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السيد حسن نصراهللا خالل إلقائه كلمة مبناسبة ذكرى عملية الرضوانالرئيس اللبناني العماد ميشال سليمان والسفير السوري عبدالكرمي علي خالل لقائهما في قصر بعبدا أمس (محمود الطويل)

سليمان يتوقع «التشكيل» نهاية الجاري والحريري ال يرى داعيًا لالستعجال

مصدر قريب من تيار المستقبل لـ «األنباء»:

السيد نصراهللا: ال نريد ضمانات حول «المحكمة» والسالح بل حكومة شراكة حقيقية
بيروت ـ عمر حبنجر

املشــــهد احلكومي على ما هو 
عليه، مشاورات واتصاالت وتسريب 

معلومات، ومكانك راوح.
االتصاالت بني الرئيس املكلف 
بتشكيل احلكومة سعد احلريري 
وحزب اهللا عبر املعاون السياسي 
للسيد حســــن نصراهللا تكررت، 
وكان لألمني العام نفسه امس اطاللة 
على االوضاع الداخلية واالقليمية 
مبناسبة ذكرى تبادل األسرى مع 
االســــرائيليني مبوجب ما ســــمي 
بعملية «الرضوان»، وترددت صيغ 
رقمية جديدة للحكومة املنتظرة، 
لكن الرئيس ميشال سليمان رفض 
متثيال ال يعطيه هامشــــا عريضا 
من الوزراء، بحسب اذاعة «النور» 

الناطقة بلسان حزب اهللا.
لقــــاء إيجابي بــــني احلريري 

ومعاون نصر اهللا
وفيمــــا اكتفى مكتب احلريري 
بالقول انه مت عرض آخر املستجدات 
مع معاون نصراهللا احلاج حسني 
خليــــل، حول تشــــكيل احلكومة 
اجلديدة، أوضحت أوساط الرئيس 
املكلف ان اجواء اللقاء كانت ايجابية، 
وان املشاورات مفتوحة بني األكثرية 
واملعارضة ولم تستبعد عقد اجتماع 
بني احلريري ورئيس تكتل التغيير 
واإلصــــالح العماد ميشــــال عون 
املتمســــك بتوزير صهره جبران 
باســــيل، رغم حتفظه القدمي من 
حيث املبدأ على توزير اخلاسرين 

في االنتخابات.
خليل قال بعد االجتماع، هناك 
نقــــاش جــــدي وإيجابــــي وبناء، 
وان احلــــوار في أوجه بيننا وبني 
رئيس احلكومة املكلف واملناخات 
مشــــجعة، حتى اآلن، مشيرا الى 

خلفيــــة دوره في ابتعــــاد النائب 
وليد جنبالط عن سرب احللفاء، 
منذ انتهاء االنتخابات، اكتفى امس 
بالقول: «كنت باألمس متفائال وال 

أزال متفائال اليوم».
وردا علــــى ســــؤال جلريــــدة 
«األخبار» املعارضة قال: ال شيء 
ننتظره من اخلارج في ملف العالقات 

السوريةـ  السعودية».
الصحيفة عينها نقلت عن مصدر 
واسع االطالع ان احلريري يقول 
صراحة انه ليس من داع لالستعجال 
مادمنا جميعا متفقني على ضرورة 
حصول رعاية سورية ـ سعودية 
لالتفاق، وال بأس بانتظار نتائج ما 

يحصل على هذا الصعيد.

السفير اإليراني: ندعم الحريري

في هذا الوقت أشاد سفير إيران في 
بيروت محمد رضا شيباني بتكليف 
النائب احلريري بتشكيل احلكومة. 
ونقلت «املنار» عن شيباني قوله ان 
الفترة املقبلة حساسة وتستوجب 
من جميع الفئات اللبنانية العمل 
على إشــــاعة أجواء الثقة وإلغاء 
كل احلساســــيات التي تولدت في 

السنوات املاضية.
وقال انه شدد خالل لقاءاته مع 
الشخصيات اللبنانية على التوافق 
وعن تكليف احلريري بتشــــكيل 
احلكومة. واوضح السفير اإليراني: 
بعيدا عــــن املناصــــب احلريري 
شــــخصية محترمة بالنسبة إلى 
إيران، ولم تنقطع عالقتنا معه في 
مختلف الظروف، واختياره لتشكيل 
احلكومة كان خيارا جيدا، وقد أبدينا 
االستعداد خالل لقائه لوضع كل 
ثقلنا إلجناح مهمته، وان الدعوة 

قائمة له لزيارة طهران.

