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)أ.ف.پ(  اللواء جميل السيد ووكيله أكرم عازوري خالل جلسة املواجهة مع بلمار في الهاي أمس 

رئيس اللقاء الدميوقراطي وليد جنبالط

»استشارات التكليف« بين لغة األرقام وحسابات السياسة

مَخرج جنبالط: »نعم للحريري.. ال للمحكمة«
بيروت: حدد الرئيس ميش����ال س����ليمان موعد اجراء االستشارات
النيابية امللزمة بعد غد واملخصصة لتكليف من س����تعهد اليه مهمة 
تش����كيل احلكومة اجلديدة، كان قد س����بق هذا »التحديد« اتصال تلقاه 
الرئيس سليمان من الرئيس السوري بشار االسد ولقاء عقده مع الرئيس 
نبيه بري الذي لم يعرف بعد ما اذا كان اليزال على موقفه الذي أكد عليه 

مرارا بأنه ليس لديه اسم لرئاسة احلكومة غير سعد احلريري.
ومع االعالن عن االستشارات النيابية، األهم واألخطر واألكثر غموضا في 
تاريخ حكومات ما بعد الطائف، انطلقت حسابات األرقام و»البوانتاجات« 
النيابية في ظل خارطة وموازين قوى نيابية متكافئة ومتقاربة، وفي 
هذه احلسابات يكاد االهتمام ان يكون محصورا بالزعيم الدرزي وليد 
جنبالط وكتلته املرجحة، وحيث انه ميس����ك ف����ي يده مفتاح األكثرية 
النيابية، ومما ال ش����ك فيه ان جنبالط في وضع دقيق واختبار صعب، 
هو اخلارج من فريق 14 آذار من دون أن يلتحق وينخرط حتى اآلن مع 
فريق 8 آذار، واملتموضع في منطقة وسطية مع الرئيس ميشال سليمان 
باتت مكش����وفة بعد سقوط املظلة السورية � السعودية، وليد جنبالط 
الذي جنح في حتييد نفس����ه لم يعد بامكانه ان يظل على احلياد وهو 
يعرف ان ساعة احلسم واتخاذ القرار الصعب قد دقت، وان مسؤوليته 

كبيرة ودوره أساسي في حتديد وجهة األكثرية ومسار األوضاع.
في لغة األرقام كتلة اللقاء الدميوقراطي تضم 11 نائبا هم: جنبالط، 

مروان حمادة، نعمة طعمة، ايلي عون، عالء ترو )الشوف(، أكرم شهيب، 
فؤاد السعد، هنري حلو )عاليه(، غازي العريضي )بيروت(، وائل أبو 
فاعور، أنطوان س����عد )البقاع الغربي(، ومن حيث املبدأ كتلة جنبالط 
متماسكة وله القرار والكلمة الفصل، ولكنه يقول ان خمسة من كتلته 
والعتبارات مختلف����ة مازالوا يتعاطفون مع 14 آذار وال ميكنه ان يؤثر 
على قرارهم في مفاصل أساس����ية وهم حتدي����دا النواب غير احلزبيني 
)غير املنتمني الى احلزب االشتراكي(، ولكن أي توزع في تصويت كتلة 
جنبالط، وهذا مس����تبعد، ال يخدمه ألن ذلك يظهره اما انه غير مسيطر 
على كتلته املنقس����مة أو انه يقوم بلعبة توزيع أدوار عبر اعطاء ضوء 
أخضر مغلف بإبداء تفهم لظ����روف واعتبارات املخالفني لتوجهه، واذا 
حدث وتوزعت كتلة جنبالط في اجتاهني، فإن دوره السياسي يتقلص 
وحجمه احلكومي ينحس����ر وال يعود بامكانه املطالبة بثالثة وزراء في 

أي حكومة ثالثينية جديدة.
أغلب الظن واس����تنادا الى قريبني منه ومطلعني على خفايا موقفه، 
ان جنب����الط حدد موقفه املبدئي وهو: اعادة تس����مية س����عد احلريري 
رئيس����ا للحكومة ألنه البديل عنه مقابل ان يلتزم بالسير في اجراءات 
ض����د احملكمة الدولية، موقف جنبالط »م����ع احلريري وضد احملكمة«، 
والترجمة العملية لهذا املوقف صعبة التحقيق ألن »تعومي احلريري« 
لم يعد ممكنا من دون »تعومي« املبادرة الس����ورية � السعودية، وأغلب 

