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 مواقف »املستقبل« توحي باملقاطعة: تأكد عدم مشاركة »املستقبل« في 
احلكومة اجلديدة بعد: إعالن النائب خالد ضاهر ان »السبيل الوحيد 
للخروج من األزمة القائمة هو تصحيح مسار األمور من خالل تنحي 
الرئي����س ميقات����ي وع����ودة الرئيس س����عد احلريري ال����ى موقعه 

الطبيعي«.
وقول النائب أحمد فتفت: هل يرضى الرئيس ميقاتي ان يكون رئيسا 
حلكومة »زعران«؟ موضحا ان اجلو على األقل غير ايجابي وبشكل 

واضح من الناحيتني السياسية وتركيبة احلكومة.
وقول الوزير السابق محمد شطح ان القاعدة التي انطلقت منها قوى 
14 آذار هي مبدأ عدم املش����اركة في احلكومة بسبب اشكالية تكليف 

الرئيس جنيب ميقاتي.
 من يتولى نيابة رئاسة احلكومة؟: يحاول الرئيس ميقاتي اختيار أرثوذكسي 
ليك��ون نائبا له، وبالتالي فهو يفضل ان يأتي به حياديا بعد اعتذار نائب 
رئيس احلكومة الس��ابق عصام فارس عدم االش��تراك لظروف خاصة، 
بذريع��ة ان هناك ضرورة مللء الفراغ األرثوذكس��ي من خارج األكثرية 
اجلديدة املتمثلة في املجلس النيابي بنائبني أرثوذكسيني هما رئيس احلزب 
السوري القومي االجتماعي أسعد حردان وعضو تكتل التغيير واالصالح 

غسان مخيبر.
وكشفت معلومات عن محاولة جديدة إلقناع فارس باالشتراك في احلكومة 
على ان تس��ند إليه نيابة رئاسة احلكومة واخلارجية في حال اقتناع بري 
بعدم التمسك باخلارجية في مقابل اعطائه »الدفاع« )التي يطالب بها أيضا 

طالل ارسالن(.
وأشارت الى ان فارس كان فضل في االتصاالت 
التي أجريت معه سابقا عدم االشتراك على الرغم 

انه عرضت عليه نيابة الرئاس��ة والدفاع، لكن املش��اورات لم تتوقف في 
محاولة إلقناعه بالع��دول عن قراره على قاعدة تبادل حقيبتي اخلارجية 

والدفاع بني الشيعة واألرثوذكس.
ويطرح رئيس تيار املردة س��ليمان فرجنية تسمية حليفه النائب السابق 
فايز غصن نائبا لرئيس احلكومة، فيما العماد ميشال عون يحاول املجيء 

بالوزير السابق يعقوب الصراف لهذا املركز.
 »الداخلي�ة« و»الع�دل«: يعتبر أحد املقربني م����ن الرئيس ميقاتي أن 
حقيبتي الداخلية والعدل سيتس����لمها فريق محايد، وان املعارضة 
واألكثرية لن ينجحا في تسلم أي حقيبة منهما خصوصا ان الداخلية 
هي وزارة حساسة جدا. كذلك فإن وزارة العدل ستكون ميدانا لإلدانات 
الكيدي����ة اذا ش����غلتها املعارض����ة، وهذا أيضا م����ا يرفضه الرئيس 

املكلف.
حصة الدروز: كش��ف الوزير الس��ابق وئام وهاب انه اجتمع منذ أيام 
بالنائب جنبالط وقال له »أنا مع ان تأخذ الطائفة الدرزية وزارة الداخلية، 
اال ان ل��دى جنبالط رأيا آخر ألنه يعتبر ان الوضع خطير ويفضل عدم 

الدخول«.
وأشار وهاب الى انه »ليس صحيحا ان وزارة الطاقة يطالب بها جنبالط 

لبهيج أبو حمزة، فوزارة األشغال العامة ستبقى مع الطائفة الدرزية«.

