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م معطيات قوية لكنها ليست حصرية بقرينة الشهود أو االتصاالت مصادر األمم المتحدة أكدت لـ »األنباء« أن المدعي العام الدولي قدَّ

مصادر فرنسية: هذا هو سيناريو الحل في لبنان إلرضاء حزب اهلل والحريري

م قراره االتهامي.. وفرانسين لديه مهلة 60 يومًا للتدقيق في األدلة بلمار قدَّ
 بيروت ـ يوسف دياب

التزال املعلومات متضاربة بني لبنان والهاي، 
حول اجن���از املدعي العام الدول���ي دانيال بلمار 
للقرار االتهامي في قضية اغتيال رئيس احلكومة 
االسبق رفيق احلريري، وفي وقت أعلن بلمار انه 
وفور االنتهاء من اعداد مس���ودة قراره سيصدر 
بيانا في ذلك، اك��دت مص��ادر في االمم املتح��دة 
ل� »األنباء« ان »املدعي العام في محكمة احلريري 
سلم قاضي االجراءات التمهيدية دانيال فرانسني 
القرار االتهامي، وان الدوائر القانونية في املنظمة 
الدولية أخذت علما بذلك«، واوضحت املصادر ان 
»تسلم فرانسني للقرار ال يعني انه سيصدر بني 
يوم وآخر، باعتبار ان االخير لديه مهلة س���تني 
يوما لقراءة ه���ذا القرار والتدقيق في املعلومات 
واالدلة والقرائن الت���ي يتضمنها، وتبيان ما اذا 
كان قاضي االجراءات التمهيدية يتبناها قبل ان 
يعلن تفاصيله���ا او بعضا منها ويحيل القضية 

الى هيئة احملكمة«.
ولفتت مصادر االمم املتح���دة الى ان »االدلة 
التي يستند اليها بلمار في قراره ليست حصرية 
بقرينة الشهود او قرينة االتصاالت، بل هو يقدم 
معطيات قوية وصلبة وقادرة على الصمود طيلة 
مرحلة احملاكمة، النه���ا )املعطيات( مبنية على 
مجموعة من االدلة الثبوتية التي من ش���أنها ان 
حتدث صدمة فور االعالن عنها«، مشيرة الى ان 
بلمار »س���يفاجئ كل اجلهات التي شنت حمالت 
ض���ده وضد التحقيق الذي تواله من اجل ادخال 
الوهن الى نفسه، وس���يثبت انه كسب معركته 
الصامتة في مقابل احلرب الشرسة التي جردت 
في وجهه وحاولت النيل من مصداقيته وتاريخه 

الشخصي واملهني«.
في غضون ذلك، جدد بلمار رفضه الس���ماح 
للمدير العام السابق لألمن العام اللبناني اللواء 
جميل الس���يد باالطالع على مستندات احملكمة، 
بعدما اعتبر ان هذا االمر قد ميس »باألمن الوطني 

او الدولي«.
وأوضح بلمار ان »تبادل وجهات النظر« بينه 
وبني »املدعي العام اللبناني )سعيد ميرزا( تبقى 

سرية بهدف حماية املصالح األمنية اللبنانية«.

»اتفاق ـ وديعة« يبرم قبل صدور القرار الظني..وال يذاع إال بعد ظهوره

كش��فت مصادر رس��مية فرنس��ية عن 
مجموع��ة من األفكار تت��م بلورتها حاليا من 
أجل تفادي نشوب حرب في لبنان من خالل 
البحث عن مخارج م��ن التأزمي املتصاعد مع 
اقتراب الق��رار الظن��ي عن امل��دعي الع��ام 
للمحكم����ة ال��دولية في قضي��ة اغتي��ال 
احل��ريري واقت�����راح ب� »اتفاق � وديعة« 
إلنق��اذ لبنان، مؤكدة ان »الطبق األساس��ي« 
في محادثات الرئيس السوري د.بشار األسد 
والرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزي يتناول 
الوضع اللبناني ألن ساركوزي »قلق من انفجار 
الوضع« و»م��ن النتائج التي ميكن أن تترتب 