المراوحة مستمرة للخريف وستعطى سورية نفوذًا في لبنان ال وصاية
بيروت ـ ناجي يونس

قال مصدر قريب من تيار املستقبل لـ «األنباء» 
ان الوضع اللبناني سيبقى في حالة استقرار وتهدئة 
وجمود، حتى اشعار آخر، قد ميتد شهرا، وقد يصل 

الى عيد الفطر مطلع اخلريف املقبل.
فقــــد افضت املفاوضات العربية والغربية مع 
ســــورية الى حتقيق تقدم مهم، اال ان السوريني 
لم يقبضوا اكثر من االنفتاح عليهم، والتخفيف 
من عزلتهم، والتحاور معهم في امللفات الكبرى، 
والتعامل معهم على اســــاس الشراكة الكاملة من 
الند للند. واضاف املصدر: يسعى الغرب وحلفاؤه 
العرب الى فصل سورية عن ايران، وهاهي واشنطن 
قررت اعادة سفيرها قريبا الى دمشق، وقد بعثت 
بأكثر من موفد ديبلوماسي أو سياسي لعقد لقاءات 

مع السوريني.
اال ان سورية تركز على التعامل الكامل واملباشر 
مع واشنطن على اساس التعاطي مع االصيل، ال 
مع الوكيل، وهي تطلب استئناف املفاوضات مع 
اســــرائيل، واالقرار بدورها ونفوذها في لبنان، 
والعراق، وامللفات االقليمية االخرى، اضافة الى 

مدها باملساعدات املالية.

وعود غير قابلة للصرف

وقال: يهتم السوريون بحماية نظامهم، وهم 
ال يرتاحون الى مســــار احملكمة اخلاصة بلبنان، 
ويعتبــــرون انــــه ال ضمانة قد اعطيــــت لهم من 
هذا القبيل بشــــكل فعلي. ويرى السوريون انهم 
حصلوا حتى اآلن علــــى وعود براقة، لكنها غير 

قابلة للصرف.
وفي رأي املصدر القريب من تيار املســــتقبل 
«ان التجارب تظهر ان سورية ستعطى نفوذا في 
لبنان، لكنها لن تستعيد وصايتها عليه، وان افق 

الســــالم واعادة اجلوالن الى دمشق يضيق يوما 
بعد آخر، وان امللف الفلسطيني امام حائط شبه 
مسدود، اضافة الى انه ال احد يستطيع ان يتحكم 
في مســــار احملاكمات اخلاصة باغتيال الرئيس 

رفيق احلريري».
وكان ديبلوماسي اميركي اكد في غداء اقيم في 
السفارة االميركية امس االول بحضور السفيرة 
ميشيل سيسون، والنائب مروان حمادة، والنائبني 
السابقني مصطفى علوش، وفارس سعيد، وميشال 
مكتف، ان فرص اطالق العملية السلمية في املنطقة 
ليست كبيرة، وان الدول العربية تتحمل مسؤولية 

اساسية عن ذلك.
ووفقا للمصدر، ســــأل هذا الديبلوماسي عن 
رأي احلاضرين بسياسة الرئيس االميركي باراك 
أوباما جتاه لبنان، واملنطقة، فأجابوه: «ما شفنا 

خيرو من شرو حتى اآلن».