 جنب�الط أول م�ن زّك�ى الرئيس املكل�ف: أكدت 
معلوم����ات ان النائب وليد جنبالط كان وراء 
تزكية اس����م الرئيس جنيب ميقاتي لرئاسة 
احلكومة العتيدة، ألنه بات على قناعة تامة بأنه ليس بإمكان الرئيس 
سعد احلريري تش����كيل حكومة ميكنها ان تعمل، وان الوضع الذي 
كان سائدا في تلك الفترة يحتم الذهاب الى تسمية ميقاتي ملا يتمتع 

به من قبول محلي وإقليمي ودولي.
 حتضيرات طرابلس�ية الس�تقبال ميقاتي: يعك��ف مناصرو الرئيس جنيب 
ميقاتي في طرابلس منذ أيام على إقامة لقاءات تضامنية ومؤيدة له تشارك 
فيها قطاعات وهيئات مختلفة، اس��تعدادا ليوم مجيئه الى طرابلس الذي 
»س��يكون يوما مشهودا وال نظير له« حس��ب قولهم، في موازاة ارتفاع 
ص��ور ميقاتي مرفقة بالعلم اللبناني بكثافة أخيرا في مناطق باب التبانة 

والقبة وباب الرمل، وهي مناطق ذات كثافة سكانية في طرابلس.
وتقول مصادر طرابلسية ان ميقاتي سيزور املدينة بعد تشكيل احلكومة 
العتي��دة، وأن ثمة تعاونا كبيرا قائما بني ك��وادره وكوادر الوزير محمد 
الصفدي إلقامة استقبال شعبي مشترك لهما والى جانبهما النائب أحمد 
آرامي، وذلك تأكيدا على صالبة التحالف القائم بينهما ورسوخه واستمراره 
ف��ي محطات مقبلة، فضال عن التمس��ك بالتداخ��ل احلاصل بني أنصار 
ومؤيدي »احلليفني«، والذي قدم »بروڤة« ناجحة قبل أسبوع عبر االستقبال 
الشعبي الذي أقيم للوزير محمد الصفدي والذي شارك فيه حشد غفير 
من املواطنني من مختلف مناطق طرابلس الى جانب وفد آبير من جمعية 

العزم والسعادة االجتماعية.
 ملاذا يلتزم حزب اهلل الصمت؟: الحظ مراقبون صمت حزب اهلل داخليا 
وع����دم مبادرته الى أي موقف من احلكومة املقبلة، وان كان قد أعلن 
التزامه بتس����مية ممثليه من غير احلزبيني عندما تصل األمور اليه، 

وبعد ان تكون القوى االخرى قد أجنزت تسمية ممثليها.
وإذا كان صمته في رأي بعض املصادر يعود الى حرصه على تظهير 
الصورة الوسطية للرئيس ميقاتي، الس����يما أمام املجتمع الدولي، 
فإن اخالءه الس����احة حلليفه املسيحي زعيم »التيار الوطني احلر« 
العماد ميش����ال عون لرفع الصوت واملجادلة حول مس����ألة التمثيل 
املسيحي في احلكومة يعزز االنطباع بهامش التحرك واملناورة أمام 

الرئيس املكلف.
رئيس الهيئة التنفيذية للقوات اللبنانية د.سمير جعجع عزا صمت 
ح����زب اهلل املطلق فيما يضع عون في املواجهة منذ تكليف الرئيس 
ميقاتي، الى سبب بسيط هو »ان حزب اهلل أذكى من عون، وإذا كان 
لدى احلزب شيء جدي ومحترم يقوم بإعالنه بنفسه، ولكن عندما 

تكون لديه أشياء أخرى يعطيها لعون واآلخرين لقولها«.
 عون يلتقي األسد قريبا: تردد ان الرئيس السوري بشار االسد سيلتقي 
العماد ميشال عون )في لقاء عائلي على األرجح( على هامش مشاركة عون 

في احتفاالت عيد مار مارون في منطقة براد السورية.
ويحضر عون للعام الثاني على التوالي عيد مار مارون في براد قرب حلب 

مع وفود شعبية آتية من لبنان هي من أنصار التيار الوطني احلر.