عليه«.ولكن ما صورة احلل املنشود؟

تقول املصادر الفرنسية إنه حتى الساعة 
»ليس ثمة تصور نهائ��ي ومكتوب« للصيغة 
النهائية للحل املنش��ود. لكن في املقابل، ثمة 
»تقدم كبير جلهة األفكار« التي حتتاج إلى بلورة 
وتفصيل وإلى »آلية« تنفيذ. واألفكار املقبولة 
اليوم هي التالية: ال مجال لوقف سير احملكمة 
نحو القرار الظني وال إمكانية ال للتأخير وال 
للتعديل. ولذا تبدو كلمة »الوديعة« مبثابة املفتاح 
السحري الذي سينقذ لبنان مما هو متجه إليه. 
وهي تعن��ي عمليا أن طرفي األزمة في لبنان 
سيتوصالن إلى »تفاهم مكتوب« عبر الوساطة 
السعودية � السورية ومبوافقة وبعلم أطراف 
عربية ودولية فاعلة. والتفاهم املنشود سيوضع 

»وديعة« بني يدي خادم احلرمني الش��ريفني 
امللك عبداهلل بن عبدالعزيز والرئيس السوري 
د.بشار االس��د اللذين سيكونان »الضامنني« 
له. وسيبرم االتفاق قبل صدور القرار الظني 
ولك��ن لن يذاع إال بعد صدوره. وبذلك يطبق 
اللبنانيون مجددا مفهوم »ال غالب وال مغلوب« 
على طرفي املعادلة وهما تيار املستقبل من جهة 
ومعه حركة »14 آذار« وحزب اهلل ومعه املعارضة 
بجميع أطيافها احلكومي��ة وغير احلكومية. 
وبهذا اإلخراج يتم إرضاء رئيس الوزراء سعد 
احلريري بأال يعلن االتفاق إال بعد صدور القرار 
الظني ويرضي أمني عام حزب اهلل حسن نصر 
اهلل بحي��ث يبرم االتفاق قب��ل صدور القرار 

املذكور. وبهذا اإلخ��راج يكون كل طرف قد 
حقق نص��ف انتصار ومن��ي بنصف خيبة. 
وكان��ت باريس منذ الصيف املاضي قد بدأت 
بالدعوة إلى دراس��ة كيفية التعاطي مع امللف 
فيما يس��مى باإلجنليزية »داي أفتر« وهو ما 

تبلور مع الوساطة السعودية � السورية.
ولكن بعيدا عن اإلخراج، ما مضمون االتفاق؟ 
تفيد املعلومات املتوافرة بأنه سيتضمن التزامات 
متبادلة من الطرفني. األول، »تيار املس��تقبل« 
يعلن ويلتزم بعدم املزج بني أفراد من اجلانب 
اآلخر قد ترد أس��ماؤهم في القرار االتهامي 
أي رف��ض اتهام ح��زب اهلل باغتيال الرئيس 
األسبق رفيق احلريري ويلتزم بعدم استخدامه 

في اجلدل السياس��ي وال في السعي حلشر 
حزب اهلل في موضوع السالح. بينما اجلانب 
املقابل يلتزم بعدم استخدام السالح في الداخل 
وترك احلكومة تعمل بش��كل طبيعي وميتنع 
عن أي حترك أو بادرة تؤزم الوضع السياسي.
أما الش��ؤون التفصيلية األخرى مثل كيفية 
التعاطي مع »شهود الزور« وخالفه فال تبدو 
أنها عقدة العقد وستسوى إذا اتفق الطرفان 

على األساس.
وبالطب��ع، الدور الس��وري م��ن املنظور 
الفرنسي »أساسي« وهو ما سيقوله الرئيس 
ساركوزي لضيفه غدا عندما يلتقيه في قصر 

اإلليزيه وذلك بحسب »الشرق األوسط«.

أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصراهللرئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريريالرئيس الفرنسي نيكوال ساركوزيالرئيس السوري د.بشار األسدخادم احلرمني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز

إيران: الموساد سعى
 الغتيال نجاد في لبنان

دت حزب اهلل  نيويورك تايمز: سورية زوَّ
بـ 10 صواريخ سكود ـ دي

بيروت � وكاالت: كش���ف مص���در إيراني مطل���ع عن محاولة
الغتيال الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد من قبل املوساد 

