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»14 آذار« تختبر شعبيتها اليوم.. وتطلق »ثورة األرز ـ  2«
المنصات السياسية نصبت وتوقعات بأن تكون الحشود مليونية

)محمود الطويل( الفتات إعالنية وحتضيرات لوجيستية استعدادا ملهرجان 14 آذار في ساحة الشهداء اليوم

أخبار وأسرار لبنانية    حتية إلى جنبالط اليوم: 
سيتم في مهرجان اليوم 

توجيه التحية جلنبالط في كالم اخلطباء 
أو معرف احلفل كما يقول أحد املعدين 
لهذا املهرجان، مضيفا: »سنحيي املؤسس 
الغائب وليد جنبالط على جميع جهوده«، 
وهي كلمات تري���د تأكيد ما يحاول هذا 
الفريق قوله في األوس���اط الدرزية من 
أن جنبالط ذه���ب مكرها حتت التهديد 
وسيعود إلى خيار 14 آذار عندما تسمح 

ظروفه.
ويلفت أحد مسؤولي االشتراكي إلى أن 
قوى 14 آذار تس���عى إلى أن يكون هناك 
ظهور ما لالشتراكي في مهرجانها عبر 
األعالم االشتراكية أو تخصيص أماكن 
متقدمة لكل من ينزل من اجلبل كما حصل 
في مهرجان 14 فبراير. إضافة إلى ذلك،  
يردد االشتراكيون أنه سيجري التركيز 
إعالميا على املشاركني من اجلبل، »مثل 

التركيز على احلريري«.
ومن وجهة نظر املقرب���ني من الرئيس 
احلريري، يواج���ه زعيم املختارة مأزقا 
حقيقيا داخ���ل طائفته، ألن جزءا كبيرا 
من جمهورها مازال متعاطفا مع حركة 
14 آذار، وهو الذي كان من مؤسسيها عند 

انطالقتها عام 2005.
ويروي احمليطون برئيس تيار املستقبل 
ان 400 شخص من املنتمني الى احلزب 
التقدمي االشتراكي شاركوا في احتفال 
»البيال« مؤخرا، »ومن املرجح ان يشارك 
عدد أكب���ر في جتمع الغ���د تعبيرا عن 
استمرار القناعة بخياراتنا، وهذا ما يقلق 

جنبالط ويدفعه للتوتر«.
 8 آذار والقطـاع املصرفـي: أعل��ن الرئيس 
فؤاد الس��نيورة ان »ق��وى 8 آذار حتاول 
زج سمعة مصرف لبنان املركزي وقطاعه 

املصرف��ي ف��ي أت��ون 
السجال السياسي، بعدما 
س��عت الى تقويض احلي��اة الدميوقراطية 
عبر اس��تخدام السالح«، مؤكدا ان الشعب 
اللبناني لن يتسامح مع أي طرف يتسبب 
في زعزع��ة الثقة بالنظ��ام املصرفي ألنه 
اللبنانيني واالقتصاد  تهديد للقمة عي��ش 

واالستقرار.
 الڤاتيـكان ينتظـر ميقاتي: »قداس���ة البابا 
ينتظ���رك ف���ي الڤاتيكان بعد تش���كيل 

احلكومة اجلديدة«.
بهذه العبارة ودع رئيس مجمع الكنائس 
الشرقية الكاردينال ليوناردو ساندري 
الرئيس املكلف جنيب ميقاتي في نهاية 
لقائه به يوم السبت املاضي في بكركي 
على هامش مشاركته في االحتفال الذي 
أقيم مبناسبة يوبيل البطريرك صفير.

ممثل البابا نقل الى ميقاتي دعمه لقيام 
حكومة حتمي وحدة اللبنانيني وحتافظ 

على التعددية والتنوع.
االتهامـي:  والقــرار  واحلكومـة  اهلل  حـزب   
اس��تنتج أحد السياس��يني من كالم النائب 
محمد رعد في مؤمتره الصحافي، املطالب 
بتجميد عالقة لبنان باحملكمة الدولية حتى 
تش��كيل احلكومة، بأن ح��زب اهلل يفضل 
اإلبقاء على الوضع احلالي، اي دون حكومة 

حتى صدور القرار االتهامي.
ولك��ن مصدرا في حزب اهلل يؤكد ان ربط 
التشكيلة احلكومية بتوقيت صدور القرار 
الظن��ي هو أمر لم يعد يهم حزب اهلل، الذي 
يعتبر من اآلن فصاعدا ان احملكمة سقطت 
عمليا ألنها محكمة مسيس��ة، وان على أي 
حكوم��ة لبنانية ان تتعام��ل مع متوجبات 
احملكم��ة في حين��ه، كما تعام��ل عدد من 
الوزراء أخيرا م��ع طلبات احملكمة برفض 

االستجابة لها.

