـ »صوت لبنان« 
انـــه يتوقع تأجيـــل البحث في 
مطالعتـــه حول شـــهود الزور، 
واحملكمة الدولية وما يترتب عليها 
من التزامات بالنسبة للبنان ككل.
الى وجود  الوزير جنار  وأشار 
أزمة ثقـــة من جهة ان هناك من 
يتخوف مـــن ان تكون احملكمة 
الدولية مسيسة، ومن جهة أخرى 
هناك تخوف من ان تؤدي االطاحة 

الى االطاحة  الدولية،  باحملكمة 
بالسعي الى احلقيقة.

وقال: نحن اآلن في انتظار 
امام ارساء  ازالة كل احلواجز 
الثقة بني الفريقني الرئيسيني في 
البالد، واملوضوع ليس قانونيا 
بقدر ما هو سياسي، وبالنسبة 
لـــي كوزير للعـــدل املوضوع 
واضح جدا ولو لم تكن هناك 
نصوص ترعى هذا املوضوع ملا 
تقدمت بأي طرح، لكن املوضوع 
السياسي أخطر بكثير، ولهذا 
أنا أرى انه بحســـب الدستور 
هناك موجب للسعي للتوافق في 

مجلس الوزراء، وهذا منصوص 
عليه في اتفاق الطائف، وأعتقد 
ان مجلـــس الوزراء لن يخرج 
عنه ألن التصويت هو تكريس 
لالنقسام، لكن اذا لم يكن من بد 
التخاذ املواقف احلاسمة، فلن 
يكون مطلب احملكمة ملا يترتب 

على ذلك من سعي للحقيقة.
وردا على متســـك املعارضة 
باقراره مبدأ مالحقة شهود الزور 
من قبل القضاء، تعني كل القضاء 
وبالتالي تشمل املجلس العدلي، 
قال هذا املوضوع ال ميكن ان يكون 
من اختصاص املجلس العدلي، 

وأنـــا أعني بالقضـــاء اللبناني 
القضاء العادي.

لبنان في مجلس األمن

في غضون ذلك كان لبنان محور 
املداخالت في مجلس األمن الدولي، 
وقد حتولت جلسة مجلس األمن 
حول قضايا الشرق األوسط الى 
جلسة دعم دولي للمحكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان واســــتقالليتها، 
وحتدث في خالل وضمن هذا االطار 
األمني العام بان كي مون وسفراء 
الواليات املتحدة وروسيا وفرنسا 
وبريطانيا وتركيا والنمسا، في حني 

اكتفى السفير اللبناني نواف سالم 
بتأكيد متسك لبنان بالقرار الدولي 
رقم 1701 دون اي اشارة الى احملكمة، 
بينما دعت نائبة مندوبة الواليات 
املتحدة الى عدم التسامح مع اجلهات 
الهادفة الى تشويه صورة احملكمة 
الدولية او اعاقتها، مشــــيرة الى 
ان واشنطن تبقى متمسكة بحزم 
بسيادة لبنان واستقالله وبالتنفيذ 
الكامل للقرارات 1559 و1680 و1701، 
واصفة اســــتمرار تدفق األسلحة 
عبر احلدود السورية، كما تقول، 
بأنه ممارسة متهورة تهدد بإغراق 

املنطقة في حرب مفتوحة.

)محمود الطويل( الرئيس نبيه بري يترأس جانبا من جلسة البرملان االفتتاحية امس ويبدو كرسي الرئيس سعد احلريري خاليا لتأخره  

بري مازح الحريري المتأخر: عجلوا صدقوا على المحضر

المجلس النيابي افتتح دورته بواحدة من أقصر 
الجلسات وأبقى »القديم على قدمه«

 بيروت ـ أحمد عزالدين
افتتح المجلس النيابي عقده التش��ريعي الثاني 
بجلسة من أقصر الجلسات، لدرجة ان رئيس الحكومة 
س��عد الحريري لم تتسن له المشاركة فيها، حيث 
وصل وقد ش��ارفت على االنته��اء »فبادره رئيس 
المجلس نبي��ه بري ممازحا عجل��وا صدقوا على 

المحضر«.
الجلسة النيابية هي دستورية وفقا للنظام، حيث 
انها محددة في أول ثالثاء بعد 15 أكتوبر ويتم خاللها 
التصديق على انتخاب اللجان أو اعادة انتخابها من 

جديد لتشكل هيئة مكتب المجلس.
وفي االجواء السياسية الضاغطة تم التوافق سلفا 
على ابقاء »القديم على قدمه«، فتم التجديد ألميني 
الس��ر مروان حمادة وانط��وان زهرا والمفوضين 
الثالثة سرج طور سركيسيان، احمد فتفت، وميشال 
موسى، الذين يشكلون مع رئيس المجلس ونائب 
رئي��س المجلس هيئة المكتب، ثم بدأ طرح اللجان 

ال� 16 على التصويت، فتم التصديق مع تغيير لعدد 
ال يتجاوز أصابع اليد الواحدة.