أثناء زيارته للبنان قبل نحو 40 يوما. 
وأشار املصدر اإليراني، في حديث ل� »الشرق االوسط«، إلى أن 
إيران رصدت محاوالت قام بها جهاز املخابرات اإلسرائيلي »املوساد« 
الغتيال جناد أثناء زيارت���ه للبنان، عن طريق معارضني للنظام 
اإليراني ممن قال إن بعضهم يوجد في لبنان وس���ورية والعراق، 
مؤكدا أن بالده على علم بتحركات معظم هؤالء املعارضني »الذين 
باعوا أنفسهم لقوى االستكبار والصهيونية »الغرب وإسرائيل«، 
مش���يرا إلى أن بالده ال تريد التحدث عنهم بشكل رسمي ومباشر 
حتى ال تعطيهم وزنا أكبر م���ن الوزن احلقيقي، موضحا: »نحن 
ال نطلق عليهم وصف معارضني مثل املعارضني السياس���يني في 
الداخل الذين خاضوا االنتخابات ضد الرئيس جناد، ولكن نطلق 
عليه���م منافقني، ألنهم يتعاونون من اخلارج مع الصهيونية ضد 

الثورة اإلسالمية وضد الشعب اإليراني«. 
وأشار املصدر إلى أن السلطات األمنية اإليرانية لم تتعاون فقط 
مع قوات األمن اللبنانية الرس���مية في تأمني زيارة الرئيس جناد 
بل اعتمدت بش���كل كبير على اجلهاز األمني والعسكري اخلاص 

بحزب اهلل. 

بيروت � وكاالت: ذكرت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية
نقال عن مصدر مسؤول في الپنتاغون ان سورية زودت حزب 
اهلل ب� 10 صواريخ من طراز »سكود دي« يبلغ مداها 700 كيلومتر 
مت منها نقل صاروخني اثنني إلى األراضي اللبنانية و8 صواريخ 

مخزونة في قاعدة سورية.
وأش���ارت إلى ان حزب اهلل ميلك حاليا م���ا ال يقل عن 50 ألفا 
من الصواري���خ والقذائف الصاروخية مبا فيها 40 � 50 صاروخا 
إيراني الصنع من طراز »فاحت � 110« يطول مداها تل أبيب ومعظم 

األراضي اإلسرائيلية.
ولفتت الصحيفة إلى انه بعد أس���بوع فقط من تقدمي الرئيس 
السوري بشار األسد وعدا الى مسؤول كبير في اخلارجية األميركية 
بعدم نقل أس���لحة مطورة وذكية الى »حزب اهلل« بعثت وزيرة 
اخلارجية األميركية هيالري كلينتون برسالة إلى دمشق قالت فيها 
ان واشنطن علمت بوجود مساع سورية لنقل صواريخ بالستية الى 
حزب اهلل وحذرتها من مغبة القيام مبثل هذا التصعيد اخلطير.

ملف شهود الزور يعرقل اجتماع الحكومة.. وحزب اهلل مُصرّ على التسوية قبل قرار االتهام

»المستقبل«: جنبالط »يزيدها«.. ونحن لم نعد نحتمل أقواله
 بيروت ـ عمر حبنجر والوكاالت

ينعقد مجلس الوزراء اللبناني 
هذا االسبوع ام ال ينعقد؟ سؤال 
مط����روح بإحل����اح ولي����س من 

مجيب.
املشكلة املعقدة النعقاد املجلس 
مازالت اياها، قضية شهود الزور، 
التي تربط ق����وى 8 آذار اجتماع 
مجل����س الوزراء بها، كما اش����ار 
امس وزير الشباب والرياضة علي 
العبداهلل، بينما يواصل الرئيس 
سعد احلريري ومن خلفه قوى 14 
آذار التحفظ على هذا االمر، في حني 
مييل رئيس اجلمهورية ميشال 
سليمان الى مثل هذا املوقف، وهذا 
يفسر برودة العالقات بينه وبني 
رئيس مجلس النواب نبيه بري، 
يضاف الى ذلك عدم التفاهم على 
بعض التعيينات األمنية وبخاصة 
تعيني مدي����ر عام جدي����د لالمن 
الرئيس����ان سليمان  العام.وكان 
واحلريري التقيا في بعبدا، بعد 
االحتفال بافتتاح السنة القضائية 
في قصر الع����دل، وقالت مصادر 
احلريري انه لن يبادر الى دعوة 
مجلس الوزراء لالنعقاد قبل اجراء 
املشاورات جتنبا لتأزمي الوضع 
ما دامت قوى 8 آذار على مواقفها 
من حتمية طرح ملف شهود الزور 

على مجلس الوزراء.

