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سيناريوهات المعارضة اللبنانية للرد على القرار الظني: مظاهرات ومحاصرة السراي
املعارضة قد عرضت لس����يناريو 
ما بعد صدور قرار االتهام الدولي 
والذي تضمن تظاهرات ش����عبية 
وحصارا جديدا للس����راي الكبير 
بغية دفع سعد احلريري لالستقالة 
وتطرقت الى تكليف شركة اعالنات 
باعداد الرسوم والشعارات كي تأتي 

احلملة.
وقال مص����در امني تعقيبا ان 
مؤسسات الدولة والسراي الكبير 
ومقرات األمن الداخلي س����تكون 
في عهدة هذه القوى ولن يسمح 
بالدخ����ول اليها كم����ا حصل في 
السفيران السعودي  مرة سابقة. 
والسوري في بيروت علي عواض 
عس����يري وعلي عبدالكرمي علي 
اكدا على ض����رورة توقف القوى 
السياسية في لبنان للخروج من 
األزمة، ودعا السفير علي الى حوار 
خ����ارج االعالم يك����ون بعيدا عن 

املكابرة واالعتراف باحلقائق.
الس����فير الس����عودي قال من 
جهته ان القمة الثالثية في بعبدا 
تركت انطباعا ايجابيا لدى اجلميع 
واملطلوب ترجم����ة هذا االنطباع 
وهذه االرادة السياسية، وقال: ليس 
من املعيب ان يختلف السياسيون 
ولك����ن املعيب عدم قي����ام توافق 
مينع لبنان من الدخول في النفق 
املظلم، واضاف: صحيح ان احملكمة 
اللبنانيني  بيد مجلس االمن لكن 
يستطيعون اجللوس معا لوضع 
خطة تخدم لبنان في كيفية التعامل 
مع افرازات القرار االتهامي سواء 

كان ايجابيا او سلبيا.
وسأل السفير السعودي: ما ذنب 
الشارع اللبناني ليدخل في متاهات 
احملكم����ة الدولية، وهي جتاذبات 

سياسية بني قوى سياسية؟

استنادا الى التصريحات األميركية � 
الفرنسية التي توحي باجتاه القرار 
نحو اتهام عناصر من حزب اهلل، 
»لكننا كحزب أعطينا التعهد للقمة 
الثالثية، ونحن ملتزمون بتعهدنا، 
بانتظار ان نحصل على اجلواب 
الرسمي، بأنه ستكون هناك حقيقة 

ال اتهام جائر«.
وسارع نائب القوات اللبنانية 
انطوان زهرة الى الرد على بعض 
ما جاء في حديث الش����يخ قاسم 
للمؤسسة اللبنانية لإلرسال متهما 
احل����زب بالتحضير النقالب على 
الدولة بعد زيارة الرئيس اإليراني 
جناد بيروت. وأضاف زهرة: ان ما 
قاله الشيخ قاسم هو الذروة في 
إعالن استراتيجية احلزب، مهد له 
بأصوات وأدوات تقليدية صغيرة 
تتهم وتقول ما توزعه املطابخ من 
ادعاءات وافتراءات. وأكد زهرة ان 
الهجوم على احملكمة ومساعي وقف 
متويلها، ال يستهدف احملكمة، بقدر 
ما يستهدف اظهار لبنان كدولة فاقدة 
الشرعية وغير قادرة على االلتزام 
الدولي����ة وباالتفاقات  بتعهداتها 
املعقودة م����ع األمم املتحدة، وان 
حزب اهلل وجتنبا لتحمله مسؤولية 
فتنة سنية � شيعية، اخترع عدوا 
جدي����دا هو »الق����وات اللبنانية« 
ومن اجل استهداف هذا العدو بدأ 
الكالم عن تدربه في مصر واالردن 
وبتسلحه، واصفا القوات بالقوات 

املسيحية.
ودعا زه����رة الدولة الى تأمني 
احلماية جلعجع ولقيادات القوات 

من باب احليطة واحلذر.