محاكمة عنصر من حزب اهلل أسقط
طوافة للجيش وقتل قائدها

بيروت ـ يوسف دياب
واصل القضاء العسكري في لبنان، محاكمة العنصر في »حزب 
اهلل« مصطفى حسن املقدم، املتهم بإسقاط طوافة للجيش اللبناني 
في تلة س���جد، بعد إطالق النار عليها وقتل قائدها النقيب طيار 
س���امر حنا ومحاولة قتل أفراد طاق���م الطائرة الباقني، وإحداث 

تخريب فيها وتعطيلها في 2008/8/28.
واس���تمعت احملكمة العسكرية برئاسة العميد نزار خليل في 
جلس���ة عقدتها أمس االول، الى افادة املسؤول في »حزب اهلل« 
محمد علي خليفة، منس���ق جلنة االرتباط بني احلزب واجليش 
في املنطقة بصفة ش���اهد، فأعلن ردا على اس���ئلة هيئة احملكمة 
أن���ه »ممنوع على طوافات اجلي���ش اللبناني أن حتلق أو تهبط 
في املنطقة التي وقع فيها احلادث ما لم حتصل على اذن مسبق 

من املقاومة«.
وعندما سئل عن أن املسؤول في منطقة اقليم التفاح في قيادة 
اجليش املقدم عدنان غيث كان أعلمه بأن طوافات اجليش ستجري 
تدريبات في املنطقة، قال خليفة: صحيح ان الضابط غيث أعلمني 
ببرنامج تدريبات وعمليات حتليق لطوافات اجليش فوق تالل 

سجد، لكن وبينما كنت أبادر إلبالغ شباب املقاومة باالمر علمت 
ان احلادث وقع، وانه حصل اطالق نار على طوافة اجليش. وعزا 
سبب مس���ارعة عناصر احلزب إلطالق النار على الطوافة »ألن 
املقاومة كانت بجهوزي���ة تامة، لتوافر معلومات لديها تفيد بأن 

إسرائيل ستقوم بعملية أمنية وانزال في املنطقة«.
وأوضح أيضا ان »حتليق طائرات اجليش مسموح في منطقة 
احلادث اذا ما أبلغت املقاومة مس���بقا، لكن الهبوط فيها ممنوع 
بسبب وجود مراكز للمقاومة«. وأكد خليفة انه »طلب من اجليش 
عدم حصول عمليات تصوير في املنطقة، االمر الذي يخرج عن 
إطار عملهم )عمل اجلي���ش( ويضر باالخوان )عناصر احلزب( 
املوجودين على االرض بجهوزية تامة بسبب احتمال قيام إسرائيل 

بعمل ما«.
واثر انتهاء االستماع الى افادة الشاهد خليفة، أرجئت اجللسة 
الى الثامن من يوليو املقبل، بعدما استدعت احملكمة للشهادة كال 
من محمد علي منتش، ومحمد شحادة وحسني سامي شعبان وهم 
من عناصر املقاومة الذين كانوا موجودين في املركز مكان احلادث، 

والى افادة الطبيب الشرعي الذي كشف على جثة الضحية.

مسؤول في حزب اهلل: طوافات الجيش بحاجة إلذن من المقاومة للتحليق بالجنوب

الى الرئيس س���ليمان صيغة 
اقرب الى التكنوقراط قد حتظى 
مبوافقت���ه وان لم تنل موافقة 
الثامن من آذار، ومبجرد صدور 
مراسيم هذه احلكومة تصبح 
حكومة تصريف اعمال بدال من 
حكومة احلريري التي سيصدر 
الرئيس مراسيم قبول استقالتها 

حتما.
لكن مص���ادر بعبدا ذكرت 
ان ميقات���ي ابلغ س���ليمان أن 
تشكيل احلكومة يلزمه املزيد 
م���ن الوق���ت، ألن التقدم على 
صعي���د االتصاالت بطيء ولم 
يتم بعد حسم شكل احلكومة 
سواء كانت تضم ثالثني وزيرا 

او 24 وزيرا.
من جهت���ه، الوزير جبران 
باسيل، قال ان الرئيس ميقاتي 
لم يتكلم م���ع العماد عون ال 
باحلقائب وال باألس���ماء امنا 
مصادر ميقاتي املت أن يكون 
االسبوع املقبل اسبوع احلسم 
على هذا الصعيد، انطالقا من 
احتمال حصول لقاء بن الرئيس 

املكلف والعماد عون.
وقال���ت اوس���اط األكثرية 
اجلديدة انه في ضوء ما يتردد 
عن احتم���ال تأخي���ر صدور 
الق���رار االتهامي، ف���إن تأخير 
صدور مراس���يم احلكومة لم 

يعد مبررا.