الظن أيضا ان جنبالط الذي يتأهب للذهاب الى دمش����ق سيضع نفسه 
في تصرف القيادة الس����ورية ويلت����زم بتوجهها أيا تكن النتيجة، فهو 
يعرف ان دمشق فتحت له أبوابها و»سامحته« وان لذلك ثمنا وفاتورة 

استحق دفعها اآلن.
تيار املس����تقبل مدعوما من حلفائه في قوى 14 آذار، متمس����ك بقوة 
بالرئيس س����عد احلريري لرئاسة أي حكومة مقبلة ورافض ألي بحث 
من خارج هذا األمر، النه يخالف كل القواعد واألصول، فاحلريري وصل 
الى رئاس����ة احلكومة اثر انتخابات دميوقراطية أعطته األكثرية وهو 
رئيس أكبر كتلة نيابية وزعيم س����ني م����ن دون منازع، وأي بحث في 
اقصائه بعد اسقاطه وفي اسناد رئاس����ة احلكومة لغيره سيؤدي الى 
اثارة الطائفة السنية واس����تنفار مشاعرها، وحسب مصادر املستقبل 
سيكون من غير املقبول اس����قاط وجتاوز جتربة األكثرية مع انتخاب 
الرئيس نبيه بري رئيسا للمجلس النيابي بشكل توافقي احترم توافق 
الطائفة الشيعية وقرارها، وسيكون من الصعب حتمل سابقة اختيار 
الش����يعة أو فرضهم لرئيس احلكومة السني، كما سيكون من الصعب 
على أي ش����خصية سنية مرموقة ان تقبل منصب رئاسة احلكومة في 
ظل هذا الواقع، والنتيجة ان تشكيل حكومة جديدة سيكون صعبا جدا 
وان حكومة تصريف األعمال مستمرة فترة طويلة ومعها أزمة سياسية 

مفتوحة على كل االحتماالت واملفاجآت.

جنبالط في دمشق اليوم ودار الفتوى وخطباء الجمعة يدعمون تكليف الحريري مجدداً

كبارة يرّد على مواصفات حزب اهلل لرئيس الحكومة: ال نريد »طراطير«
الصحافة اإلسرائيلية: حزب اهلل أذلَّ أوباما 

عواص��م � وكاالت: احت��ل احل��دث اللبناني في االي��ام االخيرة 
الصفح��ات األول��ى في الصحف اإلس��رائيلية التي أف��ردت له حيزا 
واسعا تغطية وحتليال وتعليقا. وبدا واضحا أن الهم اجلامع للمعلقني 
اإلس��رائيليني كان اخلش��ية من انعكاس ما يحصل ف��ي لبنان على 
اجلبهة احلدودية معه، دون أن مينع ذلك بعضهم من تناول احلدث من 
زاوية تقومي األداء السياس��ي حلزب اهلل وقدرته على صنع املفاجآت. 
وعنونت صحيفة »هآرت��س« في رأس صفحتها األولى بعبارة »أزمة 
ف��ي لبنان: نصر اهلل يفكك حكومة احلريري«، فيما اختارت معاريف 
عبارة »لبنان يهتز« لتتوسط باخلط العريض صورة األمني العام حلزب 
اهلل، السيد حسن نصر اهلل، في األسفل وصورة االجتماع الذي عقده 
رئيس حكومة تصريف األعمال، س��عد احلريري، بالرئيس األميركي 
ب��اراك أوباما ف��ي البيت األبيض. أما صحيف��ة »يديعوت احرونوت« 
فقد خصصت صفحتها األولى كاملة لعبارة مقتبس��ة من نص مقابلة 
أجرتها مع الرئيس الس��ابق لشعبة االستخبارات العسكرية، عاموس 

