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بيروت ـ زينة طبارة
رأى وزير التربية والتعليم العالي د. حسن 
منيمنة )تيار املستقبل( أن زيارة الرئيس احلريري 
األخيرة الى سورية على رأس وفد وزاري ميثل 
جميع األطراف السياسية قد حددت نقطة االنطالق 
لقطار العالقات اللبنانية - الس���ورية، وهو ما 
أقر به الرئيس���ان احلري���ري والعطري وأيضا 
الرئيس الس���وري بشار األسد، معتبرا أن هذه 
اللقاءات ما كانت لتتحقق لوال إصرار الرئيس 
احلريري على كس���ر حالة اجلليد من خالل ما 
سبقها من لقاءات له مع الرئيس األسد، مشيرا 
الى أن زيارة الوفد املش���ار اليه لقاء تأسيسي 
لرحل���ة بناء العالق���ات الصحيحة بني البلدين 
الشقيقني، معربا عن أمله بوصول مسار إعادة 

بناء العالقات الى مستوى طموح الشعبني اللبناني والسوري، على 
أن تكون قائمة على املصارحة واملكاشفة وعلى بنيان مؤسساتي 

وديبلوماسي رسمي متني.
ولفت الوزير منيمنة الى أن العالقات اللبنانية - السورية ال 
ميكن أن حتقق ما يصبو اليه اللبنانيون بني ليلة وضحاها، وإمنا 
تستلزم مسارا طويال من اللقاءات واملناقشات لترسيخ أسسها، 
وذلك العتباره أن هذه العالقات لم تكن عرضة لالهتزاز ولم متر 
بفترات عصيبة ومتوترة فقط منذ العام 2005، إمنا منذ االستقالل 
اللبناني حيث برزت اخلالفات الكبيرة بني البلدين حول طبيعتها، 
األمر الذي يحتم على كل من الطرفني اللبناني والس���وري إعادة 
بنائه���ا وصياغتها بترّو ومدماكا فوق آخر، يكون فيها الوضوح 
والثقة أهم مرتكزاتها مع األخذ بعني االعتبار التجارب الس���ابقة 
لالستفادة من حسناتها وتفادي سيئاتها منعا لهبوطها وتهدمها 

من جديد عند أي اهتزاز سياسي أو أمني محلي أو إقليمي.
وردا على س���ؤال أعرب الوزير منيمنة عن اعتقاده أن جميع 
الفرقاء اللبنانيني مبن فيهم القوات اللبنانية يرغبون فعليا في 
إقامة أفضل العالقات مع سورية وهو ما كانت القوات قد أعلنت 
عنه في محطات عديدة وفي أكثر من مناسبة، مستدركا بالقول ان 
اللبنانيني في املقابل يريدون من سورية أن تتعاطى مبساواة مع 

الفرقاء اللبنانيني كي يستطيع اجلميع ترسيخ 
خطواتهم باجتاه

إرس���اء حالة من الثقة املتبادلة وإزالة كافة 
املخاوف والهواجس، مؤكدا أن القوات اللبنانية 
ال ترغب في العداء مع سورية وإمنا تطمح الى 
عالقات مميزة تتسم باالحترام املتبادل واعتراف 
كل دولة منه���ا باألخرى، معربا عن أمله بزوال 
ما يش���هده الوس���ط اإلعالمي من سجاالت بني 
الق���وات اللبنانية وحلفاء س���ورية في لبنان، 
وذلك العتباره أن التراش���ق باالتهامات بني أي 
من األطراف اللبنانية لن يفيد مسار ومساعي 
احلكومة اللبناني���ة في عودة العالقات اجليدة 

والصلبة مع سورية.
هذا ورحب الوزي���ر منيمنة بخطوة فخامة 
رئيس اجلمهورية العماد ميشال سليمان وأشاد مبسعاه إلحالل 
التهدئ���ة بني جميع الفرقاء السياس���يني حول موضوع احملكمة 
الدولية، مؤكدا أن قوى 14 آذار مع التهدئة بكل معانيها ومع إبعاد 
احملكمة الدولية عن التداول السياس���ي وعن نظرية الفرضيات 
والتوقعات والتكهنات بانتظار صدور القرار الظني رسميا عن 
احملكم���ة، على أن يرضى به أو يرفض���ه بعد صدوره من يريد، 
مذكرا في املقابل أنه أيا تكن مواقف بعض الفرقاء الحقا فإن قوى 
14 آذار س���ترضى بقرار احملكمة أيا يك���ن وذلك لثقتهم بها ومبا 
سيصدر عنها من قرارات، مطالبا جميع اللبنانيني دون استثناء 
بالتعاطي م���ع موضوع القرار الظني املرتق���ب بحكمة وبهدوء 
وترو بعيدا عن أي لهجة تصعيدية توتر األجواء على املستويني 