توزير كرامي االبن

وأضافت األوساط ان توزير 
فيصل عمر كرامي عن طرابلس 
ال���ى جانب الرئي���س ميقاتي 
والوزير محمد الصفدي سيسهل 
العقبات مشيرة الى ان حزب 
اهلل هو من دعم توزير كرامي 
االبن بهدف امتصاص تفضيل 
االمني العام للحزب السيد حسن 
نصراهلل تكليف ميقاتي بتشكيل 
احلكومة بدال من الرئيس عمر 
كرامي العتبارات صحية، غير 
ان فيصل كرامي ربط موافقته 
بنوعية احلقيبة الوزارية التي 

ستسند إليه.
في هذه األثن���اء نقل زوار 
النائ���ب وليد جنب���الط عنه 
املقبلة  تش���اؤمه من املرحلة 
وتخوفه م���ن ان تتأخر والدة 

احلكومة الى وقت بعيد.

بيروت: يشير تقرير صحافي عن واقع العالقة 
بني بري واحلريري الى حصول تدهور فيها، بحيث 
لم يعد اخلالف بني الرجلني طي الكتمان، بل صارت 
وسائل اإلعالم املرئية واملسموعة واملكتوبة ميدانه 

املفتوح على تصعيد يتنامى يوما بعد يوم.
وإذا كانت مواقف الرئيس احلريري السياسية 
شكلت في املاضي تباعدا بينه وبني الرئيس بري 
»لم تفسد للود قضية«،  فإن ما حصل في األسابيع 
املاضية دل على ان العالقة بني الرئيسني وصلت 
الى طريق مسدود، السيما بعد وصول احلمالت بينهما الى 

الشأن الشخصي.
والحظت أوس���اط ان ما زاد من حدة التوتر في العالقات 
ما كان يصدر من مواقف من الرجلني، سواء تلك التي أوردها 
الرئيس احلريري في إفاداته أمام جلنة التحقيق الدولية وبث 
تسجيالتها تلفزيون »اجلديد« ضمن سلسلة حلقات حملت 
عنوان »احلقيقة ليكس«، أو الردود عليها التي أطلقها الرئيس 
بري أمام زواره في عني التينة، أو خالل رحلته األخيرة الى 
دولة اإلمارات العربية املتحدة و»احلوار« املستفيض الذي 
قام بينه وبني اإلعالميني الذين رافقوه، والذي قال فيه كالما 

أزعج احلريري الذي اعتبره »غير مألوف«.
إال أن األمر لم يقتصر عند هذا احلد، إذ سرعان ما عادت 
األمور ال���ى نقطة البداية حيث بدأت وس���ائل اإلعالم التي 
يشرف عليها كل من الرئيس بري والرئيس احلريري تبث 
حتقيقات ومواضيع سياس���ية فيها أكث���ر من »غمز وملز«، 
بل طالت الرئيس���ني مباشرة من زوايا مختلفة كانت كافية 

لزيادة التباعد.
أما في موضوع استقالة احلكومة وتكليف الرئيس جنيب 
ميقاتي تشكيل حكومة جديدة، فإن التواصل الذي كان يقوم 
ع���ادة بني الرئيس بري والرئيس الش���هيد رفيق احلريري 
في مناس���بات كهذه، غاب كليا بني ب���ري واحلريري االبن، 
وحل���ت مكانه احلمالت واحلمالت املض���ادة والتي كان من 
أواخ���ر فصولها ذلك التحقيق الذي بثته محطة »ان بي ان« 
التي يش���رف عليها الرئيس بري، ح���ول »العائلة احلاكمة 
في السرايا«، والذي تناول في خطوة الفتة مواقف الرئيس 
الشهيد خالل ترؤسه احلكومات املتتالية في عهدي الرئيس 