السيناريو االنقالبي

وكان����ت صحيف����ة »االخبار« 

الثالثية مازال س����اريا  القمة  في 
امللك السعودي،  والتي تعهد بها 
وتوقع ان يظهر القرار االتهامي في 
غضون األسبوعني املقبلني، ونحن 
ننتظر أجوبة سعودية � سورية 
حول مصير اجتاهات القرار. وعن 
الزيارة املرتقبة للرئيس اإليراني 
محمود احمدي جناد، قال الشيخ 
قاسم، ان جناد يأتي في إطار زيارة 
رس����مية، وال إحراج في ذلك، ألن 
إيران أسهمت في إعمار لبنان بعد 

احلرب وهي تقف معه دائما.

على عهدنا للقمة الثالثية

وأشار قاسم، ردا على سؤال، 
ال����ى ان األمور قد تك����ون مقفلة، 

قريبة لألمني العام حلزب اهلل السيد 
حسن نصراهلل في 11 اجلاري يطلق 

خاللها مواقف حول احملكمة.
وأكد ان مفعول املهلة التي أقرت 

وق����ال: ان بإم����كان الرئي����س 
احلريري إج����راء اتصاالت لعدم 

توجيه االتهام حلزب اهلل.
وكشف الشيخ قاسم عن إطاللة 

الشيخ قاسم: نعّول على موقف 
السعودية وسعد

من جانبه أكد نائب األمني 
الع���ام حل���زب اهلل الش���يخ 
نعيم قاس���م تعويل احلزب 
على موقف رئيس احلكومة، 
العربية السعودية،  واململكة 
بعدم صدور قرار اتهامي بحق 

حزب اهلل.
وأضاف في حديث للمؤسسة 
اللبناني����ة لإلرس����ال ان متويل 
احملكمة لن مير في مجلس الوزراء، 
والتمويل بالنسبة إلينا مرفوض، 
ألن أحدا ال يستطيع ان يطلب منا 
ان منّول محكمة تضع السيف على 

رقابنا.

رئيس اجلمهورية اخلمسة، لذلك 
فاالجتاه إلى تأجيل هذا االستحقاق 

إلى ما بعد زيارة جناد

لوم أميركي

ويقول أح����د أركان 14 آذار ان 
الرئيس س����ليمان سمع لوما من 
وزيرة اخلارجية األميركية على 
تصريحات����ه في نيوي����ورك من 
زاويتني: »موقفه املشكك باحملكمة 
الدولية، ودعوته الرئيس اإليراني 
أحمدي جناد لزيارة لبنان وجنوبه، 
في هذا الوقت االقليمي الش����ديد 

االحتقان«.

سليمان يوضح

وفي رد ضمني وغير مباشر 
على املالمة األميركية وعلى كالم 
جعجع بدعوته الى البقاء وسطيا، 
جواب���ا على نصيحة س���ليمان 
الدولية باالبتعاد عن  للمحكمة 
التسييس، نقلت وكالة األنباء 
املركزي���ة احمللية ع���ن »زوار 
الرئيس س���ليمان«، ان البعض 
أخطأ في ق���راءة موقف رئيس 
اجلمهورية من احملكمة، ألنه أكد 
ان احملكمة موجودة بقرار دولي 
واعترف بها اجلميع في لبنان، وان 
دعوة الرئيس سليمان الى اثبات 
صدقية هذه احملكمة، جاءت بعد 
خروج الضباط األربعة وما تاله 
من تساؤالت، السيما قضية شهود 
ال���زور التي حتدث عنها رئيس 

احلكومة سعد احلريري.
وشدد الرئيس سليمان على عدم 
توظيف هذا املوقف سياسيا من قبل 
اي طرف داخلي، ووضعه ضمن 
قراءة متروي����ة، خصوصا جلهة 
تأييد احملكمة وتعزيز صدقيتها.

