
الثالثاء 2 نوفمبر 2010   45عربية وعالمية
سورية ال ترى عائقا أمام زيارة الحريري .. وعلوش يرى اإلشكال بين دمشق ورئيس الحكومة واقعاً

لبنان: سليمان متفائل بحذر .. وبري بال حذر.. وعون متشائم

مصادر إيرانية لـ »األنباء«: اجتماع ثالثي ضم األسد
 ومستشار خادم الحرمين ووزير االستخبارات اإليرانية في دمشق

دمشق ـ هدى العبود
 أشارت مصادر إيرانية مقربة من الوفد 
المرافق لوزير االس���تخبارات اإليراني 
حيدر مصلحي الذي يقوم بزيارة إلى 
دمشق بحسب تلك المصادر، أن اجتماعا 

ثالثيا ضم الرئيس السوري بشار األسد 
ومبعوث خادم الحرمين الشريفين األمير 
عبدالعزيز بن عب���داهلل باإلضافة إلى 
مصلحي عقد بدمشق لبحث جملة من 
الملفات منها موضوع المحكمة الدولية 

الخاصة باغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
األسبق رفيق الحريري والقرار الظني 
المت�وقع صدوره والذي يقول حزب اهلل 

إنه سيشمل بعض عناصره.
وألمحت المصادر اإليرانية إلى أنه 

»ال مخ���رج في موضوع المحكمة، وأن 
واش���نطن مصرة على إص���دار القرار 
الظني«. نافية في الوقت نفسه أي تباعد 
س���وري إيراني وأن أي حديث عن هذا 

الموضوع هو عار عن الصحة.

 بيروت ـ عمر حبنجر
املس���اعي العربية واالقليمي���ة تعمل بطاقتها 
القصوى، داخلي���ا وخارجيا، من اجل حل مقبول 
لقضية ش���هود الزور، قبل جلسة مجلس الوزراء 
املقررة غدا االربعاء، ف���ي حني بات اجتماع هيئة 
احلوار يوم اخلميس عالمة استفهام كبيرة، بعدما 
صار حقل اختصاصها، أي االستراتيجية الدفاعية 
وسالح حزب اهلل، رهينة معادالت دولية وإقليمية 

بالغة التعقيد.
ال صيغة حل متوافرة أمام مجلس الوزراء حتى 
قبل 24 س���اعة من موعد اجللس���ة، امنا االمل ان 
يتوصل سفراء السعودية وسورية وايران، على 
عواض عسيري وعلي عبدالكرمي علي وغضنفر ركن 
أبادي، الذين سيلتقون في منزل السفير السوري 
في بعبدا ظه���ر اليوم، الى مخ���رج باحلد االدنى 
يؤمن االنعقاد الس���لس ملجل���س الوزراء، مبعزل 
عن ملف الشهود املتفجر، أو التأجيل املرن، كي ال 
يدخل مجلس الوزراء ف���ي دائرة التأجيل املتكرر 

واملوازي للغياب.
هذه الرعاية املش���تركة دعمته���ا زيارة االمير 
عبدالعزيز بن عبداهلل مستشار امللك عبداهلل بن 
عبدالعزيز الى دمش���ق، والت���ي هدفت الى تذليل 
املرحلة الصعبة في لبنان، وكذلك في العراق، الذي 

يتخبط في جلة املصالح الدولية واالقليمية.

اتصاالت داخلية

وفي موازاة اجلهد االقليمي، ثمة اتصاالت داخلية 
بني كل من رئيس اجلمهورية ميشال سليمان ورئيس 
مجلس النواب نبيه بري، ورئيس احلكومة سعد 

احلريري، الذي انتقل من الكويت الى لندن.
وعملت هذه االتصاالت على اجتراح حل توافقي. 
وأكدت املصادر املتابعة ان موضوع شهود الزور 
سيبحث ضمن هذا املناخ التوافقي، وإال فإنه مرشح 

للتأجيل مرة اخرى، وليست أخيرة بالتأكيد.
السفير السعودي علي عسيري اكد ان السفراء 
الثالثة مهتم���ون بتهدئة الوضع في لبنان، وقال: 
نحن جميعا نتكلم لغة واحدة، وهمنا مشترك وهو 

احلفاظ على وحدة لبنان واستقراره.
زوار رئيس اجلمهورية ميشال سليمان نقلوا 
عنه تفاؤله احلذر بإمكان التوصل الى تس���وية، 
وبالتالي الى حل توافقي سياس���ي وقانوني مللف 

شهود الزور.
بيد أن رئيس مجلس الن���واب نبيه بري، اكد 
تفاؤله � دون حذر � بإمكانية معاجلة األزمة الراهنة، 
على الرغم من بعض املظاهر واملؤشرات السلبية 
الطاغية على سطح االحداث، مضيفا انه ال يروج 
للتفاؤل من باب االس���تهالك السياس���ي وتقطيع 

الوقت امنا يستند الى معطيات ميلكها وال يستطيع 
البوح بها.