جنبالط يعمل على تحييد الدروز

املصدر توقع ان تنطلق املفاوضات الغربية مع 
ايران بعد شهر رمضان، وهي قد تستمر الى مطلع 
العام اجلديد، وقــــال: املتوقع ان النظام االيراني 
سيتشدد، كونه ال يستطيع ان يتراخى، لئال يفقد 
عناصر هيبته، وخشية اآلخرين منه، االمر الذي 
يرجح فشل هذه املفاوضات، وفتح االفق امام كل 
االحتماالت، واعادة لبنان ساحة ألي صراع ايراني 
مع اسرائيل والغرب، مع ما يعني ذلك من احتمال 

لوقوع مواجهة اسرائيلية مع حزب اهللا.
وكان أمني عام حزب اهللا السيد حسن نصراهللا 
طالب الرئيس املكلف تشــــكيل احلكومة ســــعد 
احلريري في لقائهما االخيــــر بإعطاء املعارضة 
«الثلث املعطل»، مؤكدا ان الســــالح وحده يبقى 

ضمانة للسالح بحسب املصدر.

واضاف: من هنا خشية النائب وليد جنبالط 
وحرصه على أال تكون الطائفة الدرزية الضحية 
االولى ألي صــــراع خارجي، وللمحكمة اخلاصة 
بلبنان، ونقل عنه قوله ان السنة ال يجرؤون على 
القتال مما يســــتدعي حتييد الدروز مبا ان حزب 

اهللا يعتبرهم ملحقني باحلريري.
وتابع يقول السنة، واملسيحيون ال يعيرون 
جنبالط أي جدية، ومصداقية، وهم يعرفون اسباب 
مواقفه، لكنهم ال يقبلون بأسلوبه، وال يرون مبررا 

لطريقته التي تؤذي على مختلف املستويات.
واضاف: صحيح ان جنبالط يرتكب االخطاء 
التي ال حتصى وال تعد، لكنه سيبقى في صفوف 
١٤ آذار، اذ ان حزب اهللا ال يقبل وجود شريك قوي 
وفاعل الى جانبــــه كوليد جنبالط، لذلك ال غنى 

لالخير عن ١٤ اذار.

الحريري لن يعتذر

ومما تقدم يستنتج املصدر بالقول: ميكن تفسير 
بقاء املساعي املتعلقة بتشكيل احلكومة اللبنانية 
في مربعها االول، واالســــتنتاج السهل انه بقدر 
ما تنفرج مع ســــورية، بقدر ما سيتاح للبنانيني 
حتقيق تقدم في امللف احلكومي، وان كان رئيس 
املجلس نبيه بري وعد باستكمال هذا امللف قبل 
نهاية الشــــهر اجلاري، ويندرج كالمه في سياق 
أســــلوبه املعتاد الذي يقوم على حتميل اآلخرين 

باستمرار مسؤولية افشال االمور كافة.
واضاف: لكن احلريري نفسه طويل، بل أطول 
من نفس رئيس حكومــــة تصريف االعمال فؤاد 
السنيورة، وهو باق وصامد، ولن يعتذر، اقله حتى 
ميضي موسم االصطياف بهدوء، ويعود بالفائدة 
الكبرى على جميع اللبنانيني، اضافة الى حرصه 

على استمرار الهدوء على الساحة اللبنانية.

كّر وفّر حول
 مركز «إسرائيلي» 

في الجنوب
بيروت: احتجاجا على
اخلرق االســـرائيلي 
لألراضـــي  اجلديـــد 
اللبنانيـــة في تالل كفر 
باقامة  شـــوبا واملتمثل 
دشـــم وحتصينات في 
األراضي احملررة، وبعد 
رفض اجليش االسرائيلي 
االستجابة لنداءات قوات 
«اليونيفيل» التابعة لألمم 
املتحدة والدول املعنية 
الزالة هـــذا اخلرق اقدم 
اهالي كفر شوبا يتقدمهم 
النائب قاسم هاشم على 
اقتحام الســـاتر الترابي 
العلم  واملركـــز وانزلوا 
االسرائيلي ورفعوا مكانه 
العلم اللبناني وعلم حزب 
اهللا مكانه. ووسط عدم 
الدولية  القـــوات  تدخل 
في جنوب لبنان بداعي 
ان هـــذه املنطقة تابعة 
ملنطقة عمل «الوندوف» 
املتواجدين في اجلوالن، 
تقدمت قوة اســـرائيلية 

واعادت علم بالدها.