بيروت ـ عمر حبنجر
الوض����ع احلكومي على محك 
اجتماع مجلس الوزراء يوم االثنني، 
هل ُيطرح موضوع متويل احملكمة 
الدولية، ليحسم بالتصويت داخل 
مجلس الوزراء، ام يؤجل الى ما بعد 
زيارة الرئيس االيراني أحمدي جناد 
الى لبنان، وريثما يتم استقباله 
مبجلس وزراء متماس����ك وشارع 

شعبي ممسوك.
منذ ع����ودة الرئيس ميش����ال 
سليمان من املكسيك واالستنفار 
السياسي يغطي كل اجلبهات، على 
أمل التوصل الى فرصة أو مخرج 

من هذه الدوامة.
وف����ي الوقت ذات����ه هناك من 
اس����تنفر جدول الضرب واجلمع 
ملعرفة نتائج التصويت في مجلس 
الوزراء، فيما لو حصل، خصوصا 
بعدما حس����م حزب اهلل الذي له 
وزيران ف����ي احلكومة موقفه من 
قطع التمويل اللبناني عن احملكمة 

الدولية اخلاصة بلبنان.
واذا كان ح����زب اهلل وحلفاؤه 
قرروا اسقاط املساهمة املالية للبنان 
بأعمال احملكم����ة إال ان قراره هذا 
اقترن بالتأكيد على ان ذلك ال يعني 

سقوط احلكومة أبدا.
مص����ادر ف����ي 14 ذار أك����دت 
ل�»األنب����اء« إنه وف����ي حال جرى 
طرح موضوع التمويل على مجلس 
الوزراء يوم االثنني فسيكون حرجا 
شديدا للرئيس ميشال سليمان اذ 
ان إقرار التمويل يفرض تصويت 
ثلثي أعضاء مجلس الوزراء الثالثني 
الرفض فيقتضي  اما  الى جانبه، 
تصوي����ت الثلث زائد واحد أي 10 
+ 1، وهذا الواحد ف����ي التركيبة 
احلكومية احلالية هو من وزراء 

مصادر لـ»األنباء«: التصويت على التمويل يحرج رئيس الجمهورية.. واالتجاه إلى تأجيل هذا االستحقاق الملغوم إلى ما بعد زيارة نجاد

)محمود الطويل( رئيسة جلنة احلوار اللبنانية - الفلسطينية النائبة بهية احلريري خالل رعايتها فرح لبناني - فلسطيني جماعي في صيدا مساء أمس األول 

بيروت: جريدة »اجلمهورية« التي كان يصدرها وزير الدفاع 
إلياس املر في طريقه��ا الى الصدور من جديد بعد ان اوقفت 
خ��الل املواجهات الس��اخنة في املنطقة الش��رقية قب��ل نحو ربع 
ق��رن، وفي هذا االطار اكدت مصادر مطلعة ل� »األنباء« ان جريدة 
»اجلمهورية« س��تعود الى االس��واق مجددا وبدعم كبير من حزب 

القوات اللبنانية.

صحيفة »الجمهورية« في أسواق لبنان قريبًا

سيناريو أزمة سياسية - أمنية تتطور إلى أزمة حكم ونظام 
بيروت: يرى محلل سياسي بارز 
في بيروت أن القمة السعودية � 
السورية التي عقدت في بيروت في آخر 
يوليو املاضي، حققت هدوءا مؤقتا، 

لكنها لم جتد حال لقضية احملكمة.
صحيح أن سورية حافظت على 
عالق���ات طيب���ة مع الرئيس س���عد 
احلريري، لكنها لم تتدخل مباشرة 
في قضية احملكمة، تاركة حزب اهلل 
ليق���ود احلملة عل���ى احملكمة ألنها 
تريد من لبن���ان ان يقطع العالقات 
مع احملكمة، لكنها ال تريد حتمل الئمة 