وأشار بري الى ان املشاورات السعودية � السورية 
قائمة بحثا عن صيغة ما للحل، كما انه يعول على 
دور فرنس���ي فاعل للمساعدة، ولفت الى ان هناك 
ك���وة فتحت في جدار األزمة، وانه ينظر دائما الى 

اجلانب املليء من الكوب.

عون: ال لزوم لطاولة الحوار

لكن العماد ميشال عون أبدى تشاؤمه من الوضع 
الراهن، ورأى انه بعد جلسة مجلس الوزراء األربعاء 
املقبل، ستتقرر اخلطوة التي تلي، فإذا أراد الفريق 
اآلخر متييع قضية شهود الزور وحتويل امللف إلى 
القضاء العادي فسنعتبر ذلك مناورة مكشوفة من 
جانبهم، وإذا لم يحولوا امللف الى املجلس العدلي فإن 

ذلك يعني ذلك انهم متورطون مع شهود الزور.
وأضاف: اذا جنحت جلسة األربعاء احلكومية، 
ف���ال لزوم لطاولة احلوار، وإذا فش���لت، فال لزوم 
لهذه الطاولة أيضا، واألزمة ستفتح على إشكالية 

كبيرة.
وقال ان مجلس النواب لم يعط رأيه باحملكمة 
وهي متت بني رئيس حكومة مبتورة، وغير شرعية، 
متهما إسرائيل بقتل عماد مغنية وبخرق الشبكات 
اخلليوية، ومع ذلك ظلت خارج حتقيقات اللجنة 

الدولية.
القيادي في تيار املستقبل، مصطفى علوش، بدا 
أقل تشاؤما من العماد عون، بحيث رأى احملادثات 
السورية � السعودية في خلفية الهدوء احلاصل، 
لكنه اعترف بصعوبة وصول الطرفني الى ما يرضي 
كل األطراف، في موضوع احملكمة الدولية بالذات، 
فمنهم من يريد ان تصل احملكمة الى نتيجة ومنهم 

من يتهمها باإلسرائيلية.
احلل الوحيد، كما يقول علوش، قد يكون بالتوافق 
على استقبال القرار االتهامي ومعاجلة ذيوله من 

خالل احلوار الداخلي.
أما عن ملف شهود الزور وافكار الرئيس بري 
فقد أشار علوش الى ان ترك املسار القضائي لهذا 

امللف، هو احلل املنطقي الوحيد.
وعن قول املستشارة السياسية السورية بثينة 
شعبان ان ال إشكال يعوق زيارة احلريري الى دمشق، 
قال علوش: عمليا هذا ما يطرحه اجلانب السوري 
مرارا وتكرارا، لكن اإلشكال واقع من خالل مذكرات 
التوقيف الغيابية الصادرة عن القضاء الس���وري 
بحق شخصيات لبنانية رسمية، على ان الرئيس 
احلريري قد يتجاوز كل هذا ويزور دمش���ق إذا ما 
تراءى له ان هناك عامل اس���تقرار إضافيا للبنان 

من مثل هذه الزيارة.

)محمود الطويل( املدير العام لقوى األمن الداخلي اللواء اشرف ريفي مستقبال السفير اإليراني في لبنان غضنفر ركن ابادي بثكنة املقر العام في بيروت صباح امس   

أخبار وأسرار لبنانية
 أهم الكالم لنصر اهلل في يوم الشـهيد: قبل أن يتحدث مس���اء 
اخلميس املاضي عبر التلفزيون، كان السيد حسن نصر 
اهلل ينوي ط���رق 3 مواضيع متالزمة في إطاللة مطولة 

لنحو ساعتني، تتناول:
� منط أداء جلنة التحقيق الدولية.

� العالقة بني جلن���ة التحقيق الدولية ومكتب املدعي 
العام وبني حزب اهلل.