السياسي والشعبي.
وردا على سؤال حول كالم وزير اخلارجية السورية وليد املعلم 
عن املخاوف من تس���ييس احملكمة الدولية، ختم الوزير منيمنة 
الفتا الى أن ما صرح به هذا األخير هو تكرار للموقف الس���وري 
الرسمي، مشيرا في املقابل الى أن ما تتميز به املواقف السورية 
الرس���مية من احملكمة الدولية هو التأكيد على أنها شأن لبناني 
داخلي ال عالقة لهم بها، كم���ا متيزت تلك املواقف أيضا بالنبرة 

الهادئة مقارنة مع نبرة حليفهم حزب اهلل.

دور اإلطفائي: حني قيل ملرجع روحي كبير ان رئيس اجلمهورية 
ميش���ال سليمان لم يعد يش���ير قط إلى اإلصالحات الدستورية 
والسياس���ية التي طاملا »بشر بها« علق بالقول »فخامة الرئيس 
أوتي من احلكم���ة وبعد النظر ما يجعله موضع ثقة منا جميعا 
ألن مهمت���ه اآلن ه���ي حماية لبن���ان من املخاط���ر، وهي كثيرة 

وكبيرة«.
الرئيس ميشال سليمان الذي يقوم بدور »االطفائي« تنبه الى دقة 
األوضاع وخطورتها اذا اس���تمرت في منحاها احلالي ووتيرتها 
املتسارعة، وإلى ان الوضع ال ينتظر جلسة احلوار في 19 أغسطس، 
ال بل يصبح احلوار نفسه مهددا في أجوائه وأهدافه، ولذلك بادر الى 
طلب عقد لقاءات سياسية عاجلة مع رؤساء الكتل وأقطاب احلوار، 
والتقى أمس األول تباعا كال من عون والسنيورة ورعد واحلريري، 

كما استكمل مباحثاته أمس مع عدد من الشخصيات.
ويضع الرئيس سليمان نصب عينيه هدف احلفاظ على االستقرار 
السياسي واألمني، وعلى مكتسبات اتفاق الدوحة وحكومة الوحدة 

الوطنية وطاولة احلوار الوطني.
بري يخشى على احلكومة من نفسها: الرئيس بري يرفع درجة انتقاداته 
للحكومة. ففي حديث خاص أدل��ى به في جنيڤ على هامش املؤمتر 
العاملي الثالث لرؤس��اء البرملانات ف��ي العالم، دعا احلكومة الى تفعيل 
عملها أكثر، مش��ددا على ض��رورة التفاتها الى األوض��اع الداخلية 
واملعيشية، »فاللبنانيون علقوا اآلمال الكبيرة على هذه احلكومة ومن 
حقهم محاسبتها«. وقال: »أخاف على احلكومة من نفسها، وهل املطلوب 
ان تفشل حتى فكرة تأليف حكومة وحدة وطنية واطالقها في أجواء 

فاعلة وعملية؟«.
وسأل بري »كم من الوقت مر على والدة احلكومة؟ 
ماذا فعلت حتى اآلن. وهل من منطقة في لبنان 

حتصل على الكهرباء بالشكل املطلوب؟ ونحن في لبنان نسمع جعجعة 
من دون طحني. أين أصبحت مثال اجللسات واالجتماعات التي عقدت 
ملناقشة موضوع النفط؟ قالوا انهم في حاجة الى اسبوعني بغية وضعه 
)مش��روع القانون( أعطيناهم أربعة أسابيع ولم يفعلوا شيئا ملموسا 
حتى اآلن. ويا لألس��ف ان االس��رائيليني وضعوا التلزميات املطلوبة 

لعدد من الشركات ونحن في لبنان نتفرج ونتفرج«.
اتصاالت هادئة لترتيب لقاء وزيـارة: بدأت اتصاالت هادئة ومنفصلة 