يدلني، جاء فيها »حزب اهلل قادر على احتالل لبنان لو أراد«.
وفي سياق التعليقات، استبعد محلل الشؤون األمنية في »يديعوت«، 
رون بن يش��اي، أن تكون لألزمة اللبنانية تداعيات مباش��رة وفورية 
على إسرائيل، ودعا في الوقت نفسه األجهزة األمنية اإلسرائيلية إلى 
تركيز مراقبتها »ال لتسلح حزب اهلل فحسب، وإمنا أيضا للطريقة التي 
سيتعامل بها مع اجلهات السياسية داخل لبنان والوضع اجلديد الذي 
سينش��أ هناك«. وفيما يشبه اإلعجاب الضمني بأداء حزب اهلل، كتب 
بن يشاي »يصعب على املرء أال يتأثر إيجابا باملؤهالت االستراتيجية 

املوج��ودة لدى ح��زب اهلل. وفي هذه احلالة تظه��ر هذه املؤهالت في 
الس��احة اللبنانية الداخلية. فقادة املنظمة أدركوا أن س��عد احلريري 
يتردد في قبول التس��وية السعودية � السورية، التي كان من شأنها 
أن جتهض القرار االتهامي. ولذلك قام حزب اهلل بخطوة محكمة، وهي 
إجهاض حكومة احلريري«. وحتت عنوان »حزب اهلل أذل أوباما«، كتب 
كبي��ر محللي صحيفة »إس��رائيل الي��وم«، دان مرغليت: »لم تقم أي 
معارضة في إس��رائيل مبناورة بشعة ضد أي رئيس حكومة. فبينما 
كان س��عد احلريري يجري محادثات مع باراك أوباما، استقال وزراء 
حزب اهلل من حكومته وس��ببوا أزمة أرغمته على استقالل أول طائرة 
والع��ودة إلى وطنه«. وتس��اءل مرغليت عن خلفي��ات اخلطوة التي 
قام بها حزب اهلل »هل هو يخش��ى فعال القضاء الدولي أم يس��تخدم 
هذا األمر كذريعة لهز اس��تقرار احلكومة في س��بيل تغيير اخلريطة 
السياس��ية في لبنان وإذالل الواليات املتحدة كما حصل؟ لقد راهنت 
الوالي��ات املتحدة على احلريري، فقام حزب اهلل بإذالل أوباما وإذالله 
في الوقت نفسه«. وفي سياق حتليل موازين القوى داخل لبنان، كتب 
مرغليت »في املاض��ي البعيد، عندما لم تكن هناك دولة عربية واحدة 
مستعدة للتس��ليم بوجود إسرائيل، دأب وزير اخلارجية اإلسرائيلي 
األول، موشيه شاريت، على تناول بالد األرز« بالقول: »لست أعلم من 
س��تكون الدولة العربية األولى التي ستوقع اتفاق سالم مع إسرائيل، 
إال أن��ي أعلم من س��تكون الدولة الثانية. إنها لبن��ان«. وختم الكاتب 
معلقا »لي��س لبنان هذا، وإمنا لبنان ال��ذي كان قائما آنذاك، ولم يعد 

موجودا«.

  مبادرة فرنسية: حتدث مصدر ديبلوماسي غربي في بيروت عن وجود مبادرة 
فرنسية لم تتبلور مالمحها بعد، تهدف الى اعادة ترتيب الوضع ومنع انفالته، 
وع���ن حترك دولي كبير قد ي���ؤدي في النتيجة الى تصويب املس���ار اللبناني 

الداخلي.
  3 احتماالت: مازالت بعض االوساط تراهن على إمكان تعومي اجلهود واملساعي إليجاد 
تسوية في لبنان. االوساط نفسها أشارت إلى ان تعذر الوصول إلى تسوية على »البارد« 
وضع البالد أمام أحد احتمالني: إما الس��عي إليجاد تسوية على »احلامي« وإما الذهاب إلى 
مزيد من التأزم والتصعيد. إال ان االوساط املذكورة لم تستبعد احتماال ثالثا وهو الدخول 

في حال من املراوحة واجلمود واالهتراء لعدة أشهر قبل حتديد وجهة االزمة.
  مشكلة في النظام السياسي: يرى محلل سياسي ان املرحلة احلالية من األزمة تبدو 
تكريسا النقسام يتعمق منذ 2004 وآل خطوة داخلية أو خارجية، منذ صدور القرار 

1559 عن مجلس األمن، تعلن أمرين:
� االول، أن النظام السياسي في لبنان لم يعد قادرا على العمل.