الراحل الياس الهراوي والرئيس اميل حلود.
وفيما قيل ان ه���ذا التحقيق جاء ردا على كالم للرئيس 
احلريري حول »تداول الس���لطة« اعتب���ر الرئيس بري انه 
يستهدفه شخصيا، وأفادت مصادر متابعة ان مضمون التحقيق 
عل���ى محطة ال »ان بي ان« »أطاح« بالنذر القليل الذي بقي 
من إمكانية تواصل بني عني التينة و»بيت الوسط«، السيما 
وان فصول التحقيقات واحلمالت توالت بني نواب الرئيس 

بري وزمالئهم في تيار »املستقبل«.
وكان الفتا خالل األسبوعني املاضيني تغيب نواب املعارضة 
اجلديدة )األكثرية السابقة( عن »دردشات« الرئيس بري كل 
ي���وم أربعاء كما جرت العادة واقتصار احلضور على نواب 

من فريق األكثرية اجلديدة.
وتب���دي مصادر متابعة خش���يتها من ان تأخذ احلمالت 
اإلعالمية والسياس���ية املتبادلة بني فريقي الرئيسني بري 
واحلريري منحى آخر يتجاوز اجلدال عبر وسائل اإلعالم، 
السيما وان االحتقان السياسي البد من ان »ينفس« في مكان 

ما، أو حلظة ما، أو مناسبة ما.

الدروز  ان  وق���ال حم���ادة 
غير منغلق���ني وهم مواطنون 
لبنانيون كاآلخرين، ولهم حرية 

اختيار املشاركة من عدمه.
وع���ن العالقة م���ع حليف 
االمس ولي���د جنبالط قال ان 
جنبالط صديق ولن يفسد اي 
موقف سياس���ي الود املتجذر 

بيننا منذ 40 سنة.
الوزي���ر الس���ابق محم���د 
عبداحلميد بيضون حتدث عن 
استراتيجية جديدة لقوى 14 
آذار منفتح���ة على املعارضني 
اآلخري���ن، وانا منهم، وقال ان 
الرئيس ميقاتي هي  مرجعية 
التي رفضت ان تشارك 14 آذار 

في احلكومة.
وأضاف: اذا ش���كل ميقاتي 
حكومة الثلث���ني لقوى 8 آذار 
فس���تكون حكومة حزب اهلل 
وستكون معزولة داخليا وعربيا 
ودوليا، وإذا شكل حكومة دون 
الثلثني ل� 8 آذار فس���يوجع له 

مواقف لقيادات 14 آذار آخرها 
قول سمير جعجع ان العملية 
السياسية لن تتوقف حتى حل 
مش���كلة السالح غير الشرعي 
الذي يصوب بني احلني واآلخر 

الى صدور اللبنانيني.
وابرز ه���ذه املواقف الكلمة 
الرئيس سعد  التي توجه بها 
احلريري الى اهلنا الشيعة قائال: 
ننتفض نحن كما انتفضتم انتم 

على غلبة السالح.
وقال رئيس القوات اللبنانية 
ان نهار االحد )اليوم( سيكون 
حلظة حاسمة ابعد من كل ما 
شهدناه، وكما كان فبراير حلظة 
حاسمة في تاريخ مصر ويناير 
في تاريخ تونس، ومارس في 
تاريخ ليبيا، فمن هنا اهمية 13 

آذار في لبنان.
من جهته، قال رئيس حزب 
الكتائب ام���ني اجلميل: لو لم 
حتصل التظاهرة املليونية في 
العام 2005 مل���ا غادر اجليش 

العماد عون رأس���ه واألحزاب 
األخرى املتحالفة كل منها تريد 
الئح���ة وزراء، وقال: الرئيس 

ميقاتي عنده مشكلة كبيرة.
عميد حزب الكتلة الوطنية 
كارلوس ادة ق���ال ان احملكمة 
الدولي���ة مهمة جدا ليس فقط 
القتلة بل ايضا ملنع  حملاسبة 
العنف وقال انه سيكون موجودا 

في ساحة الشهداء اليوم.
وفيم���ا يش���به ال���رد على 
خطابات سعد احلريري نقلت 
اوساط 8 آذار ل�»النهار« ان ذلك 
سيكون حافزا لتشكيل حكومة 

بأسرع وقت.

ميقاتي لحكومة تصريف أعمال!

اما على الصعيد احلكومي 
فقد زار الرئيس ميقاتي بعبدا 
مس���اء امس األول وعرض مع 
الرئيس ميشال سليمان نتائج 
اتصاالته، واشارت مصادر 14 
آذار ال���ى ان ميقاتي قد يرفع 

السوري لبنان وقامت احملكمة 
الدولية وجرت االنتخابات.