لترتيب لقاء وزيارة:
� لقاء مرتقب بني الرئيس سعد احلريري والسيد حسن نصراهلل 

الحتواء التوتر السياسي واحلكومي.
� زيارة محتملة لوزير الدفاع الياس املر الى دمشق إلعادة التواصل 
بينه وبني القيادة الس���ورية )لم يكن في ع���داد الوفد الوزاري 

املرافق للحريري(.
لقاء في إطار التعاون بني السـلطتني: كشف نواب من كتلة املستقبل أن 
احلريري س��يعقد قريبا لقاء مع رئيس املجلس النيابي نبيه بري في 
اطار التعاون بني الس��لطتني التنفيذية والتشريعية، مؤكدين أن اللقاء 
يش��كل فرصة للتفاهم على مخرج في شأن مشاريع القوانني العالقة 
وعددها 69 قانونا والتي كانت أقرتها حكومة الرئيس فؤاد السنيورة 
بعد انس��حاب وزراء حركة »أم��ل« وحزب اهلل منها، اضافة الى اتفاق 
التعاون األمني بني لبنان وفرنسا الذي أحالته احلكومة في 20 مارس 

املاض��ي الى البرملان وتع��ذر على جلنة االدارة 
والع��دل النيابية اقراره في جلس��تها األخيرة 
بس��بب اعتراض النواب املنتمني الى املعارضة 
سابقا على البند املتعلق بتعريف اإلرهاب مع أن وزراءها وافقوا عليه 

في مجلس الوزراء من دون أي حتفظ.
تسوية على نار حامية: تبدو ان التسوية أصبحت على نار حامية 
بني رئيس مجل���س النواب نبيه بري ورئيس احلكومة س���عد 
احلريري حول انتخاب رئيس احتاد بلديات ش���رق صيدا، وان 
االتفاق مت باألحرف األولى وفيه ان احلريري يوافق على تعيني 
حكومته لستة أعضاء في غرفة الصناعة والتجارة في اجلنوب، 
وفي املقابل يفرج بري عن انتخاب محمد السعودي رئيس بلدية 
صيدا رئيس���ا لالحتاد، علما ان رؤساء بلديات قرى شرق صيدا 
املسيحيني قرروا الوقوف على احلياد وعدم املشاركة في التصويت 
قبل االتفاق بني رئيسي املجلس واحلكومة وان عددهم 12 رئيسا 
فيما السنة عدد 1 والش���يعة عدد 3، وان نيابة الرئاسة ستكون 
ملس���يحي وهكذا يستمر العمل بالعرف القائم الذي بدأ منذ العام 

.1977
حـزب اهلل وقرار الرد على من يتعرض له: اتخذت قيادة حزب اهلل توجها 
بعدم التس��اهل مع احلمالت التي يش��نها بعض مكونات 14 آذار ضد 

احلزب.
وفي ظاهرة غير مسبوقة، قرر حزب اهلل الرد على كل من يتعرض له 
سياس��يا من خصومه السياسيني في الداخل، بحيث يرد الوزير على 
الوزي��ر والنائب على النائب والقيادي على القيادي ورجل الدين على 

رجل الدين، واالعالمي على االعالمي.
زيارة جنبالط إلى تركيا: علم ان املباحثات التي أجراها النائب وليد 
جنبالط في تركيا تركزت على امكانية تدخل تركي فاعل مع كل 
من سورية وحزب اهلل وإيران ملعاجلة التداعيات اخلطيرة احملتملة 
بع���د صدور الق���رار الظني ف���ي قضية اغتي���ال الرئيس رفيق 

احلريري.
والزي���ارة الى تركيا قررها جنبالط ألنه يعتبر أن الدور التركي 
فاعل في كلتا العاصمتني طهران ودمشق وعالقات تركيا مع حزب 
اهلل جيدة، اضافة ال���ى العالقات املميزة التي يقيمها األتراك مع 
الطائفة الس���نية في لبنان عموما وحتديدا مع رئيس احلكومة 

سعد احلريري.
الصراع بني الكتائب و»صوت لبنان«: بدأ حزب الكتائب يعد العدة الطالق 
إذاعته اخلاصة حتت اس��م »صوت لبنان«، وينتظر ان تشهد العالقة 
ب��ني الكتائب و»صوت لبنان« احلالي��ة املمثلة باإلعالمية وردة الزامل 
صراعا كبيرا على اس��م االذاعة وعلى من يبث باس��م »صوت لبنان« 
ألن املوج��ات 93.3 و93.6 هي مل��ك لإلذاعة بإدارتها احلالية في حني 
يتمس��ك حزب الكتائب باالس��م وهو كان قد طل��ب ترخيصا إلذاعة 