� الثاني، أن موازين القوى الداخلية واخلارجية غير جاهزة إلنتاج تسوية تتيح 
جتديد النظام. االستنتاج البسيط ينهض هنا ليقول ان التسوية املقبلة، طال الزمن 
أو قصر، لن تخرج من السياق الطائفي لكن مع ملسات مذهبية أوضح من السابق.
ومن دون تكرار سرد سلبيات اتفاق الطائف الكثيرة وإيجابياته القليلة، يتعني 
القول ان تعديل الصيغة تلك غير متاح اليوم من دون وقوع حدث كبير يبرر عودة 

ممثلي الطوائف الرئيسية إلى مائدة املفاوضات.
ورغم االهتراء العربي، ال تبدو القوى البديلة للنظام العربي الرسمي، أي اسرائيل 
وتركيا وإيران، قادرة على صوغ تفاهمات كبرى فيما بينها، ومع الواليات املتحدة، 

وفي معزل عن الدول العربية. لبنان عالق في منطقة انعدام الوزن العربي.
  ما قصده احلريري بقوله إن الفريق اآلخر لم ينفذ ما عليه: استنتج سياسي من املعارضة بأن 
احد أهم ما قصده الرئيس س��عد احلريري بقول��ه ان الفريق اآلخر لم ينفذ ما عليه،  هو 
فصل مس��ار احملكمة عن الوضع الداخلي اللبناني والوض��ع احلكومي، وهذه الناحية لم 
تنضج بعد عند هذا الفريق ألنها تعني ان التسوية تنطلق بعد اصدار القرار االتهامي وليس 

قبل صدوره كما يصر حزب اهلل.
  مواصفات تنطبق على ميقاتي: توقفت مصادر مراقبة عند كالم نقله في الس����اعات 
األخيرة عدد من الشخصيات املنتمية الى املعارضة عن كبار املسؤولني السوريني، 
وفيه ان دمش����ق تفضل اس����تبعاد الرئيس س����عد احلريري من رئاس����ة احلكومة، 
وأنها تنصح باختيار رئيس حيادي ش����رط ان يحظى بعدم ممانعة اململكة العربية 
السعودية و«تيار املستقبل« وذلك في إشارة مباشرة الى ان هذه املواصفات تنطبق 

على الرئيس جنيب ميقاتي.
  فتوش انضم إلى املعارضة: حتدثت مصادر زحلية مقربة من املعارضة عن ان موضوع 
مشاركة النائب نقوال فتوش في اجتماع املعارضة املزمع عقده في األيام املقبلة بات محسوما 
ومؤكدا، الس��يما ان فتوش أنهى متوضعه السياس��ي منتقال من مقلب قوى 14 آذار التي 

جتاهلته بعد االنتخابات النيابية االخيرة.
  ماذا قال جنبالط للبطريرك؟ في اللقاء الذي جمعهما قبل أيام في بكركي، حتدث 
النائب وليد جنبالط مع البطريرك صفير بش���كل عميق عن اخلطر الذي يداهم 
األقليتني الدرزية واملس���يحية، فشاركه البطريرك صفير في القلق بهذا الشأن. 
وقال جنبالط: »نحن شركاء وإياكم في جبل لبنان وأنا سلكت طريق املصاحلة مع 
املقاومة، وعلى بكركي ليس طريق املصاحلة بل طريق اللياقة« بالنسبة للعبارة 
التي ذكرها البطريرك صفير عندما قال ما يسمى بحزب اهلل. لكن األهم في رأي 
جنبالط هو اقتراحه جلهة اقامة عالقة جيدة بني البطريرك صفير وس���ورية. 
واقترح جنبالط ارس���ال موفد من بكركي الى دمشق للقاء اللواء محمد ناصيف 
قائال: »في ساعات اخلطر يجب اتخاذ مبادرات شجاعة، وأنا ال أحدثك عن نفسي 
لكني استطعت تأمني االستقرار في الشوف وعاليه وإبعاد املنطقتني عن أي صراع 

سني � شيعي، فمهمتك يا غبطة البطريرك ان تأخذ خطوة شجاعة«.