وأسرارأخبار

عون وكوشنير: أبلغ العماد ميشال عون وزير 
اخلارجية الفرنسية برنار كوشنير، خالل 
استقباله في الرابية األسبوع املاضي، انه 
ال يرى ضرورة إلعطاء رئيس اجلمهورية 
دور الضامن في احلكومة اجلديدة، موردا 
بعض الوقائــــع التي تدفعه الى اتخاذ هذا 

املوقف. 
وأشــــارت مصادر في التيــــار الوطني 
احلر الى ان اخليار الذي أعلنه عون حول 
التمثيل النســــبي فــــي احلكومة هو خيار 
ثابت بغض النظر عن مطالب بقية الفرقاء 
وان هناك تفاهما بني اقطاب املعارضة على 

هذا األمر.
سـوء تقديـر: يقول الرئيس جنيب ميقاتي ان 
ــوء تقدير» من قبل بعض القيادات  هناك «س
اللبنانية بشأن قرب احلل في املنطقة، األمر الذي 
حمل البعض على استعجال اخلطوات لتشكيل 
حكومة الوحدة الوطنية، وقد تبني لهذا البعض 
ــة، األمر الذي أدى  ــم كانت خاطئ ان تقديراته
الى تعثر تشكيل احلكومة بعدما توقع البعض 

صدور املراسيم خالل أسابيع قليلة.
 ويرى املراقبون ان حركة السالم في املنطقة 
تعثرت، األمر الذي انعكس على عملية تشكيل 

احلكومة.
حزب اهللا: بدا غياب حزب اهللا عن التعليق 
على موقف جنبالط الداعي الى انشاء جتمع 
قوي يضمه وتيار املســــتقبل وحزب اهللا 
والرئيس نبيه بري طاغيا، لكن مصادر في 
احلزب أكدت ان «املعارضة موحدة وجبهة 
واحدة، وأي حتالف جديد يعتبر خروجا 
عن هذا التحالف، لذلك نحن لسنا في وارد 
الدخول في حتالفــــات جديدة، لكننا نؤيد 
أي توافق يضمن مشاركة فاعلة وحقيقية 

خصوصا في احلكومة».

سـورية مستعدة السـتقبال جنبالط: هناك من يردد 
في بيروت وعلى مسمع من جنبالط ان القيادة 
ــتعدة للمرة األولى الستقباله  ــورية «مس الس

عندما يطلب موعدا لزيارتها».
بـري: ال ينسى الرئيس بريـ  في سياق 
شــــرح نظرية «خلط األوراق» ـ االشارة 
الى مواقف النائب وليد جنبالط املتمايزة 
عن حلفائه في تكتل «لبنان أوال» وأقطاب 
«ثورة األرز»، السيما في متوضعه اجلديد 
وحديثه املتجدد عن ســــالح املقاومة قبل 
لقائه السيد حسن نصراهللا وبعد اللقاء، ثم 
في استعادته شعارات العروبة وفلسطني 
ودعوته الى فتح صفحة جديدة من العالقات 

مع سورية.
ويذهب بري الى حــــد القول ان وزراء 
العتيدة سيتخذون  جنبالط في احلكومة 
مواقف جتعلهم أقرب الى وزراء املعارضة 
منهم الــــى وزراء األكثرية، وفي ذلك أكثر 
من مؤشر، السيما من خالل مواقف الوزير 
غازي العريضي التي برزت قبيل االنتخابات 
النيابية واستمرت كذلك بعدها، خصوصا 
فــــي املوقف من الرئيس فؤاد الســــنيورة 
ومسألة اخلصخصة التي جعلت جنبالط 
يقترب أكثر فأكثر من توجهات املعارضة 
املتحفظة على خصخصة القطاعات املنتجة 
في الدولة، السيما القطاع اخلليوي وقطاع 

الكهرباء.
ــاط كتائبية ان  حزب وسـط مسيحي: ترى أوس
ــامي اجلميل قادر على القيام بدور  النائب س
يرغب فيه املسيحيون وهو دور قناة الوصل 
ــيحية املتعارضة  بني األحزاب والتيارات املس
أو املتناقضة أو املتمايزة، والكتائب ميكنها ان 
تشكل وسط االستقطاب احلاد حزب الوسط 

املسيحي القريب من رئاسة اجلمهورية.