� عالقة حزب اهلل برئيس احلكومة س���عد احلريري 
وعائلته، انطالقا من املواقف املتناقضة من احملكمة الدولية 

والقرار الظني وشهود الزور.
لك���ن مراجعة أجراها األمني الع���ام مع قيادة احلزب 
مرت���ني حيال ما يود تناوله، حملته على االكتفاء بالبند 
األول، مع تن���اول البندين اآلخرين م���ن خالل عناوين 
قصيرة مقتضبة، على أن يس���هب فيهما في الكلمة التي 
يوجهها في 11 اجلاري، في املهرجان السنوي حلزب اهلل 

في يوم الشهيد.
 السفيرة األميركية مندهشة: تكشف أوساط ديبلوماسية أوروبية 
ان السفيرة االميركية أبدت دهشتها بعد كالم أمني عام حزب 
اهلل حول وجود معلومات لديه بأن واشنطن تضغط للتسريع 
ف��ي إصدار القرار الظني، وعقبت قائلة: »ان هنالك من يقدم 
معلومات حل��زب اهلل تهدف الى وضعه في مواجهة املجتمع 

الدولي«.
 تصعيد محتمل: يكشف مصدر سياسي بارز في قوى 14 
آذار عن خطط إضافية س���تقوم به���ا املعارضة للطعن 
بش���رعية احملكمة الدولية، وقد تبدأ بانس���حاب وزراء 
املعارض���ة من احلكومة متهيدا لطرح تش���كيل حكومة 
جديدة، مما س���يؤدي الى املزيد من العرقلة والس���جال 
السياسي حول احملكمة، وحتديدا قبل صدور قرار ظني 
يتهم عناصر في حزب اهلل باالغتيال بحس���ب ما يتوقع 
حزب اهلل وأنصاره، إضافة الى خطة حتضر العتصامات 

قد تصل الى العصيان املدني بهدف شل الدولة.
 موقف الفت: س��جل أمس األول موقف الفت لوزير الدولة 
عدنان السيد حسني، احملسوب على رئيس اجلمهورية العماد 
ميش��ال سليمان، إذ دعا »احلكومة إذا كانت غير قادرة على 
أن تواجه الفتنة، عليها أن ترحل في أس��رع وقت ممكن، فال 
مبرر الس��تمرارها على اإلطالق«، مشددا على أنه »ال يجوز 
تعطيل مصالح الناس والنظام العام، وفقا لتطورات احملكمة 

الدولية«.
معلومـات مقلقـة: النائب وليد جنب���الط قلق ويعتبر أن 
األمور بدأت تخرج عن مسارها الهادئ، والتسوية التي 
كان يأمل موافقة اجلميع عليها والتي حضرها مع الوزير 
غ���ازي العريضي التي تتضمن لقاء بني الرئيس س���عد 
احلريري واألمني العام حلزب اهلل حسن نصراهلل، أصبحت 
هذه التس���وية بعيدة عن أرض الواق���ع خصوصا بعد 

التطورات االخيرة.
ووصلت الى النائ���ب وليد جنبالط أجواء مقلقة من 
العاصمة الفرنسية وعمل الرئيس نبيه بري على تزكيتها 
بعد زيارته االخيرة الى فرنس���ا ومفادها ان األوروبيني 
متفق���ون بالكامل مع الواليات املتح���دة األميركية على 
ضرورة استمرار عمل احملكمة الدولية وان حتريك عدد 
من املراجع الدولية في األمم املتحدة كالسفيرة االميركية 
سوزان رايس وناظر القرار 1559 تيري رود الرسن هو 
محاول���ة اميركية للضغط على س���ورية واتهامها بأنها 

عادت الى أجواء العام 2005.
حسم املوقف: في حني تشير أوساط الرئيس سليمان والنائب 
وليد جنبالط الى استمرارهما على موقفهما برفض التصويت 
في مسألة شهود الزور وإصرارهما على التوافق، فإن األوساط 
الوزاري��ة املعارضة ترجح أن يعقد اجتماع لوزراء املعارضة 
من اجل تنسيق املوقف قبل جلسة األربعاء وسط توجه لطلب 

حسم املوقف من إحالة امللف على املجلس العدلي

هل يصدر القرار الظني قريبًا؟
بيروت: بخالف ما أبلغه رئيس احلكومة

س����عد احلري����ري للنائب ولي����د جنبالط 
وللمعاون السياسي لألمني العام حلزب اهلل، 
حسني اخلليل، أن معلوماته تفيد بتأجيل القرار 
االتهامي إلى مارس املقبل، حصلت »األخبار« 
عل����ى وثائق ذات طابع س����ري هي عبارة عن 
مراس����الت بني احملكمة الدولية ووزارة العدل 
السويدية وس����فارة السويد في الهاي، تظهر 