فرض هذا األمر.
حزب اهلل قد يلزم الهدوء إلى ما 
بعد زيارة الرئيس اإليراني أحمدي 
جناد للبنان ف���ي الفترة بني 13 و15 
أكتوبر اجل���اري، وهي الزيارة التي 
س���ترفع وتيرة التوتر مع إسرائيل 
والغرب، ومع السعودية ومصر ودول 
عربية أخرى. وفي أي حال، فالتصعيد 
الداخلي سيبدأ على األرجح بعد انتهاء 
هذه الزيارة، وس���تتوافر لدى حزب 
اهلل بالتأكي���د مروحة واس���عة من 

اخليارات السياس���ية واألمنية التي 
ميكنه استخدامها ضد احلريري. لكن، 
إذا رفض رئيس احلكومة الرضوخ، 
حتى ولو حوصر عسكريا وسياسيا، 
فإن البالد س���تدخل مرحلة طويلة 
من الش���لل والتوترات شبيهة بتلك 
التي حدثت بني أواخر 2006 وأوائل 
2008. ولكن بحدة أكبر. فهذه املرة، 
لن تكون املجابهة س���هلة احلل عبر 
اتفاقية شبيهة باتفاق الدوحة الذي 
نظم أمرا واقعا، بل قد تتضمن انهيارا 
أوسع ملقومات الدولة وألجواء اإلجماع 

على اتفاق الطائف.
وحس���ب هذا احمللل فإن مستوى 
االنقس���ام في لبنان وصل الى ابعد 
احلدود حيث يط���ال مفهوم الدولة، 
ومبدأ الس���يادة، وموقع الدس���تور 
الدس���تورية، والهوية  واملؤسسات 
الوطنية، ووحدة الشعب، وصيغة 
احلكم وتقاسم السلطة، والسياسات 
اخلارجية واألمنية، وغيرها من القضايا 
اجلوهرية.وإذا طال أمد املواجهة، فقد 
جتر البالد الى أزمة سياسية مفتوحة 

تتعدى قضية احملكم���ة واحلكومة 
وتش���به مرحلة النصف الثاني من 
عقد الثمانينيات. وفي خواتيم أزمة 
طويلة كهذه، قد يصر حزب اهلل على 
إعادة النظر في بعض مقومات اتفاق 
الطائف، ومنها صيغة تقاسم السلطة 

في البالد.
الواقع أن حزب اهلل في وضع مشدود 
للغاية، فهو قد يواجه قرارات ظنية 
دولية، وحربا محتملة مع إسرائيل، 
أو عزل���ة إذا ما أح���رزت مفاوضات 
السالم الفلسطينية � اإلسرائيلية أو 
الس���ورية � اإلسرائيلية تقدما. وفي 
املقابل، يتمتع احلزب بهيمنة كاسحة 
في لبنان، وهو يرى كيف ش���رعت 
الطائفة الشيعية الشقيقة في العراق 

دورها القوي هناك.
وعلى رغم من أن حزب اهلل تعايش 
في السابق مع األمر الواقع وصيغة 
الطائف، مفضال التركيز على قضايا 
األمن واملقاومة، إال أنه قد يختار، في 
ضوء املأزق والتحديات احلادة التي 
يواجهها، وفي معترك أزمة مفتوحة 

األم���د واألف���ق، أن يس���تخدم قوته 
الكاس���حة إلعادة فتح ملف الطائف 
واملطالبة بال���دور املركزي لطائفته 
في احلكم واحلكومة. بالطبع، الشيء 
محتما في هذا الس���يناريو، كما لن 
تكون األمور سهلة إذا ما سارت في 

هذا االجتاه.
لكن مع ذلك، وألنه ال يبدو أن ثمة 
حال وسطا للنزاع حول احملكمة، وألن 
هذا الن���زاع يالمس قضايا وجودية 
وحساسة جدا لدى كل من الطائفتني 
السنية والش���يعية في لبنان، فإن 
احملكمة قد تس���فر لي���س فقط عن 
أزمة سياس���ية وأمنية، بل عن أزمة 
دولة ونظام. وكما تبدو األمور اليوم، 
فإن البالد متجهة إلى مجابهة مديدة 
قد تتخط���ى نتائجها قضية احملكمة 
ومصير احلكومة احلالية. فالتوتر 
الراهن حيال احملكمة الدولية اخلاصة 
بلبنان يدفع الب���الد ليس فقط إلى 
مشاحنات ومواجهات سياسية وأمنية، 
ولكن الى زعزعة ما تبقى من مقومات 

الدولة واتفاق الطائف.