وقد وجه الرئيس بري لوما خفيفا للنواب لجهة 
المسارعة في دخول اللجان، ولكن رؤساء اللجان 
يش��كون من الغياب، آمال من النواب المشاركة في 
النق��اش عبر اللجان ومتمنيا على رؤس��اء اللجان 
االبالغ عن الغياب المتكرر من النواب عن حضور 

الجلسات.
وبعد الجلسة عقدت خلوة بين رئيسي المجلس 
والحكومة لمناقشة التطورات، خصوصا جلسة مجلس 

الوزراء اليوم حول قضية »شهود الزور«.
وهذا الموضوع كان محور نقاشات النواب قبل 
دخولهم الجلسة وبعد مغادرتهم، وقد برزت قناعة 
لدى الجميع بأنه لم يتم التوافق على ش��يء حتى 
اآلن، وانهم يأملون ان تؤدي الساعات الفاصلة عن 
موعد الجلسة الى تفاهم، وان االجواء تشير الى أن 

ال أحد يريد االصطدام واللجوء الى التصويت.

عضو »المستقبل« أكد أن 14 آذار ستكون رأس حربة في الدفاع  عن حزب اهلل لو تسّيس القرار الظني

صقر لـ »األنباء«:  الطريق إلى دمشق لم يغلق بوجه الحريري 
إنما اللقاءات تجمدت بفعل بعض التشنجات

 بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلتي »نواب زحلة« و»املستقبل« 
النائب عقاب صقر ان لقاء القمة بني خادم احلرمني 
الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس 
السوري بشار االسد، كان ايجابيا وبناء جلهة 
تفاهمهما على امللفات العربية االكثر سخونة 
ومن بينها امللف اللبناني، متمنيا أن ُيثمر اللقاء 
خالل االيام املقبلة مزيدا من التعاون الرسمي 
بني لبنان وسورية، ويعيد ترتيب اخللل الذي 
شاب أخيرا العالقات املؤسساتية بني الدولتني 
نتيجة تسطير القضاء السوري وبصورة غير 
قانونية مذكرات توقيــــف غيابية بحق قضاة 
ونواب وسياسيني وأمنيني لبنانيني، مشيرا الى 
ان امللف اللبناني ملف محوري وأساســــي في 
عملية ترتيب اخلالفات بني اململكة السعودية 
وســــورية، وال يقل شــــأنا وأهمية عن امللفني 
العراقي والفلسطيني، آمال ان يتوصل الفريقان 
السعودي والسوري الى حلحلة سريعة على 
مستوى امللف اللبناني ملا فيه خير ومصلحة 

لبنان وسورية.
ونفى النائب صقر فـــي تصريح لـ »األنباء« 
ان يكون الرئيس احلريـــري قد طلب من خادم 
احلرمني الشريفني امللك عبداهلل ورئيس الوزراء 
التركي عبداهلل غول التوسط لدى الرئيس االسد 
إلعادة فتح طريق دمشـــق أمامـــه، الفتا الى ان 

ـ  اللبنانية  العالقـــات  نوعية 
السورية تندرج ضمن سلسلة 
امللفات املطلوب التفاهم عليها 
بني السعودية وسورية وليس 
الدولية  الوســـاطات  ضمـــن 
وفاعليتها كما يحلو للبعض 
تســـويقه، مؤكـــدا ان طريق 
دمشـــق لم تقفل امام الرئيس 
احلريري امنا اللقاءات املباشرة 
بني الرئيسني احلريري واألسد 
قد جتمدت أخيرا بفعل حصول 
بعض التشنجات على مستوى 
القمة  لقـــاء  امللفات موضوع 
ـ السورية، مشددا  السعودية 

على ان اجلمود في اللقاءات سيكون سيد املوقف 
في حال آلت االمور الى مزيد من التعقيدات بني 
السعودية وسورية، امنا ال عودة الى الوراء في 
القرار اللبناني باملضي في بناء أطيب العالقات 

مع سورية.