سعيد: القرار سيحدث زلزاال

منسق االمانة العامة لقوى 14 
آذار فارس سعيد قال: ان الكل في 
لبنان ينتظر احلدث املفصلي، حدث 
صدور قرار االتهام في اجلرائم التي 

حصلت عام 2005، وان هذا احلدث 
س����يكون مبثابة زلزال سياسي، 
الرئيس  يشبه مبفاعليه اغتيال 
الش����هيد رفيق احلريري، يشبه 
الطائف  مفاصل اخرى كاتف����اق 
ورمبا االجتياح االسرائيلي للبنان 

.1982
واض����اف: هن����اك فري����ق من 
اللبنانيني يصف هذا احلدث وكأنه 
خطوة باجتاه عدم االستقرار او 
رمبا احلرب االهلية، بينما نحن 

نصر في 14 آذار على القول ان هذا 
احلدث هو حدث تأسيسي من اجل 
انتقال لبنان م����ن مرحلة قانون 
الغابة الى مرحلة لبنان العدالة، 
الن العدالة وحدها هي التي تفتح 

الباب باجتاه املصاحلة.

ال جلسة دون شهود الزور

وزير الشباب والرياضة علي 
عبداهلل )أمل( توقع عقد جلسة 
للحكومة هذا االسبوع للبت في 

مصالح الناس وتلبية االحتياجات 
اإلدارية امللحة، ونحن نصر على 
البت في ملف ش����هود الزور من 
اجل البت في األم����ور احلياتية، 
وردا على س����ؤال أكد على الربط 
بني ملف ش����هود الزور وامللفات 

األخرى.

التسوية قبل القرار ال بعده

في غضون ذلك أملح رئيس كتلة 
الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد 

الى ان البعض حاول تقطيع الوقت 
الفترة املاضية،  واملماطلة خالل 
لعل الق����رار االتهامي يصدر قبل 
إجناز التس����وية، مؤكدا ان قيمة 
وأهمية التسوية هي قبل صدور 
القرار االتهامي اما اذا حصل العكس 
فمعنى ذل����ك ان لبنان وصل الى 

مرحلة جديدة.
وسيعقد رعد مؤمترا صحافيا 
في مجلس النواب اليوم االربعاء 
يتن����اول فيه موض����وع احملكمة 

الدولية وحزب اهلل مع االضاءة 
على آراء قانونيني ودس����توريني 
حول دستورية احملكمة الدولية.

في غض����ون ذلك ب����رز أمس 
تصريح لعضو كتلة املس����تقبل 
النائ����ب أحمد فتفت رأى فيه، أن 
»رئي����س اللق����اء الدميوقراطي« 
النائب وليد جنبالط يشعر دائما 
بأن لديه فواتير عليه أن يسددها، 
يشعر بأنه يجب أن يثبت لفريق 
معني أنه أصبح مقربا منه«، وقال: 
»صديقنا« وليد جنبالط »يزيدها« 
ونحن على األرض لم نعد نحتمل 
أقواله.وأشار فتفت الى أن »وزير 
الداخلي����ة والبلديات زياد بارود 
كان يقوم بالش����يء ونقيضه في 
مؤسسات حتت رعايته«، معتبرا 
أن »بارود يتخذ موقفا سياسيا من 
أجل إرضاء فريق سياسي معني«، 
وقال: »هناك تيار سياسي معني هو 
التيار »العوني« الذي يغطي أمورا 
من نوع »العمالة« بهجومه على 
املدير العام لقوى األمن الداخلي 

اللواء أشرف ريفي«.
ولفت الى أننا »لم نر الوزير 
بارود يوما يدافع عن قوى األمن 
الداخلي، وخوفنا من أن يضع بارود 
رجله عند رئيس اجلمهورية العماد 
ميشال س����ليمان ورجله األخرى 
عند العماد ع����ون«، متمنيا على 
بارود أن يصحح خطأه وأن يدافع 
عن مؤسسة قوى األمن الداخلي، 
ويتبنى احلق في الدفاع عن قوى 
األمن«، مشيرا الى أن »بارود يدرك 
أن هناك ثغرة في تعاطيه مع هذا 

املوضوع«.