أخبار وأسرار لبنانية

بيروت ـ عمر حبنجر
بيروت في حالة اس����تنفار سياسي واسع، 
عش����ية بدء االستش����ارات النيابي����ة املقررة 
يومي االثنني والثالثاء لتسمية رئيس مكلف 
املقبلة، األكثرية خيارها  بتش����كيل احلكومة 
محسوم، بالنس����بة اليها سعد احلريري أو ال 
أح����د، واملعارضة تترقب موق����ف األمني العام 
حلزب اهلل الس����يد حسن نصراهلل في مؤمتر 

صحافي مقرر.
املعارضة متكتمة على اسم مرشحها املفترض، 
خش����ية احتراق ورقته قب����ل األوان، والنائب 
وليد جنبالط ال����ذي يلعب مع كتلته النيابية 
دور »بيض����ة القبان« في احلس����بة الوزارية، 
منصرف الى استكمال اتصاالت بدأها باألمني 
العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل، ويتابعها 
بلقاء الرئيس بش����ار األسد، ويستكملها بلقاء 
الرئيس سعد احلريري، الذي عاد الى بيروت 
من أنقرة أمس، حيث التق����ى رئيس الوزراء 

أردوغان ووزير اخلارجية أوغلو.
وتأخذ اتصاالت جنبالط الطابع الدولي بدليل 
لقائه سفيرة الواليات املتحدة مورا كونيللي 
قبل اجتماعه بالسيد نصراهلل، ثم التقى السفير 

الفرنسي باتون بعد االجتماع.
النائب ترو: ال نتأثر برعد وال برق

وفيما يراهن املعارضون على انضمام جنبالط 
ونوابه الى صفوفهم بعد عودته من دمش����ق، 
قال احد اعضاء كتلته نائب الشوف عالء ترو 
ردا على س����ؤال ملوقع »املستقبل« االلكتروني 
حول قول رئيس كتلة الوفاء للمقاومة محمد 

رعد انه يريد ش����خصية لرئاسة احلكومة لها 
سيرة مقاومة وطنية، قال ترو: اللقاء النيابي 

الدميوقراطي ال يتأثر برعد او ببرق.
وكش����ف ترو عن لقاء قريب لنواب اللقاء 
الدميوقراطي برئاسة جنبالط لدراسة املوقف. 
بدورها، قوى 8 آذار س����تجتمع على املستوى 
النيابي قبل ظهر االثنني، وقبيل وصول دورها 
في االستشارات العتماد املوقف املالئم واالسم 
املالئم لرئاسة احلكومة من وجهة نظر املعارضة، 
والتي ستتبلور دون شك في املؤمتر الصحافي 

للسيد نصراهلل.

الحريري ليس منزعجًا

مصادر 14 آذار اعتبرت في استقالة وزراء 
املعارضة زائد الوزير الوسطي عدنان السيد 
حسني، خطوة اس����تباقية للقرار االتهامي في 
جرمية اغتيال الرئيس رفيق احلريري، جتنبا 

الستقالة احلكومة حتت وطأته.
وقالت املصادر ل� »األنباء« ان سعد احلريري 
ليس منزعجا للخطوة التي أريد بها تشتيت 
األكثرية، فإذا بها توفر عليه االحراج، عند صدور 
القرار االتهامي املرتقب وبالتالي مطالبة حكومته 
مبواقف ال ميكنه القبول بها. واعادت املصادر 
ال����ى الذاكرة جانبا من التطورات السياس����ية 
واملطلبية التي مهدت ألحداث السابع من مايو 
2008 حيث اثارت املعارضة حملة مطلبية بوجه 
احلكومة واآلن يحاولون حتريك االحتاد العمالي 
مرة اخرى لكن بعد اعتبار احلكومة مستقيلة 

بطلت الفائدة من اي حترك.
واحلراك السياس����ي القائم ليس مقتصرا 

على لبنان، وتشكل حركة الرئيس احلريري 
جزءا من التحرك االقليمي والدولي الواس����ع 
حتت س����قف معادلة ضمان االستقرار االمني 
والسياس����ي بعد حتول احلكومة الى حكومة 

تصريف اعمال.
بدوره، نائب طرابلس محمد كبارة رد على 
مواصفات رئيس احلكومة التي اطلقها النائب 
محمد رعد امس االول دون ان يسميه بالقول: 
اذا فكروا في تسليم رئاسة احلكومة لطرطور 