وقال في 13 آذار سنقول: ال 
سالح في لبنان اال سالح اجليش 

اللبناني.
واشار رئيس حزب الوطنيني 
االحرار النائب دوري شمعون 
الى ان االخطار التي كان يشكو 
منها الناس زادت، لذلك توقع 

تواجدا شعبيا كبيرا اليوم.

حمادة: للدروز حرية المشاركة

بدوره، النائب مروان حمادة 
قال ان صفحة من انتفاضة 14 
آذار هي صفحة التنازالت التي 
دفعتها اليها ارادة الوفاق فوق 

كل اعتبار.
ان السالح خارج  واضاف: 
ارادة الدولة هو السالح الذي 
يخدم في النهاية ارادة اسرائيل، 
محذرا من اخراج لبنان من كنف 
الشرعية بإسقاط التزاماته جتاه 

احملكمة.

بيروت ـ عمر حبنجر
انهمك���ت مكون���ات 14 آذار 
في التحضير للحشد الشعبي 
الكبير اليوم والذي سيش���كل 
محك اختبار لشعبية 14 آذار بعد 

ست سنوات على انطالقها.
وق���د نصب���ت 3 منصات 
سياس���ية ورابعة للفن، حيث 
ب���ارزون  سيش���ارك مغنون 
بأغنيات وطني���ة، فضال عن 
رس���م خارطة لضمان سالمة 
الناس بالتنسيق مع اجليش 

والقوى االمنية.
منسق االمانة العامة ل� 14 آذار 
فارس سعيد قال ان التحضيرات 
املناطق،  ممتازة جدا وفي كل 
وان عدد املتكلمني سيكون غير 
محدود ولن يقتصر على اربع 
شخصيات، امنا سيعطى املجال 
لشخصيات اساسية في 14 آذار 
ألن هذه السنة استثنائية بعد 

العام 2005.
وقال سعيد ان الفريق اآلخر 
بدأ يضغط بكل ما لديه من قوة 
من اجل تخويف الناس، وهذا 
الضغ���ط س���يدفع الناس الى 
املش���اركة اكثر، وهذا الضغط 
يتمث���ل ف���ي حمل���ة اعالنية 
حتت عنوان »اس���رائيل ايضا 
تريد اسقاط السالح«، وكذلك 
من خالل اتص���االت بعدد من 
االعالميني صدرت لهم كتابات 
بعد مؤمتر »البريستول« من 
اجل تهديدهم مبصير مشابه 

للشهيد سمير قصير.
وكان���ت االمان���ة العامة ل� 
14 آذار حتدث���ت في بيان عن 
معلومات جتمع���ت لديها عن 
ان هناك جه���ات حزبية نافذة 
في 8 آذار تس���عى لدى بعض 
املطابع لطبع صور لشخصيات 
متوفاة او على قيد احلياة حتمل 
شعارات استفزازية ومسيئة 
وتوحي بأنها سترفع في ساحة 
الش���هداء وقد وضع���ت هذه 
املعلوم���ات بتصرف القيادات 

االمنية.
يذكر ان قيادة 14 آذار قررت 
منع رفع االعالم احلزبية وصور 
ف���ي االحتفال  الش���خصيات 
واالكتفاء برفع العلم اللبناني 

وحده.
في هذا السياق، برزت سلسلة 

وهاب عن حمادة: هو ليس درزيًا أصاًل!
بيروت: اعتبر رئيس »حزب التوحيد العربي« وئام وهاب، أن 13 آذار

يضم فريقني، فريق يعلم ما يريد وفريق آخر ال يعلم ما يريد، مشيرا 
إلى أن رئيس حكومة تصريف األعمال س����عد احلريري، يعلم ما يريد، 
فهو يريد الس����لطة لذلك هدد أنه إذا لم يحصل على الس����لطة فسيقف 

بوجه السالح.
وهاب وفي حديث ل� »اجلديد«، أكد أن س����الح املقاومة خارج ارادة 
اجلميع وذلك لعالقته بالصراع مع اسرائيل، موضحا أن »السالح استخدم 
في الدفاع عن نفس����ه«، مش����يرا إلى ان »سعد نتانياهو وفؤاد ليبرمان 

يتحدثان بسالح املقاومة«.
وأشار إلى أن رئيس »كتلة املستقبل النيابية« النائب فؤاد السنيورة، 

علمهم ان التظاهرات الشعبية ال تؤدي الى مكان.
وعن النائب مروان حمادة قال: »مروان حمادة ال عالقة له بالدروز، 

هو ليس بدرزي أصال«.