استمرار الدعم للبنان

وأشــــار النائب صقر الــــى ان لقاء الرئيس 
احلريري مع خادم احلرمني الشريفني أكد على 
دعم اململكة السعودية للبنان وعلى حماية الداخل 
اللبناني من سلبية النزاعات القائمة حاليا بني 

الفرقاء اللبنانيني وعلى متتني 
جســــر التعاون بــــني اململكة 
وســــورية، متمنيا ان ُيترجم 
املوقــــف االيراني الذي أطلقه 
الرئيس جناد حــــول حماية 
السلم االهلي في لبنان بخطوات 
عملية واضحة من قبل »حزب 
اهلل« وحلفائه، وذلك من خالل 
اقالعهم عن اطالق التهديدات 
والتهويالت ضد اللبنانيني كي 
يتسنى للبنانيني االميان بأن 
هناك توافقا سعودياـ  سوريا 
ـ ايرانيا مدعوما من اجلهتني 
املصرية والتركية على حماية 
الداخل اللبناني، مطالبــــا الفريق اآلخر مالقاة 
قوى 14 آذار في منتصف الطريق للمضي قدما 

في عملية العبور الى الدولة.
وأكد النائب صقر ان قوى 14 اذار لن ترضى 
بصدور أي قرار اتهامي مســــيس للنيل ليس 
فقــــط ضد حزب اهلل، بل ضد أي فريق لبناني 
آخر، وان كل قرار ال يأخذ بعني االعتبار االدلة 
الدامغة، سترفضه قوى 14 آذار قبل ان يرفضه 
حزب اهلل سواء وافقت عليه الواليات املتحدة 
واالمم املتحدة أو لم توافق، متوجها الى السيد 
نصراهلل بالقول ان التسييس في القرار يضر 

الرئيس احلريري ولي الدم، خصوصا وكل قوى 
14 آذار عمومــــا جلهة معرفة حقيقة من اغتال 
الرئيس الشهيد رفيق احلريري أكثر مما يضر 
السيد نصراهلل شخصيا، وبالتالي يؤكد النائب 
صقر ان قوى 14 آذار ســــتكون رأس حربة في 
الدفاع عن حزب اهلل فيما لو تبني لها تسييس 
القــــرار الظني والتالعب فــــي حيثياته، وذلك 
انطالقا من قناعتها بأن مصلحة لبنان تقتضي 
عدم املساس بأي مكون من مكوناته السياسية 

والطائفية ـ املذهبية على حد سواء.
وردا على سؤال حول كالم السفير فيلتمان 
خالل زيارته اخلاطفة الى لبنان بأن الواليات 
املتحدة لن تســــمح باالنقالب على الدولة على 
اثر صدور القرار، أعرب النائب صقر عن عدم 
اعتقاده ان حزب اهلل قد ُيقدم على االنقالب على 
الدولة ويقدم بالتالي خدمة مجانية إلسرائيل 

جترده من هويته العربية واالسالمية.
وحول مطلب الرئيس االيراني محمود أحمدي 
جناد انضمام لبنان الى حتالف من ســــتة شعوب 
ملقاومة إســــرائيل، ختم النائب صقر مشددا على 
ان لبنان ملتزم بسقف املبادرة العربية االسالمية 
للسالم التي أقرت في بيروت، وبالتالي فإن دعوة 
الرئيس جناد في غيــــر مكانها وهي تلزم حلفاءه 
فقط وليس الدولة اللبنانية العاملة ضمن التوجه 

العربي العام.

تلفزيون »الجديد«: اللواء السيد استخدم
 عبارات نابية مع مذيعنا وال تصوير معه بعد اآلن

بيـــروت: أوضحـــت قناة
»الجديـــد« مالبســـات مـــا 
حـــدث مع فريـــق عملها الذي 
كان متواجدا باالمس في منزل 
المدير العام االسبق لالمن العام 
الذي كان  السيد  اللواء جميل 
ضيفا في برنامج »االسبوع في 
ساعة« واشارت الى انه حتى 
التاســـعة والربـــع كان االخذ 
والرد اليـــزال قائما مع اللواء 
السيد الذي اشترط الغاء تقرير 
يتضمن حديثا مع عضو تكتل 
»لبنان اوال« النائب عقاب صقر 
النه لن يرد على صقر بل على 
رئيسه كما قال. ولفتت القناة 
الى ان القرار كان بوقف عرض 
التقرير وعرض المستندات التي 

يتضمنها فقط.
واشارت الى انه عند وصول 
االعالمي جـــورج صليبي الى 
طرح سوال على اللواء السيد 
عن ممتلكاته وحساباته اثناء 
الســـيد  الوظيفة ثارت ثائرة 
المباشر وتلفظ  الهواء  خارج 

بعبارات نابية بحق صليبي.