ما فهم واهمون.
أما النائب يوسف املعلوف عضو كتلة نواب 
زحل����ة فتحدث عن تأثير خارج����ي على قرار 
االستقالة من احلكومة، ما يوجب امناطا اخرى 

في التعاطي مع تأليف احلكومة املقبلة.
وأجمع خطباء مساجد السنة في لبنان امس 
على ضرورة وحتمية اعادة تس����مية الرئيس 

احلريري الى رئاسة احلكومة.
دار الفتوى تعلن دعم وتسمية الحريري

وقال خطاب اجلمع ان رفيق احلريري هو 
من شرع املقاومة في لبنان عبر اتفاق 23 ابريل 
1996 وان سعد احلريري هو وريث ابيه وحامل 

شعلة املقاومة بنفس النظرة واالفكار.
وس����يوجه مفتي اجلمهورية الشيخ محمد 
رشيد قباني رسالة الى اللبنانيني اليوم السبت، 
تتمحور حول األوضاع الناجمة عن اس����تقالة 
وزراء املعارضة. وعلمت »األنباء« ان الرسالة 
التي سيوجهها املفتي اليوم ستكون صريحة 
للغاية وهي تصب في دعم تسمية الرئيس سعد 

احلريري لرئاسة احلكومة مرة أخرى.

الهاي: انتهاء مواجهة السيد و بلمار دون اتخاذ قرار
حول طلب اللواء االطالع على ملفات شهود الزور 

نادرة حيث يرى من الضروري حماية بعض املعلومات.
وأضاف ال اعتقد اننا اآلن لدينا كل املعلومات حول تلك 
الوثائق التي يطلب املستدعي االطالع عليها، وهذه االدلة من 
خالل طبيعتها س���رية الى حد بعيد وهذا ما يدل انه ينبغي 
ان نناقش محتواها وهذا ال ميكن ان يتم اثناء جلسة عامة 
والنقاش ال ميكن ان ينظم بحضور املستدعي، والكشف عن 
مثل هذه الوثائق للمس���تدعي قد يشكل خطرا على موقف 

االدعاء.
ولفت الى ان العناصر التي يطلبها املستدعي تبلغ آالف 
املس���تندات والوثائق ونحن في امس احلاجة الى مناقشة 
دقيقة وعميقة وهذا يتطلب الوقت للنظر في محتوى هذه 
املستندات، وقلتم ان املستدعي لديه احلق في الولوج الى هذه 
املواد وينبغي ان جتدوا حال وسطا بني احلفاظ على السرية 

وحق املستدعي في االطالع على هذه املعلومات.
وانته���ت املواجهة دون اتخاذ أي قرار في طلب الس���يد 

االطالع على امللفات اخلاصة بشهود الزور.
الى ذلك ذكرت مصادر لوكاالت االنباء ان بلمار سيسلم 
ملف دعوى االغتياالت الى القاضي فرانسني مطلع االسبوع 
املقبل على امل ان يضع االخي���ر مالحظاته ويصدر القرار 

خالل شهر فبراير.

موضوعية للوقائع فس���نتبني بسرعة ان هذه االدعاءات 
تفتقر ألي أساس، والواقع  انه في 17 مارس العام املاضي 
وجه املستدعي طلبا للرئيس ليقدم املدعي العام عددا من 
املس���تندات التي متت االشارة إليها، ووجه مكتب املدعي 
العام سؤالني الى املستدعي: اوال ما هي احملاكم الوطنية 
التي س���يالحق فيها، واي نظام كشف سينطبق في هذه 
االجراءات؟ ولم نتلق الى اآلن اي جواب عن هذين السؤالني 
وحتى اليوم اجل���واب اليزال غير مرض، فضال عن ذلك 
نحن نرى ان املستدعي وبعد 8 أشهر من رسالة 17 مارس 
املاضي قام بتفصيل طلبه وهذا الطلب هو اوسع بكثير من 
الطلب األولى وبالتالي ال اظن انه ميكن ان نقول ان مكتب 