سياسية.
ويدور التنافس بني حزب الكتائب واالدارة احلالية على الكادر اإلعالمي 
والتقن��ي حيث تردد ان بعض الوج��وه الالمعة في اإلذاعة حتتار بني 
االنتقال الى املبن��ى اجلديد في الضبية مع وردة او التعاقد مع اذاعة 
حزب الكتائب، وعل��م ان الكتائب وقعت فعال بعض العقود مع بعض 

العاملني األساسيني.

أخبار وأسرار لبنانية

منيمنة لـ »األنباء«: المواقف السورية من »المحكمة«  
تميزت بالنبرة الهادئة مقارنة مع نبرة حزب اهلل

بيروت: السفيرة األميركية في لبنان 
ميشيل سيسون ستغادر لبنان نهائيا 
مطلع الشهر املقبل، وحتل محلها السفيرة 
اجلديدة »مورا كونالي« بعد مصادقة مجلس 
الشيوخ على تعيينها قبل عطلة الكونغرس 
الصيفية التي تبدأ في 10 أغسطس وفي 
أول إطاللة رسمية لها خالل جلسة استماع 
ممهدة للتصديق عل���ى تعيينها، أعربت 
كونال���ي عن قلقها من اع���ادة حزب اهلل 
تسليح ترسانته منذ العام 2006 مشيرة الى 

ان هذا يؤدي الى »خطأ بتقدير احلسابات« 
في املنطقة وأن هذا األمر »ليس من مصلحة 

أحد«.
وذكرت ان حزب اهلل يحاول »توسيع 
نف���وذه وان إعالمه يوجه االنتقادات الى 
املساعدات العسكرية الى لبنان.. حضورنا 

في لبنان شديد األهمية«.
وأكدت على ضرورة مواصلة املساعدات 
األميركي���ة لبي���روت ألن لبن���ان »بيئة 

هشة«.

رئيس جلن���ة العالقات اخلارجية في 
السيناتور جون كيري  مجلس الشيوخ 
افتتح جلسة االستماع معتبرا ان لبنان 
»يعيش وسط تغيير عميق«، كما أعرب 
عن ذهوله من »التعقيدات واملخاطر التي 
تواجه القيادات السياسية هناك«، مع اشارة 
الى اللقاء الذي جمعه بوزير الدفاع الياس 
امل���ر، وذكر كيري ان لبن���ان مر مبراحل 
صعبة في السنوات األخيرة وشدد على 

أهمية دعم اجليش اللبناني«.

السفيرة األميركية الجديدة هاجمت حزب اهلل قبل تسلمها مهامها وزير التربية أكد أن اللبنانيين بمن فيهم »القوات« يرغبون بأفضل العالقات مع دمشق

لبنان يودع سيسون ويستقبل كونالي قريبًا

د.حسن منيمنة 

)محمود الطويل( امني عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل مستقبال رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط والوزيرين غازي العريضي واكرم شهيب بحضور احلاج وفيق صفا

)محمود الطويل(السفيرة االميركية ميشال سيسون في زيارة وداعية للمدير العام لقوى االمن الداخلي اشرف ريفي

هل طلب بلمار ورفض الجيش اللبناني فرز قوة لتنفيذ توقيفات »المحكمة«؟

بيروت ـ عمر حبنجر
الرئيس ميش����ال  يس����تكمل 
التشاورية مع  سليمان حتركاته 
الفعاليات السياسية خالل األيام 
القليلة املقبلة في إطار مس����عاه 
لتبريد األجواء التي شهدت املزيد 
من احلماوة عل����ى وقع اخلطاب 
األخير لألمني الع����ام حلزب اهلل 

السيد حسن نصراهلل.
وفي هذا السياق التقى الرئيس 
س����ليمان رئيس املردة سليمان 
فرجني����ة ورئي����س الكتائب أمني 
اجلمي����ل ووزير العم����ل بطرس 

حرب.