ان العوامــــل اخلارجية وحتديدا 
السعودية والسورية هي عوامل 
داعمة ومساعدة، لكن األساس هو 
التوافق اللبناني. زوار سليمان نقلوا 
عنه توقعه اجناز اتفاق على تشكيل 
احلكومة قبل األول من اغسطس 
وهو املوعد الذي سيلقي فيه خطابا 
مبناسبة عيد اجليش، وأكد الزوار 
على ان الرئيس لم يضع شروطا على 
تشكيل احلكومة ال من ناحية الشكل 
وال من ناحية مواصفات الوزراء، 
في حني يدعــــي بعض املعارضني 
ان الرئيس مدعوما من البطريرك 
املاروني نصراهللا صفير، يصر على 

هامش واسع داخل احلكومة. 
هذه األجواء الداخلية خرقها أمس 
مهرجان حلزب اهللا مبناسبة ذكرى 
عملية الرضوان التي مت خاللها تبادل 

األسرى.
وقد جدد االمني العام لـ «حزب 
اهللا» السيد حسن نصراهللا اعتباره 
يوم ١٤ اغسطس ٢٠٠٦ يوم «النصر 
االلهي الذي وعد اهللا به الصابرين 
واملجاهدين واملخلصني والذي فسره 
كل العالم على طريقته والذي نفسره 
من مدرستنا اخلاصة لنقول ان ما 
حصل كان نصرا إلهيا حقيقيا مبينا»، 
وأوضح في الذكرى االولى لـ«عملية 
الرضوان» أن «االسير يعتقل على 
خلفية الدفــــاع عن قضية وطنية 
قومية عادلة وال تبقى مسؤوليته 
مسؤولية عائلته بل تصبح قضية 

وطن برمته».
وأضاف نصر اهللا «نحن مازلنا 
أمام معركــــة مفتوحة وأمامنا في 
السجون االسرائيلية آالف األسرى 

الفلسطينيني وعشرات السوريني 
واألردنيــــني وبعــــض املفقودين 
اللبنانيني، وبالنسبة لنا في «حزب 
اهللا» نحن مؤمتنــــون باملقاومة، 
واعتبرنا أنفسنا مسؤولني عن كل 
مقاوم أسير سواء انتمى الى حزب 
اهللا أو أي فصيــــل آخر، واعتبرنا 
أنفسنا مســــؤولني عن كل أسير 
لبناني أو فلسطيني أو عربي فقد 
في األراضي اللبنانية»، وأشار الى 
أنه «لو حتمل غيرنا هذه املسؤولية 
ملا حتملناها، ونحن ال ننافس أحدا 
وال نخاصم أحدا، نحن ننظر منذ 
اجتياح ٨٢ الى اليوم على أساس أن 
املقاومة واجب يجب أن نقوم به لو 
قام به غيرنا لسقط عنا التكليف كنا 

قد نشارك وقد ال نشارك».
وأشــــار االمني العــــام الى أن 

احلكومــــة املقبلة التي ستشــــكل 
إذا أخذت هذه امللفات على عاتقها 
فنحن في «حزب اهللا» في تصرف 
وخدمة هذه احلكومة ولتتحمل هي 
املسؤولية، مؤكدا «أننا ال في هذا 
األمر وال في غيره نحل محل الدولة 
بل أطالبها لتتحمل املسؤولية ونحن 
سنكون عنصرا مساعدا لنكون الى 
جانبها على هذا الصعيد»، مشددا 
على أن «منظر األسرى في السجون 
هو عالمة ذل ووصمة عار في جبني 
هذه األمة ونحن جزء منها ونشعر 