الرؤساء الثالثة وعدد من السفراء والوزراء وشخصيات سياسية خالل افتتاح السنة القضائية في قصر العدل مساء امس األول   )محمود الطويل(

جلسـات احلكومة: لفتت مصادر وزارية الى ان األيام األخيرة لم حتمل أي جديد يدعو الى التفاؤل أخبار وأسرار لبنانية
بعودة اجتماعات مجلس الوزراء واحلوار في آن، وقالت ان اهتمام أركان احلكم س���يتمحور حول 
ضرورة فك االرتباط بني مجلس الوزراء واحلوار، واال فإن التعطيل س���يبقى س���يد املوقف حتى 
إش���عار آخر، مشيرة الى ان بعض القيادات في 8 آذار تتحدث وكأنه جتاوز ملف شهود الزور وان 

املطلوب في الوقت احلاضر موقف من القرار الظني يسبق صدوره عن احملكمة الدولية.
ف���ي هذا االطار، أكدت مصادر وزارية قريبة من قصر بعبدا ان الرئيس س���ليمان لم يطرح في 
مشاوراته مع القيادات السياسية سحب ملف شهود الزور من طاولة مجلس الوزراء وإحالته على 

جلسات احلوار.
ولفتت الى ان سليمان توجه إلى الذين تشاور وإياهم بسؤالني: األول متعلق بالعمل الستئناف 

جلسات احلكومة، ألن من غير اجلائز تعطيلها.
وتابعت: ان س���ليمان شدد على اآلثار الس���لبية املترتبة على غياب مجلس الوزراء، وسأل عن 
املانع من توجيه الدعوة الستئناف احلوار، مع عدم ربطه بحسم املوقف من شهود الزور في مجلس 
الوزراء، على ان يترك ألركان احلوار إبداء رأيهم في هذا امللف وتسجيل مالحظاتهم، ليصار الحقا 
الى متابعة البحث في االستراتيجية الدفاعية. واعتبرت املصادر الوزارية نفسها، ان بعض اركان 
احلوار أس���اءوا تفسير ما قصده الرئيس سليمان وس���ارعوا الى التعامل مع طرحه وكأنه يطلب 
إنزال ملف شهود الزور من على طاولة مجلس الوزراء وإحالته على املتحاورين. وتؤكد األوساط 
ان الرئيس سليمان لم يتوقف حلظة عن السعي في الداخل واخلارج لتجنيب لبنان كأس الفتنة. 
وفيما كل فريق يحاول اس���تدراج الرئيس الى معس���كره، يسعى هو الى اإلبقاء على مساحة لقاء 
مشتركة لكل اللبنانيني، وان ذلك يعرضه لسهام اجلميع في العلن حينا وفي السر أحيانا أو عبر 
التسريبات املعروفة املصدر. وتتعاطى معه األطراف بحذر و»على القطعة«. فحينا يدعمونه وحينا 

آخر ينتقدونه. لكن الرئيس لن يتنازل عن قناعاته بأن لبنان ال يبنى اال باحلوار والتوافق.

 منحى هجومي: لوحظ ان مواقف الرئيس س��عد احلريري وفريقه اتس��مت في األيام املاضية بشيء من 
»املنحى الهجومي«:

 1- احلريري وفي رد مباشر ونادر على احلمالت التي تناولته واتهمته مبمارسة سياسة شراء الوقت، 
وبأنه ال يفعل ما يتوجب عليه ويعرفه. قال من باريس »ان اآلخرين الذين يتهمونني بتضييع الوقت هم 

الذين يجب عليهم ان يقوموا ببعض األمور ولم يقوموا بها بعد، وهم يعرفون أنفسهم«.

2 - تصريح للنائب نهاد املشنوق حتدث فيه عن »شروط التسوية« وأبرزها: سحب مذكرات التوقيف 
الس��ورية/ عودة احلوار بني الرئيس األسد والرئيس احلريري والقيادتني في البلدين/ التجربة التي بدأت 
منذ س��نة حتى اآلن هي جتربة غير ناجحة وال ميكن االس��تناد إليها في مس��تقبل العالقات بني البلدين/ 
إلغاء اتفاق الدوحة الذي قام على عنوانني األول أمني يقضي بعدم اس��تخدام الس��الح في الداخل، فكانت 
النتيجة استعمال السالح مرتني في استباحة بيروت واليزال األمن هشا وغير مضمون، أما العنوان الثاني 
فهو سياس��ي، فحقق اتفاق الدوحة ضربة للدس��تور اللبناني والتفاق الطائف عبر تش��كيل حكومة فيها 
ثلث معطل وال تعترف بنتائج االنتخابات/ االتفاق بشكل نهائي وحاسم وضمن مهلة محددة على نزع كل 
الس��الح اللبناني أيا كانت اجلهة التي متلكه، ما عدا السالح املقاوم/ احملكمة الدولية ال ميكن التخلي عنها 