وقد حض����رت ه����ذه األجواء 
املش����حونة عل����ى طاولة مجلس 
ال����وزراء ال����ذي انعقد برئاس����ة 
الرئيس سليمان في بعبدا أمس، 
وسط احتدام اجلدل الداخلي على 
الدولية  خلفية مس����ألة احملكمة 
وجواسيس االتصاالت، ومحاولة 
البعض تسييس املسألتني، ألغراض 
ذات أبعاد، وفي هذا اإلطار كشفت 
مصادر أمنية ل� »املنار« عن تقدم 
مدعي عام احملكم����ة دانيال بلمار 
بطلب الى قيادة اجليش اللبناني 
لفرز قوة عس����كرية قوامها 200 
عنصر لتنفيذ ق����رارات التوقيف 

وبحسب املعلومات فإن الرئيس 
سليمان يستشعر خطورة املرحلة 
وحساس����يتها، وقد عرض واقع 
احلال مع رئيس احلكومة س����عد 
احلريري مساء أمس األول، والذي 
وضعه في أجواء لقاءاته الثالثة 
املتتالية مع الرئيس بشار األسد 

في دمشق.

أجواء المشاورات مشجعة

اجلولة األولى من املناقش����ات 
أظهرت جتاوب األطراف مع إشارة 
الرئيس س����ليمان ال����ى خطورة 
العودة الى أجواء مرحلة االنقسام 

التجسس  موضوع ش����بكات 
واألسئلة التي طرحها األمني العام 
حلزب اهلل حول العميل ش����ربل 
قزي وتقرير قوى األمن الداخلي 
عرضت أمس على طاولة مجلس 

الوزراء.

بارود: الجواب عبر مجلس الوزراء

وأوضح وزي����ر الداخلية زياد 
ب����ارود قبل اجللس����ة انه ال يريد 
ان يجي����ب إعالميا، على س����ؤال 
سماحة الس����يد حسن نصراهلل، 
ألن املوضوع دقيق وفني وكذلك 
سياسي، والس����ؤال موجه أيضا 

التي ستصدر عن احملكمة لكن قيادة 
اجليش لم تتجاوب مع الطلب إذ 
ان هناك ضابط����ة عدلية معنية 

بالتوقيفات.
وكان الرئيس س����ليمان باشر 
مش����اوراته »التبريدية« العاجلة 
بلقائ����ه كال م����ن الرئي����س فؤاد 
الس����نيورة والنائبني محمد رعد 
وميشال عون، حيث جرى التأكيد 
على ضرورة اعتماد خطاب التهدئة 
السياسية من أجل إبقاء الساحة 
الداخلية ضمن دائرة االستقرار، 
السيما على أبواب موسم السياحة 

واالصطياف.

السابقة ولضرورة العمل على حل 
كل التباينات بالهدوء والنقاش.

ونقلت »السفير« عن أوساط 
الرئيس السنيورة، ان نواب كتلة 
املستقبل لم يكونوا البادئني بالتوتر 
السياسي، بل هم قاموا برد الفعل 
على توتر اآلخرين، بينما أش����ار 
النائب محمد رع����د رئيس كتلة 
الوف����اء للمقاومة الى ان املطلوب 
للخروج م����ن األزمة أال يدخل أي 
طرف لبناني في اللعبة اإلسرائيلية 
- األميركية، التي حتاول نفخ نار 
الفتنة في لبنان والتضييق على 

املقاومة.

لرئيس مجلس الوزراء وال أستطيع 
أن أنفرد باجل����واب، أنا جزء من 
حكومة مس����ؤولة، طرح السؤال 
مساء اجلمعة، السبت كان التقرير 
لدي، واألحد كنا بزيارة لسورية، 
وفور عودة دولة الرئيس مس����اء 
امس األول سلمته التقرير، ومن 
يسأل عن جواب الدولة على السؤال 
أجيب: ألن هن����اك دولة لن يكون 
إال بالتنسيق مع رئيس  اجلواب 
اجلمهوري����ة ورئي����س احلكومة 
أم����ام مجلس  وس����أطرح األمور 

الوزراء.
من جهة أخ����رى، التقى األمني 

العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 
النيابي  اللق����اء  نصراهلل رئيس 
الدميوقراطي وليد جنبالط يرافقه 
الوزيران غازي العريضي وأكرم 
شهيب وبحضور مسؤول وحدة 
االرتباط والتنسيق احلاج وفيق 

صفا.
وقد مت التباحث في األوضاع 
السياس����ية في لبن����ان واملنطقة 
وتطرق����وا الى الوض����ع االقليمي 
وانعكاساته األمنية والسياسية، 
وتناولوا مسألة حقوق الفلسطينيني 
وش����بكات العمالء وما يدور من 

مناقشات حول احملكمة الدولية.