نصر اهلل للمصريين: نتضامن مع ثورتكم.. وانتصاركم سيغيّر وجه المنطقة
بيروت

دعما لعروبة مصر وتعزيزا لنهج املقاومة في املنطقة، اقامت 
االح���زاب والقوى الوطنية اللبناني���ة مهرجانا امس في منطقة 
الغبيري في الضاحية اجلنوبي���ة بحضور ممثلني عن مختلف 

االحزاب والقوى.
وفي املناسبة، كان ألمني عام حزب اهلل السيد حسن نصرهلل 
كلمة مطولة اش���ار فيها إلى ان »األميركيني يحاولون استيعاب 
الثورة املصرية وركوب موجتها وحتس���ني صورتهم في عاملنا 
وتقدمي أنفس���هم كمدافعني عن حرية هذه الش���عوب بعد عقود 
من الدعم ألس���وأ ديكتاتوريات شهدها عاملنا«، مؤكدا أن »ما يهم 
االدارة األميركية هو مصاحلها ومصالح واس���رائيل، ليس مهما 
من يكون في السلطة وال ڤيتو عندهم على أحد ال حركة اسالمية 
وال يساريا وال ميينيا وال علمانيا وال دينيا، ال شغل لها بالهوية 
األيديولوجي���ة والعقائدية للبديل، املهم فيه املوقف السياس���ي 
وهل يلتزم مصالح أميركا، وإذا كان يقدم هذا االلتزام فال مشكلة 

معه على االطالق«.
ولفت السيد نصراهلل إلى انه »يجب أن يتأكد شعب مصر من 
عظمة تأثير ثورتهم على معادالت العالم واملنطقة، وقد فرضت 
نفسها حدثا عامليا أول بامتياز على الدول الكبرى واملنطقة والرأي 
العام العاملي يكفي أن يش���هدوا هذا االرتباط الشديد لدى االدراة 

األميركية وحلفائها والتخبط في فهمها والتعاطي معها«.
وقال »أصدقاء اس���رائيل واميركا يري���دون اقناع العالم بأن 
ما يج���ري في مصر هو ثورة خبز وجوع وطعام، لكن احلقيقة 
يقولها للعالم كله املعتصمون في امليدان والساحات، فمصر أمام 
ثورة كاملة، هي ثورة الفقراء واألحرار وطالب احلرية ورافضي 
املهانة والذل الذي وضع في هذا البلد باالستس���الم ألميركا، هي 
انسانية سياسية اجتماعية وعلى الظلم والفساد والقمع واجلوع 
وهدر امكانيات البلد، وسياس���ات النظ���ام في الصراع العربي � 

االسرائيلي«.
ورأى أن »م���ن واجبات التضامن مع ثورة مصر تنزيهها عن 
كل ما يريدون أن يلصقوه بها من تهم«، مشيرا إلى أن »من أسوأ 
التهم التي سمعناها وسمعناها أيضا في ثورة تونس أن الثورة 
هي صنيعة اإلدارة األميركية وأنها هي التي حركت هؤالء الشباب 
وحرضتهم وعلى تنس���يق كامل معهم«، معتب���را أن »هذا ظلم 
كبير وأي انسان عربي أو مسلم أو حر يفكر بهذه الطريقة جتاه 

في مصر وحتويلها الى التش���يع«، الفتا إلى أنه سمع »في بعض 
التلفزيونات الرسمية التابعة للنظام كلمات ما كنا نخشاه، ولكن 
كل هذه االتهامات ستسقط أمام أصالة املصريني، واليوم نحن نعلن 
تضامننا واحد اوجه التضام���ن هو الدفاع عن هذه الثورة، وأحد 