حبيش لـ »األنباء«: استقالة الحريري
قد تؤدي إلى الوقوع في فراغ حكومي طويل

للرئيس احلريري احلرية في اتخاذ 
اإلجراء الذي يراه مع قوى 14 آذار 
مناسبا ملصلحة البلد واملواطنني، 
امنا حتى الس���اعة االستقالة غير 
واردة إطالق���ا ال من قريب وال من 
بعيد في حسابات الرئيس احلريري، 
السيما ان االستقالة قد تؤدي الى 
مخاط���ر الوقوع في فراغ حكومي 
طويل وإلى ش���لل وتس���يب عمل 
املؤسس���ات ال أحد ي���درك كيفية 

اخلروج منه.
وردا على س����ؤال ح����ول ما اذا 
كانت حالة الهس����تيريا اخلطابية 
الس����احة اإلعالمية  التي تشهدها 
تعكس ص����ورة قامتة عن التفاهم 
الس����وري وبالتالي   � الس����عودي 
النائب  عن س����قوط مفاعيله، أكد 
حبيش انه وبالرغ����م من املواقف 
الس����ورية األخيرة غي����ر املريحة، 
وبالرغم من ان التهديدات احمللية 
تصدر ع����ن حلفاء س����ورية، فإن 
التفاهم السعودي � السوري مازال 
حتى الساعة متماسكا، وان كل من 
احملكمة السعودية والدولية السورية 
الى أقصى احلدود،  متمسكتان به 
معربا عن قناعته بأن الهس����تيريا 
اإلعالمي����ة الراهنة ال تعني وجود 
ضوء أخضر سوري حتت الطاولة 
لفريق 8 آذار التخاذ مواقفه احلالية 
ولالنقالب على احلكومة والدولة.

قرر »حزب اهلل« فعليا خوض تلك 
املغامرة واس���تعمال س���الحه في 
الداخل اللبناني دون اي حسابات 
محلية � اقليمية � دولية، فإن قوى 
14 آذار، لن حتتكم واحلالة الشاذة 
تلك سوى الى الدولة ومؤسسات 
العسكرية واألمنية املوجلة حماية 
النظام واحلكومة والشعب، واملدعوة 
الى حتمل مس���ؤولياتها كاملة في 

مواجهة أي انقالب محتمل.
وردا على س���ؤال نفى النائب 
حبيش ان يكون الرئيس احلريري 
عازما على االس���تقالة من رئاسة 
احلكومة في حال تعثر املناقشات 
داخل جلنة املال واملوازنة حول بند 
متويل احملكمة الدولية، معتبرا ان 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »املس���تقبل« 
النائب هادي حبيش ان ما يصدر 
عن فريق 8 آذار من تهويل بالفتنة 
الس���نية � الش���يعية ومن تهديد 
بإسقاط احلكومة في حال صدور 
القرار متهما عناصر من »حزب اهلل«، 
لن يتعدى عتبة التصريحات اآلنية 
واالستهالك اإلعالمي، وذلك العتباره 
الداخلي  او االقتت���ال  الفتن���ة  ان 
بحاجة الى وجود عاملني أساسيني 
الندالعهم���ا، األول وجود فريقني 
مس���لحني لديهما النية في اندالع 
الفتنة وه���و عامل ينتفي وجوده 
لدى ق���وى 14 آذار والثاني وجود 
ضوء أخضر إقليمي � دولي وهو ما 
ليس مقبوال به على املستوى املذكور 
في ظل الظروف اإلقليمية الراهنة 
والتفاهمات العربية الضابطة الى 