بهذا العار».
وفي موضوع ســــالح «حزب 
اهللا»، شــــدد السيد نصراهللا على 
نفي أن يكون احلزب يريد أو يشترط 
وجود ضمانات تتصل بالسالح، 
مؤكدا «أننا ال نريد لسالح املقاومة 

ال من احلكومة وال غيرها وال أحد 
فــــي هذه الدنيــــا ضمانات تتصل 
بســــالح املقاومة»، كما نفى االمني 
العام لـ«حزب اهللا» أن يكون لدى 
احلزب هواجس معينة فيما يتصل 
باحملكمة الدولية ويعطل موضوع 
احلكومة ألنه يريد ضمانات، مؤكدا 
أن «هذا الكالم أيضا غير صحيح 
وهذا األمر لــــم يناقش أصال بينه 
وبني رئيس احلكومة املكلف سعد 
احلريري وهــــو غير موضوع في 
النقاش نهائيا، وال نطلب ضمانات 
فــــي هذا املوضوع من أحد في هذا 
العالم». وتناول االمني العام لـ«حزب 
اهللا» موضوع تشكيل احلكومة، 
فأكد أن املهم الوصول الى صيغة 
حقيقية تؤدي الى شــــراكة ليس 
شراكة تعطيل بل شراكة تعاون، 

معتبرا أن احلكومة السابقة باعتراف 
الرئيس سليمان وفؤاد السنيورة 
اتخذت قرارات كثيــــرة ولم تكن 
حكومة تعطيل ولكن كانت حكومة 
انتظار انتخابات نيابية وكل منا 
متربص باآلخر، وقال «اآلن ال يوجد 
انتخابات فجربونا ونحن جنربكم 
في حكومة حتكمها روح الشراكة 
ومواجهــــة األخطار بروح وطنية 
واحدة، ورئيس احلكومة يستطيع 
أن يســــتقيل في أي وقت وتسقط 
احلكومة واألكثرية تســــتطيع أن 

حتجب الثقة في أي وقت».

بري على تفاؤله

رئيس مجلس النواب نبيه بري 
الذي يتعرض حلمالت تهشيم من 
جانب بعــــض أطراف ١٤ آذار على 

الناطقة الرسمية باسم مكتب املدعي العام لدى احملكمة الدولية راضية عاشوري

بيروتـ  سمر دياب
اكدت الناطقة الرسمية باسم مكتب املدعي العام لدى احملكمة الدولية 
اخلاصة بلبنان راضية عاشوري «ان املدعي العام دانيال بلمار لن يفكر 
في اصدار قراره االتهامي في جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري ما 

لم يحصل على ادلة مقبولة وموثوقة وقانونية وكافية لالدانة».
واوضحت عاشوري في مؤمتر صحافي عقدته في دار نقابة احملررين 
في منطقة االشــــرفية في بيروت «ان الســــرية التي يتقيد بها بلمار 
ليست مســــألة خيار او اختيار وامنا هي مسؤولية ما دام املجرمون 
فــــي اخلارج»، جازمة بأن «اي معلومات لن تســــرب عن التحقيق ال 
لالعالم وال للسياسيني وال ألجهزة اخرى»، مشيرة الى ان ما نشرته 
مجلة ديرشبيغل االملانية «عن توجه التهام حزب اهللا باجلرمية» ال 
يعنــــي مكتب املدعي العام الذي رفض التعليق على هذا املقال كغيره 

من املقاالت الصحافية».
وقالت «ان اي مدع عام سواء كان بلمار او غيره ال يقبل التنجيم او 
التحليل وال يستطيع في الوقت نفسه ان يؤثر على حرية االعالم او 
اجلمهور، وان بلمار لديه تفويض بتحديد هوية مرتكب جرمية اغتيال 
الرئيس احلريري وما اذا كانت ثمة جرائم اخرى متصلة بها»، ولفتت 
الى ان املدعي العام الدولي سيطلع فقط قاضي االجراءات التمهيدية 

في احملكمة على ما لديه من معلومات عندما يقدم قراره االتهامي، الن 
تسريب اي معلومة قبل ذلك يستفيد منها اجلاني الذي مازال طليقا 
اما بتضليل التحقيق او الفرار او احلاق الضرر بأي شخص او شاهد 
في القضية، ومن هنا ستبقى التحقيقات واملعلومات سرية الى حني 
صدور مذكرات توقيف (بحق املشــــتبه بهم) واصدار القرار االتهامي 

الذي سيكون علنيا».