ري
خبا

ل إ
حلي

ت
تدهور عالقة بري ـ الحريري
يرفع درجة التوتر السياسي

فتفت: بري آخر من يحق له أن يتكلم عن تداول السلطة
بيروت ـ أحمد منصور

هاجم النائب أحمد فتفت رئيس املجلس النيابي نبيه بري، معتبرا 
انه آخر من يحق له ان يتكلم عن تداول السلطة التي مازال فيها في 
موقع رئاسة املجلس النيابي منذ 19 عاما، الفتا الى ان قوى 14 آذار 
أخطأت في انتخابه، نافيا كالمه عن العودة الى موضوع طرح السالح 

مجددا »ألننا أبعدنا عن السلطة أو من باب االستفزاز«.
ورأى ان الرئيس احلريري س���عى ملد يد التعاون مع الش���ركاء 
في الوطن ومع كل الفرق���اء وفي كل مرة كانوا يحاولون قطع اليد 

املمدودة.
وكان الس���الح يدار الى الداخل. وأشار الى ان السالح امتد أخيرا 
أكث���ر من 22 مرة الى الداخل اللبناني وف���ي وجه اجليش اللبناني 
والقوى السياسية،  وكانوا يقولون ان السالح هو االول، الفتا الى 

ان الشعار االساسي هو »لبنان أوال« وليس السالح.

مصدر لـ »األنباء«:  3 خطوط لـ »14 آذار«
و3 احتماالت لـ»8 آذار«

بيروت ـ ناجي يونس
رأى مصدر في أمان����ة 14 آذار ان الكرة باتت في ملعب قوى 8 
آذار، وأض����اف ل� »األنباء« ان 14 آذار وضعت االصبع على اجلرح 
سواء كان وطنيا لناحية حسم اخليارات وكشف النقاب عن نوايا 
الفريق اآلخر، او على مس����توى صفوفها وحتالفها والرأي العام 
الس����يادي، بعدما أدركت طبيعة التحوالت وباشرت باستخالص 
العبر من خالل جتاربها في العامني األخيرين، السيما أثناء وجودها 

في السلطة.
وقال ان 14 آذار ستعمل على 3 خطوط متوازية فهي ستستكمل 
الهيكلية املالئمة لتحديات املرحلة املقبلة واس����تحضار التنظيم 
والتواص����ل والتنس����يق بأفضل ما ميكن من ناحية، وسترس����م 
االستراتيجية املناسبة للتعاطي مع مجمل امللفات احمللية واالقليمية 
من موقع املعارضة من ناحية ثانية، وستكثر من االطالالت اإلعالمية 
لتوفر أكبر مقدار من النجاح للحشد اجلماهيري في ساحة الشهداء 

اليوم األحد.
وينقل املصدر عن الرئيس املكلف جنيب ميقاتي اش����ارته أمام 
املقربني منه الى انه محرج جدا لكنه سيسعى بأقصى ما أوتي من 
قوة وصبر لتفادي الوصول الى اخليار األسوأ في عملية تشكيل 
احلكومة، مؤكدا ان الكلمة الفصل تبقى عند سورية التي لم تبعث 
بأي إش����ارة واضحة املعالم ان بشكل مباشر وان من خالل املنابر 

واملعتمدين من قبلها على الساحة اللبنانية.
وان املتابعني والعارفني بالشؤون السورية يرون ان دمشق تدرس 
3 احتم����االت يقوم األول على تبيان جدوي اتباع النمط التقليدي 

الذي يقضي باإلسراع في املواجهة وتسديد الضربات للخصم.
واالحتمال الثاني يقوم على انتظار مترقب ملا س����تحمله رياح 
الثورات على مختلف املس����تويات ليبني على الشيء مقتضاه أي 
لقياس ما اذا كان األكثر مالءمة ان يتم االس����راع في التش����كيل أو 
التري����ث والذهاب باجتاه بعث رس����الة ايجابية للمجتمع الدولي 

وباجتاه قسم كبير من اللبنانيني في الوقت نفسه.
اما االحتم����ال الثالث فيجمع في طياته ب����ني االحتمالني األول 

وئام وهابوالثاني، أي »بخلطة حكومية« حتت عباءة الثامن من آذار.

أحمد فتفت