أن صدور القرار االتهامي بات وشيكا.
وكشفت وثائق سرية حصلت »األخبار« على نسخ منها 
أن القرار االتهامي بحق املتهم����ني باغتيال رئيس الوزراء 
اللبناني الشهيد رفيق احلريري سيصدر قبل نهاية العام 
احلالي. والوثائق الس����رية هي عبارة عن مراس����الت بني 
احملكمة الدولية اخلاصة باغتيال رفيق احلريري ووزارتي 
العدل واخلارجية في السويد. بينما ذكر مصدر قضائي في 
احملكمة أن القرار االتهامي سيصدر في »األسبوع الثاني أو 

الثالث من هذا الشهر«.
وكانت هيئة احملكمة قد تقدمت بطلب رسمي إلى وزارة 
العدل السويدية، في شهر آذار املاضي، تطلب فيه موافقة 
الوزارة على تعيني ضابطني من الشرطة السويدية خبيري 

حتقيق في األدلة ومختصني في علم اجلنائيات.
وحتت عنوان »أمر مستعجل« نقلت »األخبار« ما كتبته 
السفارة السويدية في الهاي إلى وزارتي اخلارجية والعدل 
في اس����توكهولم: »تنوي احملكمة إص����دار قرار اتهامي في 
نهاية العام احلال����ي. التحقيق بحاجة إلى خبرات إضافية 
بأسرع وقت ممكن. طلبت احملكمة عموما محققني من دول 
عدة، لكنها تقدمت خصوصا الى السويد بإرسال الشخصني 
املذكورين، وأبدت اهتماما بالغا بهما. سفارتنا أبلغت احملكمة 
أن املوضوع يتابع في اس����توكهولم، وأن وزارة اخلارجية 
تنتظر جوابا من وزارة العدل. وحصلت احملكمة على وعد 

من السفارة مبتابعة املوضوع لإلسراع فيه«.
على الرغم من أن احملكمة وضعت شرط احلصول على 
جواب من الس����ويد قبل تاريخ 16 آذار املاضي، فإن وثائق 
احملكمة تشير إلى أنه »منذ تأسيسه في األول من شهر آذار 
2009، حقق مكتب املدعي العام خطوات متقدمة«، وأنه »اآلن 
وصل إلى نقطة مفصلي����ة في قضية التحقيق«، لكن على 
الرغم من أن مكتب االدعاء يؤكد في هذه الوثيقة أن التحقيق 
قد وصل إلى نهايته وأنه في مرحلة متقدمة جدا، فالسويد 

لم ترسل أي جواب وقتذاك ألسباب مجهولة.
 لكن عدم إرس����ال الس����ويد جوابا لم مينع احملكمة من 
معاودة االتصال بالسويد واإلصرار على إرسال الضابطني 
الذين طلبتهما، وفي التاسع عشر من الشهر املاضي وصلت 
موافقة رس����مية من وزارة العدل الس����ويدية إلى احملكمة 
على طلب األخيرة إرس����ال ضابطي الشرطة اللذين أبقت 

اسميهما سريني.
ومن املعروف أنه عندما أنش����ئت احملكمة الدولية عني 
ضابط حتقيق ميداني س����ويدي يدعى بواوستروم، اتهمه 
شاهد الزور هسام هسام بأنه حاول رشوته ليدلي مبعلومات 
غير صحيحة. والضابط بوستروم كان مسؤوال عن متابعة 
ش����اهد الزور اإلسرائيلي من أصل عربي عبد الباسط بني 

عودة الذي يعيش اآلن في السويد، وعن حمايته.
وإضافة إلى ضابطي الش����رطة اللذين عينتهما احملكمة 
الدولية، عني قاضي استئناف سويدي قبل عام ونصف عام 
ضمن فريق قضاة احملكمة، وطلبت احملكمة من الدول التي لها 
موظفون ضمن إطار فريق عمل احملكمة إعفاءهم من ضريبة 
الدخل على الرواتب وإبقاءها سرية، ولم حتصل احملكمة اال 
على موافقة من لبنان وهولندا، كذلك تقدمت احملكمة بطلب 
إلى دول عدة، منها السويد والدمنارك، الستضافة الشهود 
وعوائلهم ممن يحتاجون إلى حماية خاصة، واستقبال من 