ولفتت القناة الى ان السيد 
اقدم على عملية كانت اقرب الى 
الطرد من منزله معتبرة انه لم 

يحترم واجب الضيافة ومؤكدة 
ان »هـــذه الحلقة كانت االولى 

وستكون االخيرة معه«.

أخبار وأسرار لبنانية
 دمشق تتوقع القرار الظني قريبا: ال تستبعد مصادر سورية أن يصار إلى إصدار القرار 
الظنـــي قريبا، »نظرا إلى صعوبة صمود الحريري أمام الضغوط، ولذلك فإن 
دمشـــق ترى أن طريقة تعامل اللبنانيين مع القرار الظني هي شأن داخلي«، 
معربة عن اعتقادها بأن »هناك مرحلة ما قبل صدور القرار الظني ومسرحها 
المؤسسات الرسمية، وهناك مرحلة ما بعد القرار الظني، إذا صدر، ومسرحها 

يحدده موقف الحريري من القرار الظني«.
 تهويل: تعتقد مصادر في 14 آذار ان قوى 8 آذار ال تستطيع ان تأتي بحكومة أيا 
يكن رئيس��ها كما ال تستطيع ان تس��تغني عن الحريري في رئاسة الحكومة، ألن 
خروجه من الرئاس��ة لن يوفر لها السبل الكافية للضغط عليه في موضوع السعي 
الى إلغاء المحكمة القرار االتهامي المرتقب صدوره عنها، وكل ما يقال وينش��ر في 

هذا اإلطار ال يتعدى التهويل.
 طهران عاتبت المر والحريري: تتحدث مصادر عن عتب لدى دوائر صناعة القرار في 
ايران على وزير الدفاع اليأس المر الذي »لم يستجب ألكثر من مبادرة لوضع 
اطار اتفاقية دفاعية لتسليح الجيش اللبناني«، وعلى الرئيس سعد الحريري 
الذي »تملص من دعوة نجاد له لمرافقته الى بنت جبيل لقطع دابر الفتنة«.

 العالقـة جيدة بين بري ـ عون: الحظ متابعون للعالق��ة بين الرئيس نبيه بري والعماد 
ميش��ال عون ان العالقة جيدة في هذه األيام، وان ع��ون الذي لبى دعوة بري الى 
الغداء على شرف الرئيس نجاد وعقد معه خلوة قصيرة في عين التينة، يدافع عن 
»ليونة« األستاذ مع رئيس الحكومة سعد الحريري، «النابعة من موقعه في الرئاسة 
الثانية«، ويبدو رئيس التيار الوطني الحر مغتبطا بالتناغم الحاصل في قضية قطع 
الحساب العام، إذ إن عمل لجنة المال والموازنة واكبه ديوان المحاسبة الذي يرأسه 
القاضي عوني رمض�ان، المحس��وب على بري، فبات األمر كفكي كماش��ة، ويرى 
ع��ون أن هذا الملف أحرج فريق الحريري إلى درجة أنه لو خير بين بقاء الحكومة 
أو حلها للتخلص من عبء مشروع الموازنة وإلزامية قطع الحساب، الختار الخيار 

الثاني.

عقاب صقر

»حلحلة« ال تالمس »الحل«
و»مرونة« ال تكفي لـ »اختراق«

بيروت: الكل ف��ي لبنان يهتم بتقصي الحقائق والمعلومات
حول زيارتين سريعتين ومهمتين: زيارة الرئيس السوري 
بشار األسد إلى الرياض وزيارة مساعد وزيرة الخارجية األميركية 
جيفري فيلتمان الى بيروت، رئيس الحكومة س��عد الحريري 
الذي التقى فيلتمان في الرياض اطلع من القيادة السعودية على 
نتائج لقاء خادم الحرمين مع األسد، قيادة حزب اهلل وحركة أمل 
تواصلتا مع دمش��ق )عبر زيارة ل� »الخليلين«( للوقوف على 
نتائ��ج هذا اللقاء، النائب محمد رع��د زار قصر بعبدا لالطالع 
من الرئيس ميش��ال س��ليمان على ما حمله فيلتمان وإلكمال 
الصورة والمعطيات التي قدمها النائب وليد جنبالط الى السيد 