وعن مسارها قبل صدور القرار االتهامي.
3 - تصريحات للقيادي في املستقبل مصطفى علوش ومنها: »ان األمور ستستمر على حالها،  وبالتالي 
حالة اجلمود السياسي ستبقى مسيطرة حتى صدور القرار االتهامي ليتمكن كل فريق من ان يبني على 
كل ش��يء مقتضاه. وميكن القول ان حالة اجلمود تبقى أفضل وبكثير مما كانت تهدد به قوى املعارضة 
جلهة الفوضى والعنف«. وشدد على ان »خيار استقالة احلكومة أو رئيسها غير وارد، ألن غياب املرجعية 
السياسية أسوأ ما قد تصل اليه البالد«. وقال: »علينا ان نقتنع ان ال مبادرة سعودية - سورية، بل مجرد 
مس��عى لتقريب وجهات النظر، ألن محور ال� »س��ني س��ني« يعرف متاما ان حدود أي تس��وية لدى تيار 

املستقبل تقف عند عتبة احملكمة الدولية«.

 مجموعـة األزمات الدوليـة: ألقت »مجموعة األزمات الدولية« في تقرير جديد لها الضوء على األزمة 
السياسية التي يشهدها لبنان حاليا في ما يتعلق باحملكمة الدولية. ودعت في التقرير الذي حمل 
عنوان »محاكمة لبنان بالنار: سياسات احملكمة اخلاصة بلبنان« الى ضرورة التوصل الى »اتفاق 
ح���ول كيفية الرد« على القرار االتهامي الذي تعتزم احملكمة إصداره، وذلك »لتفادي انهيار توازن 
الق���وى في لبنان، حتى حني تواص���ل احملكمة عملها. وتوقعت »مجموعة األزمات« انه في حال لم 
تس���تجب احلكومة اللبنانية ملطلب حزب اهلل ان تنأى بنفسها عن قرار احملكمة، أال يقف احلزب 
مكتوف األيدي ألنه لن يتحمل تبعات عدم القيام بأي شيء وان كان »خيار اتخاذ خطوات دراماتيكية 

سيضر بسمعته«.

وّهاب: من ُيرد المحكمة
 فليبّلها ويشرب ماءها !

أكد أن القرار االتهامي مؤجل حتى 10 يناير 

 بيروت ـ خلدون قواص
رأي رئي����س حزب التوحيد العربي وئام وهاب أن القرار االتهامي 
»للمحكمة الدولي����ة اخلاصة بلبنان في قضية اغتيال الرئيس رفيق 
احلريري« مؤجل حتى 10 يناير وان اللبنانيني »س����يعّيدون برواق« 
معتبرا في الوقت عينه ان مسودة القرار االتهامي حاضرة منذ سنوات 
وجلنة التحقيق الدولية أّلفت قضية االتصاالت.وفي حديث لقناة »ام 
تي ڤي« قال: »ه����ذه احملكمة من يرد أن »يبروزها« فليفعل ومن يرد 
أن يضعها على قبر أحد فليفعل ومن يرد أن »ينقعها ويشرب ماءها« 
فليفعل ايضا ولكنها لن حتقق ش����يئا ولن تفعل شيئا ولن تتجاوب 
معها القوى األمنية، لذلك يجب إلغاؤها ألنها خطر على لبنان اذ إنها 
تضيع وقتنا ووقتها ولن تتوصل ملعرفة قتلة رفيق احلريري«.ونبه 
وه����اب الى ان البالد على ابواب مرحلة خطرة يجب اال يس����تهني بها 
احد، كاش����فا ان التدخل السوري � السعودي كان عامال أساسيا خالل 
الفترة املاضية في وقف سيناريو كان معدا للتنفيذ من قبل املعارضة 

من أجل معاجلة موضوع القرار االتهامي بشكل نهائي.