سليمان استكمل مشاوراته التبريدية لألجواء الساخنة.. والسيد نصراهلل التقى جنبالط 

3 قراءات سياسية في »مرحلة القرار الظني«
بي��روت: ث��الث قراءات مل��ا يجري على صعي��د احملكمة 

الدولية: 
� ق��راءة حمللل سياس��ي قريب م��ن 8 آذار: »البالد على 
عتبة اشتباك سياسي داخلي بسقف مرتفع عناوينه متشعبة 
وعديدة، لكن االش��تباك لن يخرج عن ضوابطه، وس��يبقى 
محكوما مبوجات باردة وساخنة حتى اخلريف املقبل في ظل 
تزايد احلديث عن مخاوف جدية على البالد متزامنة مع القرار 
الظن��ي للمحكمة الدولية وتداعياته، وعدم القدرة على حتمل 
شظاياه في ظل احلكومة احلالية. والتسريبات الدولية واحمللية 
عن قرار احملكمة الدولية ليست بريئة مطلقا ويتوالها فريق 
محلي ودولي وتكش��ف أن املخطط الذي اعد بعناية لتخريب 
لبنان مازال قائما ومستمرا، وصدور قرار احملكمة الدولية في 
اخلريف ليس بريئا مطلقا وسيتزامن صدوره مع االنتخابات 
النصفية في الواليات املتحدة، ونتائج هذه االنتخابات ستقرر 
مصير الدميوقراطيني وهي ترس��م الى حد بعيد ش��خصية 
الرئيس اآلتي الى البيت األبيض عام 2012، وبالتالي فإن أوباما 
يص��ب كل اهتمامه اآلن على هذه االنتخابات، وهو س��يعمل 
على اس��تغالل قرار احملكمة الدولية للتأكيد على تشدده في 

املنطقة ضد قوى املمانعة«.
� قراءة حمللل سياسي قريب من 14 آذار: »ال يجوز للدولة 
ان تبقى نعامة دافنة رأس��ها في الرمل، فيما يشتبك الوسط 

السياس��ي فيما اليزال حتى اآلن مجرد نقاش، لكنه مرش��ح 
ألن يتحول قريبا الى ما يشبه االنقالب على احلكم والنظام. 
فالفريق الذي يعتبر نفسه متضررا من عمل احملكمة الدولية 
هو نفسه الفريق الذي اصطنع أزمة 2006-2008 وحفر الشرخ 
في جس��م املجتمع وخون الفريق اآلخر واستباحه، وها هو 
يستعد الصطناع أزمة مماثلة ستمضي هذه املرة الى ما بعد 
الس��ابع من مايو 2008. ذاك ان التص��دي للمحكمة الدولية، 
كمؤسس��ة دولية يش��رف عليها األمني الع��ام لألمم املتحدة 
ومجلس األمن الدولي، س��يتطلب تعطي��ل التعامل احلكومي 
اللبناني معها، والوعيد يطلق جهارا بإطاحة احلكومة في سعي 
الى قطع العالقة مع احملكمة. فاخلطة ستستأنف هذه املرة من 
حيث توقف السابع من مايو 2008 الستبدال »استئثار« بآخر 
متهيدا لإلجهاز على اتفاق��ي الطائف والدوحة معا بإفراغهما 

من أي محتوى«.
� ق��راءة ملصدر حيادي: »ما هو واضح الى اآلن ان حزب 
اهلل سيرفض قطعا توجيه االتهام ألي من عناصره وكوادره 
وسيرفض اعتبار هؤالء مخترقني ألي جهة خارجية، ما سيؤدي 
الى إنتاج قرار لديه مبواجهة أي قرار اتهامي بخطوات دراماتيكية 
وعندها سيكون سعد احلريري أمام االختبار األقسى ألن هامش 
خياراته س��يضيق بني احتمال التراجع عن تأييد احملكمة أو 
الذهاب بهذا التأييد الى النهاية، ولكل خيار أكالفه ونتائجه«.