حد بعيد لإليقاع اللبناني.
ولفت النائب حبيش في تصريح 
ل� »األنباء« ال���ى ان »حزب اهلل« 
وفريق���ه لن يس���تطيع حتت اي 
عنوان كان حتمل نتائج وتبعات أي 
عملية عسكرية قد ينفذها في الداخل 
اللبناني، وانه ليس من مصلحته 
الدخول في مغامرة مجهولة األفق 
واملصير تدخل لبنان واللبنانيني 
مبن فيهم حزب اهلل نفسه في نفق 
من الظالم، مفترضا انه وفي حال 

أكد أن الهستيريا الخطابية ال تعكس صورة قاتمة عن التفاهم السعودي ـ السوري

هادي حبيش

أخبار وأسرار لبنانية

موقـف احلريري: نقل عن الرئيس س���عد احلريري أنه 
ليس مقتنعا بتسييس احملكمة »ولننتظر القرار الظني 
وس���ورية لم تطلب مني أي التزام، وما قلته قلته عن 
قناعة تامة، وحزب اهلل هو من بادر للتصعيد، وكان 
هناك مسعى من النائب وليد جنبالط، وتبلغ الوزير 
غازي العريضي بعد اجتماعه األخير بالس���يد حسن 
نصر اهلل أن احلاج حس���ني اخلليل سيزورني ولكن 

الزيارة لم حتصل حتى اآلن«.
قمة إسالميةـ  مسيحية: تشير مصادر قريبة من بكركي الى ان 
القمة الروحية املسيحية � اإلسالمية مازالت فكرة واقتراحا، 
وان ما ت��ردد عن انعقادها في بكركي ليس دقيقا، خصوصا 
ان البطريرك صفير غير متحمس لعقد مثل هذه القمة اذا لم 
يحدد مس��بقا ج��دول أعمالها والهدف الذي م��ن أجله تعقد 

واجلدوى من ذلك.
نداء مـن بكركي: قالت محافل مس����يحية ان بكركي تتجه 
لتوجيه نداء الى املس����يحيني ف����ي لبنان خصوصا والى 
اللبنانيني عموما من أجل التحلي باملسؤولية وعدم االجنرار 
الى أي شكل من أشكال النزاع العسكري األهلي حتت أي 

ظرف وألي سبب كان.
قضيـة فايز كـرم: أطلع مدير عام قوى األم��ن الداخلي اللواء 
أش��رف ريفي خالل زيارته األخي��رة لبكركي البطريرك مار 
نصراهلل بط��رس صفير على تفاصي��ل ومعلومات تضمنها 
التحقيق مع العميد الس��ابق فايز ك��رم، مؤكدا للبطريرك ان 

موعد صدور القرار الظني بحق كرم بات قريبا.
بري و»القوات«: بعد مشاركته الرمزية في مهرجان القوات 
اللبنانية، استقبل الرئيس نبيه بري في عني التينة أمس 
األول نواب كتلة زحلة أنطوان أبوخاطر وجوزف املعلوف 

وشانت جنجنيان وهم نواب كتلة القوات اللبنانية.
خلـل مـا: يرى مص��در نياب��ي مع��ارض ان إقدام 
املعارض��ة على إس��قاط متويل احملكمة ين��م عن توجهني 
أساس��يني: األول سياس��ي لدى قوى املعارضة يعبر عن 
انس��جام هذا الفريق مع موقفه بعدم االعتراف باحملكمة، 
والثاني يحمل رس��الة قوية إلى املجتمع الدولي مفادها أن 
ثمة خلال ما يش��وب العالقة مع لبنان بش��أن احملكمة، ما 
يس��توجب وقوف الش��رعية الدولية أمام أس��باب اخللل 

ومكامن الشوائب والسعي ملعاجلتها.