ال مهلة إلصدار قرار االتهام

واشارت عاشوري الى ان بلمار «لن يعطي مهلة محددة او 
تقريبية عن موعد انتهاء التحقيق واصدار قرارات اتهام، وانه 
بإمكانه التحكم في سرعة وتيرة التحقيق وبفريق عمله، اال ان 
اصدار قرارات االتهام متوقف على جمع االدلة القاطعة والعثور 
على االدلة املطلوبة، وانه (بلمار) ال يؤمن بالعدالة  املتسرعة، 
وإذا كان كثيرون يتكهنون عن هوية املذنب، فإن حتديد الذنب 
ال ينتج عن التكهن، بل يجب إثباته بدون أدنى شـــك معقول، 
وبهذه الطريقة نضمن أال يدفع اي إنسان بريء الثمن جلرائم 

ارتكبها آخرون».
وكررت عاشوري ما سبق أن قاله بلمار من أن اغتيال احلريري 

«عمل ارتكبـــه إرهابيون محترفون ونحن مدركون للتفويض 
الذي منحناه وحتديد هوية املرتكبني وتقدميهم الى العدالة، وان 
التحقيـــق معقد وان إحراز احلد األدنى من التقدم يقتضي بذل 
احلد األقصى من اجلهد، وان املدعي العام وفريقه يحققون في 
عدد من الروايات البوليسية من اجل إيجاد األدلة لتحديد هوية 

املشتبه بهم وإدانتهم والعكس ليس صحيحا».

تطورات في عمل المحكمة

وحتدثت عاشوري عن تطورات طرأت منذ بدأت احملكمة عملها 
في األول من مارس املاضي ومتثلت هذه التطورات باآلتي:

ـ اعتمـــاد قانون قواعد اإلجراءات واإلثبات في ٢٠ مارس ما 
مكن املدعي العام من إطالق عملية التنازل عن االختصاص في 

القضية من القضاء اللبناني لصالح احملكمة اخلاصة بلبنان.
ـ تقدمي عريضة لقاضي اإلجراءات التمهيدية بشأن األشخاص 

األربعة (الضباط) املوقوفني في قضية احلريري.
ـ تزويد فريق املدعي العام باملوارد التي تضمن عمل املكتب 
في الهاي وفي بيروت وزيادة االعتمادات املخصصة لهذا املكتب 

من ميزانية احملكمة اخلاصة بلبنان.

ـ توقيع مذكرة تفاهم مع احلكومة اللبنانية لتنظيم التعاون 
الرسمي بني لبنان واحملكمة.

ـ إحراز تقدم في التحقيق منذ األول من مارس في عدة مجاالت 
واستمرار التواصل مع الشهود والضحايا.

الصديق ال يملك أدلة ذات مصداقية

وردا على أسئلة الصحافيني أكدت عاشوري ان احملكمة ستبقى 
بعيدة عن التسييس كما كان عمل جلنة التحقيق الدولية غير 
مسيس، وان التحقيق لم يتعرض ألي ضغط وكذلك احملكمة 
لن تكون عرضة للضغط السياســـي في اي دولة او جهة وفي 

حال حصل ذلك فإن بلمار تعهد باالستقالة.

تحدثت عن إحراز تقدم في عمل المحكمة الدولية الخاصة بمحاكمة قتلة الرئيس الشهيد

الناطقة باسم «محكمة الحريري»: بلمار غير معنّي بتقرير «ديرشبيغل»
 وإصدار القرار االتهامي حين تتوافر األدلة الكافية لإلدانة