يدان باغتيال احلريري إلمضاء عقوبة السجن لديها.
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أكد أن خطورة الموقف تكمن في انتقال المواجهة حول المحكمة إلى البرلمان والحكومة

معلوف لـ »األنباء«: ندعو لعقد حوار عاجل 
تفادياً إلنزالق لبنان إلى نفق مظلم

مصادر لـ »األنباء« علينا االستفادة من المظلة العربية والدولية
 داود رمال

جدد مص���در وزاري مقرب من رئيس 
اجلمهوري���ة القول ل� »األنباء« ان الرئيس 
ميشال سليمان يدرس كل الطروحات ويقارن 
كل االفكار من أجل بلورة تصور من شأنه 
ان يحظى باجماع الفرقاء ملس���ألة شهود 
الزور بحيث ال تتجه األمور الى التوتر وال 
إلى التصويت داخل جلسة مجلس الوزراء 

غدا االربعاء.
وتوقع املصدر بروز بعض االيجابيات في 

الفترة الفاصلة عن جلسة مجلس الوزراء 
رغم التعقيدات احمليطة، وعلى قاعدة انه 
ال خيار غير التوافق، وعلى اللبنانيني ان 
يقرروا وان يتوخوا االستقرار وان يحلوا 
االمور بالتوافق، واالجواء غير متش���ائمة 
بالنسبة لهذه اجللسة، والتي لن تؤثر على 

جلسة هيئة احلوار الوطني.
واوض���ح املصدر انه طاملا املش���اورات 
واالتص���االت جاري���ة ومحوره���ا رئيس 
اجلمهورية والرئيس���ان نبيه بري وسعد 

الى شخصيات اخرى  احلريري باالضافة 
فان التفاؤل قائ���م، وما يعزز هذا التفاؤل 
استمرار املظلة العربية والدولية فوق لبنان 

والتي تؤكد على االستقرار.
ودعا املصدر الفرقاء الى االستفادة من كل 
االحاطة العربية واالقليمية والدولية عبر 
تس���ريع التوافق وتقرير ما يريدون، النه 
مهما طال اخلالف فان مآل األمور الى احلوار 
والتسويات وبالتالي من االفضل اختصار 

الطريق والتوافق ملصلحة لبنان.

 بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو كتلة »نواب زحلة« وتكتل »القوات 
اللبنانية« النائب جوزف معلوف، ان دعوة أمني 
عام حزب اهلل السيد حسن نصراهلل اللبنانيني 
الى عدم التعاون مع احملققني الدوليني لم تكن 
سوى حلقة جديدة من حلقات مسلسل تعطيل 
القرار االتهامي وإسقاط احملكمة الدولية، معتبرا 
ان كالم السيد نصراهلل انقالب تطبيقي على 
البيان ال���وزاري مرفق بتهديد واضح للدولة 
اللبنانية، التي لن تس���تطيع املطالبة بوقف 
أعمال احملكمة الدولية أو القبول بالدعوة الى 
امتناع املواطنني عن التع���اون مع احملققني، 
وذلك من ب���اب التزام لبنان مبقررات مجلس 
األمن بن���اء على عضويته غي���ر الدائمة فيه 

وعلى االتفاقية املبرمة بني احلكومة واحملكمة الدولية، وبالتالي 
يعتبر النائب معلوف ان ما يساق في وجه احملكمة الدولية لن 
يؤدي الى وقف مسارها وهو ما أكدته الناطقة الرسمية باسم 
احملكم���ة الدولية، الفتا الى ان ح���زب اهلل يعتبر واحلالة تلك 
ان الدولة اللبنانية أصبحت بنظره من فئة االستكبار الدولي 

الذي يريد محاربته.
وأشار النائب معلوف في تصريح ل� »األنباء« الى ان خطورة 
املوقف تكمن فيما لو صّح الحقا ما يتم تس���ريبه عن احتمال 
انتقال الص���راع حول احملكمة الدولية من مواجهة سياس���ية 
ب���ني الفرقاء اللبنانيني الى مواجهة سياس���ية بني الس���لطات 
الدستورية أي بني مجلس النواب واحلكومة، مستندا في ذلك 
الى ما صرح به رئيس املجلس النيابي نبيه بري بأنه »سيبقى 
داعما للرئيس احلريري حتى إش���عار آخ���ر« دون ان يوضح 
)الرئيس بري( طبيعة هذا اإلشعار وما إذا كان مرتبطا بتطور 
األمور في موض���وع القرار االتهامي واحملكمة الدولية، مرتئيا 
ضرورة املسارعة الى عقد حوار عاجل بني القيادات السياسية 
في لبنان تفاديا لوقوع احملظور وانزالق البالد الى نفق مظلم 