حسن نصراهلل.
وال يبقى إال اطالع الرئيس ميشال سليمان على نتائج قمة 
الرياض بزيارة له الى دمشق للتأكد ما اذا كانت األمور تتجه فعال 
الى التهدئة والى تعويم وتفعيل نتائج القمة الثالثية التي انعقدت 
في قصر بعبدا قبل شهرين، والى ان تتبلور بشكل خاص نتائج 
لقاء األسد � خادم الحرمين واتجاهات الوضع والخطوات التالية، 

يجدر التوقف عند المعطيات والتطورات التالية:
1- لم يحدث أي اختراق عل��ى صعيد العالقة المتوقفة بين 
دمش��ق والحريري، فاللقاء الذي كان يأمله الحريري مع االسد 
خالل وجودهما في الرياض لم يحصل، والرغبة السعودية في 
اس��تئناف التواصل المباشر بين الحريري واالسد لم تلق ردا 
ايجابيا، أو بتعبير آخر لقيت اس��تجابة مش��روطة من دمشق 
التي مازالت تعتبر ان على الحريري اكمال ما بدأه في موقفه ل� 
»الشرق األوسط« بخطوات عملية، وانه حتى اآلن لم يفعل أي 
شيء من أجل استرداد الثقة السورية به ولم يبادر الى خطوات 
تؤكد استعداده المضي قدما إلى األمام في بناء عالقة جديدة مع 

سورية وتلبية متطلبات هذه العالقة.
2- الجهود المنس��قة بين الرئيس نبي��ه بري والنائب وليد 
جنبالط إلحداث اختراق في جدار العالقة بين الرئيس الحريري 
والسيد حسن نصراهلل حققت نجاحا جزئيا وغير كاف، مادام 
اللقاء بين الحريري ونصراهلل مس��تبعدا والبديل عنه لقاء بين 
الحريري والحاج حسين خليل يريده حزب اهلل لقاء »جس نبض 
واستكشاف« استعدادات الحريري لالنخراط في عملية الخروج 
من أزمة المحكمة الدولية، فإذا ما أظهر الحريري مواقف جديدة 
ومتقدمة وتوافرت أرضية سياسية مشتركة، انعقد لقاء نصراهلل 
� الحريري ليكون اللقاء تكريس االتفاق واعالنه، وحتى اآلن لم 

تظهر مؤشرات واضحة في هذا االتجاه.
3- اتصاالت ربع الس��اعة األخير الفاصل عن جلسة مجلس 
الوزراء )اليوم( ستحدد ما اذا كانت هذه الجلسة حاسمة ومفصلية 
في تحديد اتجاه األمور بدءا من بت ملف شهود الزور وتحويله 
من ملف سياس��ي »س��جالي« الى ملف قضائي بآليات عملية 
ومسار محدد، أم ان هذه الجلسة لن تكون »الحاسمة« وبالتالي 
يبقى المجال مفتوحا لمزيد من االتصاالت ومحاوالت الوصول 
الى تواف��ق وتفادي الوصول الى »التصوي��ت« أي الى تفجير 

الوضع الحكومي.
4- الرئيس س��عد الحريري يبدي مرونة واستعدادا إلنتاج 
تسوية ولكنه يدعو الى مراعاة وضعه وموقفه في ناحيتين: ان 
كل التسويات تبحث تحت سقف المحكمة الدولية التي يرفض 
مبدأ الغائه��ا والتخلي عنها وقد أصبحت واقعا دوليا وخرجت 
من يد الجميع، وان التسوية ال تعني دعوته الى االستسالم أو 
االنتحار السياس��ي، وبالتالي فإنه حساس جدا تجاه الضغوط 
الت��ي تم�ارس عليه وتهدف الى اضع��افه وتطويقه سياس��يا 

وشعبيا.
5- حزب اهلل وحلفاؤه الذين فوضوا الى الرئيس بري ادارة 
معركة ش��هود الزور في مجلس ال��وزراء يبدون أيضا مرونة 
واستعدادا للتعاطي في هذا الملف تحت سقف احالته الى القضاء 
اللبنان��ي، وبما يؤدي الى توقف عملية صدور القرار الظني أو 
اس��تئخار صدوره ألجل غير مسمى، وفي الواقع، فإن السباق 
الدائر ليس فقط س��باقا مع الوقت، وانما س��باق بين منطقين 
وتوجهي��ن: منط��ق من يريد بت األمور وحس��م الموقف قبل 
صدور القرار الظني، فال يعود لصدوره قيمة وتأثير، ومنطق 
م��ن يريد التعامل مع مرحلة م��ا بعد صدور القرار الظني وفي 

اتجاه الغاء مفاعيله السلبية وأخطاره ان وجدت.

اللواء جميل السيد