»المحكمة« في لقاء »المعلم - كي مون«

السيد تقدم باستئناف مضاد إلى »المحكمة«

بيروت: كشف تقرير صحافي من نيويورك 
استنادا الى مصادر ديبلوماسية عربية هناك 
ع���ن جانب من لقاء وزير اخلارجية الس���وري 
وليد املعلم مع أم���ني عام األمم املتحدة بان كي 
مون، وجاء في هذا التقرير »ان رئيس احلكومة 
اللبنانية س���عد احلريري سار في اخلطة التي 
رسمتها له دمش���ق عندما قال إن االتهام الذي 
وجه الى س���ورية بالتورط باغتيال احلريري 

األب هو »اتهام سياسي«.
هذه اخلطوة لم تأت عليه مبا كان يش���تهيه 
بل العكس، فلقد أخذت الديبلوماسية السورية 
أقوال احلريري الى األمم املتحدة وطالب وزير 
خارجيتها وليد املعلم األمني العام بان كي مون 
بإلغاء احملكمة على أساس أن أقوال سعد احلريري 

تثبت أن احملكمة مسيسة.
املعلم حمل بان كي مون مس���ؤولية انهيار 
استقرار لبنان إذا لم يتخذ اإلجراءات نحو إلغاء 
احملكمة وضرب صدقية املدعي العام دانيال بلمار، 

وقال له إن إصدار القرار الظني باتهام حزب اهلل 
سيضرب استقرار البلد، وإن على األسرة الدولية 

أن تتنبه وأن تتحمل مسؤولياتها.
وأضاف ان سعد احلريري برأ سورية وهذا 
يثبت أن احملكمة أداة سياس���ية يجب إلغاؤها، 
وأن اجلهود الس���عودية � الس���ورية ترمي الى 
تأجيل إصدار القرار الظني ويجب على األسرة 
الدولية أن تلعب دورها في حتقيق ذلك، وبان 
ك���ي مون رد عليه بأنه ال ميلك مفاتيح احملكمة 
وليس في وسعه إلغاؤها بل انه متمسك مببدأ 
العدالة، وقال انه ال ميلك صالحية احلكم املسبق 
وال ميلك صالحية التدخل في ش���ؤون احملكمة 
الدولي���ة، وبالتأكيد ليس في يده إلغاؤها وهي 
التي ولدت في مجلس األمن الدولي بقرار ملزم. 
وقال إن ال مناص من دعم األمم املتحدة للمحكمة 
ألنها أتت بطلب لبناني وأنشئت مبوجب قرار 
ملجلس األمن. وقال إن دانيال بلمار مستقل وال 

داعي لديه للتشكيك في صدقيته«.

بيروت ـ محمد حرفوش
تبلغ اللواء الركن جميل السيد من قلم احملكمة 
الدولية اخلاصة بلبنان في الهاي نسخة رسمية 
عن االستئناف الذي تقدم به املدعي العام دانيال 
بلمار، وال���ذي يطلب  فيه جتميد قرار القاضي 
دانيال فرانسن الصادر في 2010/9/17 الذي اقر 
بحق اللواء السيد في املطالبة باالدلة املتعلقة 
بشهود الزور في جرمية اغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري والتي يحتفظ بها القاضي بلمار 
من دون ان تكون ل���ه الصالحية القانونية في 

مالحقتهم.

وباملقابل تقدم اللواء الس���يد بواسطة وكيله 
احملامي اكرم عازوري باستئناف مضاد الى احملكمة 
الدولي���ة يطلب فيه بصورة عاجلة رفض طلبات 
املدعي العام بلمار واالستمرار في االجراءات التي 
حددها القاضي فرانسن في قراره، كما طلب اللواء 
السيد من احملكمة الدولية تزويده باسماء القضاة 
الذين يشكلون هيئة االس���تئناف كي يتسنى له 
طلب تنحية بعض القضاة اللبنانيني في حال كانوا 
من عداد تلك الهيئة، وذلك على اعتبار انه يوجد 
خصومة ش���خصية بينه وبني القاضي اللبناني 

رالف الرياشي.

حـزب اهلل: نعـوّل على موقف الحريري والسـعودية بعـدم صدور قـرار اتهامي بحق حـزب اهلل.. وتمويـل المحكمة لن يمر فـي الحكومة