املدعي العام قام بإرجاء االجراءات بل العكس صحيح.
وتابع قائال: طلب مكتب االدعاء تنظيم جلسة غير وجاهية 
بهدف االدعاء بأن يوضح لكم بصفة أكثر دقة كيف تنطبق 
احلدود والقيود على العناصر � األدلة التي يطلبها املستدعي 
في طلبه، وهكذا يكون االدعاء قد رد ايجابا على السؤال الذي 
طرحتموه لنا وللمستدعي، ومن حيث املبدأ اؤكد ان االدعاء 
واع كل الوعي بالبعد العاملي لإلجراءات، واالدعاء بصفة عامة 
يود ان يؤكد على اهمية الشفافية في كل اجراءات احملاكمة 
وهو ال يطلب جلسة غير وجاهية إال كحل اخير وفي حاالت 

بيروت ـ الهاي
ش���هد مقر احملكمة الدولية في الهاي مواجهة علنية بني 
املدعي العام للمحكمة القاضي دانيال بلمار واللواء املتقاعد 
جميل الس���يد، بعدما حدد قاضي اإلجراءات التمهيدية في 
احملكمة دانيال فرنسني جلس���ة بينهما، وأعطى لكل منهما 
20 دقيقة لتقدمي وجهة نظره القضائية حول مطالبة السيد 
مبستندات تتعلق بتوقيفه بني العامني 2005 و2009 ورفض 
بلمار الطلب خشية التأثير مبسار التحقيق اخلاص باغتيال 

الرئيس رفيق احلريري.
وخالل مهلته الزمنية في الكالم رأى املدير العام األسبق 
لألمن العام اللواء جميل السيد انه »مضى 10 أشهر على 
مطالبتنا بتسليم امللفات املتعلقة بشهود الزور، واليزال 
املدع���ي العام دانيال بلمار مياطل والس���جال دائر بيننا 
وبينه ورفض صالحية هذه احملكمة ورفض صفتنا في 
املرافعة وتس���ليمنا األدلة، وقدم عشرات احلجج لتبرير 
ه���ذا الرفض«، إال ان »األخير يعتبر ان تس���ليمنا األدلة 
سيعرض أمن لبنان للخطر وسيعرض سالمة التحقيق 
ووحدته للخطر و1000 حجة قد ال تش���كل سببا واحدا، 
وس���بب واحد وجيه ومنطقي قد يغن���ي عن 100 حجة، 
وبلمار لم يقدم س���ببا واحدا يجيز له منعي من ممارسة 
حقي باالطالع على امللف وممارس���ة حق���ي في محاكمة 

هؤالء األشخاص«.
ولفت الس���يد الى ان »قضية شهود الزور لم تعد قضية 
جميل السيد، امنا اصبحت بحجم وطن وبحجم مجتمع وتهز 
وطن���ا ومجتمعا اآلن في لبنان«، مش���يرا الى انه »ال ميكن 
حملكمة دولية ان تتعاطى مع السنوات اخلمس املاضية في 

مؤامرة شهود الزور وكأن شيئا لم يحصل«.
وعن متنع بلمار تسليم امللفات، أشار السيد الى انه »نفس 
التصرف الذي قام به عندما كان رئيسا للجنة التحقيق الدولية 
عندما متنع مع بعض القضاة اللبنانيني فتح ملف »شهود 
الزور« إللغاء االعتقال التعس���في، في حني لو اعتمد أبسط 
احلقوق ملا حصلت مؤامرة »ش���هود الزور« وملا كان هناك 

اعتقال سياسي وملا كانت هناك قضية أمامكم اليوم«.
واعتبر السيد انه »كان يكفي ان يقول القضاء اللبناني انه 
مادامت احملكمة الدولية ليست مختصة مبلف »شهود الزور« 
فنفتح نحن امللف، لكن القضاء والسياسة ال يريدان فتح هذا 
امللف في لبنان«، الفتا الى »ان هذه القضية كان ينقصها قاض 
يتمتع مبهنية كي يزيلها من درب العدالة لكن هذه البحصة 

اصبحت جبال اليوم، وفقط بلمار ال يريد ان يراه«.
من جانبه اعتب���ر مكتب املدعي العام الدولي القاضي 
دانيال بلم���ار، انه كانت هناك ادع���اءات غير مبررة من 
أكرم عازوري واللواء جميل الس���يد، ب���أن مكتب بلمار 
مياطل ويؤخر اإلجراءات، الفتا الى انه اذا نظرنا بصورة 