ال تعرف كيفية اخلروج منه.
ولف���ت النائب معلوف الى ان نظرية الس���يد نصراهلل بأن 
»التعاون مع احملققني الدوليني يساهم في االعتداء على املقاومة« 
نظرية جائرة بحق اللبنانيني وجميع شهداء ثورة األرز، وذلك 
العتب���ار معلوف ان وقف التعاون مع التحقيق الدولي وإقفال 
الطريق الوحيد املؤدي الى احلقيقة يساهم من وجهة نظر أخرى 
في اس���تمرار االعتداء على الشعب اللبناني من خالل اصطياد 
قياداته السياسية الواحدة تلو األخرى، مشيرا الى انه ال ميكن 

سوق األمور عنوة باجتاه ما يحقق مصلحة هذا 
الفريق أو ذاك، امنا يجب السير بها من منطلق 
قانوني، دستوري بحت حتت سقف الشرعيتني 
اللبنانية والدولية مبا يحقق مصلحة الوطن 
السياسي  السياسيني والعمل  ويؤمن سالمة 

الدميوقراطي.
وردا على سؤال حول إمكانية جلوء »حزب 
اهلل« الى قلب الطاولة ف���ي الداخل اللبناني 
والقيام بخطوة شبيهة بخطوة 7 مايو بهدف 
حماية املقاومة بناء على كالم السيد نصراهلل 
»لم نعد نستطيع التحمل وأنتم أوصلتمونا 
الى هذا املكان« استبعد النائب معلوف انزالق 
احلزب الى هذا ال���درك وذلك العتباره ان كل 
التجارب السابقة على املستوى املذكور ارتدت 
س���لبا عليه وأضعفت مكانته محليا وعربيا، وبالتالي فإن أي 
محاولة لالنقالب على الدولة واحلكم أو أقله لتكرار مشهد السابع 
من مايو 2008 لن تخدم مصلحته كما لن توقف مسار احملكمة 
الدولية وصدور القرار االتهامي، مستغربا إصرار قيادات حزب 
اهلل على إقحام احلزب في دائرة الشبهات دون وجود ما يؤكد 
صح���ة مزاعمهم وتكهناتهم وبالتالي تصديهم للقرار االتهامي 
قبل معرفة محتواه، مؤكدا ان قوى »14 آذار« وبالرغم من مواقف 
»حزب اهلل« املتشنجة تبقي يدها ممدودة للجميع من أجل إقامة 
حوار بناء يسوده التجرد من احلسابات السياسية اخلاصة على 
املس���تويني احمللي واإلقليمي، يقوم على احلكمة واملوضوعية 
بهدف التوصل الى مخرج لألزمة مع األخذ بعني االعتبار استمرار 
البحث عن احلقيقة ترسيخا للعدالة واالستقرار الداخلي.وعن 
احتمال انسحاب وزراء املعارضة من احلكومة وبالتالي سقوطها 
بحكم استقالة ثلث أعضائها، ختم النائب معلوف الفتا الى ان 
تصريحات الس���فير اإليراني في لبنان ونتائج القمة الثالثية 
في بعبدا والتوافق الس���وري � السعودي، وبالرغم من مروره 
في تعثرات إقليمية، تص���ب جميعها في خانة دعم احلكومة، 
مستدركا بأن هذا الدعم املعلن من قبل سورية وإيران حلكومة 
الرئيس احلريري غير كاف من الناحية النظرية بحيث يجب 
ان يكون مقرونا بخطوات تطبيقي���ة تثبت حقيقته وتضمن 
عدم التع���رض للحكومة، وبالتالي ي���رى النائب معلوف انه 
على سورية إثبات صدق نواياها فيما خص الدعم املشار اليه 
من خ���الل ردع حلفائها عن تهديد احلكومة اللبنانية والداخل 
اللبناني ككل، وعن إطالق البعض منهم الس���باب بحق رئيس 

احلكومة سعد احلريري وكافة قيادات قوى 14 آذار.

جوزف معلوف