هذه املسؤوليات تبيني صورتها احلقيقية«.
وأضاف »نحن أمام ثورة شعبية حقيقية مصرية وطنية يشارك 
فيها املسلمون واملسيحيون وتشارك فيها تيارات اسالمية وعلمانية 
ووطنية وقومية وفكرية متنوعة وحتضن في ساحاتها كل فئات 
الشعب من الصغار والكبار والنساء والشيوخ والعلماء والفالحني، 
لكن عنصر الش���باب هو األهم واألقوى في هذه الثورة، إذن نحن 
أمام ثورة كاملة، وهي نتاج إرادة هذا الش���عب وتصميمه وعزمه 
وهو الذي يقدم الش���هداء واجلرحى ويبيت في العراء ويقرر ماذا 
يري���د وماذا يفعل والى أين يريد أن يصل، وهو صاحب القرار في 
كل ما يقول ويفعل ويتطلع اليه وكل االتهامات بالتبعية للخارج 
أيا كان هذا اخلارج ستسقط وس���قطت أمام إرادة عظيمة لشعب 

مصر وشبابها«.
بدوره، حتدث رئيس تكتل »التغيير واالصالح« النيابي النائب 
العماد ميشال عون معتبرا ان »الثورة بدأت تأخذ أشكاال مختلفة في 
الدول العربية التي ادعت االعتدال على حساب شعوبها فيما يتعلق 
بالقضية الفلسطينية«، مضيفا ان »هدف الثورة إقامة احلكم العادل 

الذي يؤمن عدالة توزيع ثرواتها بدال من تبذير أموالها«.
ورأى العم���اد عون ان »عالقة األنظم���ة هي عالقة املصالح، أما 
عالقة الشعوب فهي املشاركة في القيم اإلنسانية املطلقة«، وتابع 
»ال يفاجئنا التعاطف والتضامن الشعبي اآلتي من الشرق والغرب 

مع ثورة شعب مصر«.
وحذر العماد عون من يحاول القيام باحللول املبتورة الستمرار 
الوضع الراه���ن، قائال: ان هؤالء الغي���ارى الذين أمعنوا في نهب 
الشعوب وتعطيل خياراتها عبر حكام فاسدين، وأشار الى »تخطي 
الشعب املصري آثار األحداث املؤملة التي حاولت إيقاع الفتنة بني 

أبنائه املسيحيني واملسلمني«. 
وقال عون مخاطبا الشعب املصري »لقد جنحنا في لبنان في 
إجناز حركتنا التغييرية دون عنف وتغلبنا على ما كان يخطط 
لنا من فتنة مذهبية«، الفتا الى »اننا على وش���ك بدء مسيرتنا 
االصالحية«، ومتنى ان »يبدأ الشعب املصري بأسرع وقت مسيرة 

االصالح والتغيير لتأمني مستقبل مصر وحماية تاريخها«.

على اسقاط نظامه؟!«.
وأشار السيد نصراهلل إلى انهم »تأخروا في اعالن تضامنهم مع 
الشعب املصري، ألنه »لو وقفنا سابقا كان سيقال ان املعتصمني 
في مدن مصر وميدان التحرير حتركهم خاليا تابعة حلماس أو 
حزب اهلل أو احلرس الثوري االيراني«، خصوصا أن »لنا جتربة 
مؤملة مع النظام ف���ي مصر ألنه عندما اعتقل أحد اخواننا وكان 
يتعاون مع عدد قليل من املصريني والفلسطينيني خلدمة أهلنا في 
غزة سميت خلية حزب اهلل واتهمت بأنها تعمل إلسقاط النظام 

ش���باب تونس أو مصر يرتكب ظلما كبيرا ويوجه اهانة لعقول 
وإرادات ووعي وثقافة وفهم هؤالء الش���باب وهذه الش���عوب«، 
متس���ائال »من منا ميكن أن يصدق أن أميركا تعمد الى اس���قاط 
نظ���ام يؤدي لها كل ما تريد م���ن خدمات ويعمل صادقا مخلصا 
في حماية مصاحلها ومشروعها، لو استمعنا الى األميركيني من 
احلزبني اجلمهوري والدميوقراطي وم���ا قالوه من مديح لرأس 
النظ���ام وخدماته التي قدمها هل ميكن أن يصدق أحد أن أميركا 
التي تقيم وترى وتفهم هذا الرئيس بهذه الطريقة تذهب وتعمل 

أكد خالل مهرجان »دعم عروبة مصر وتعزيز نهج المقاومة في الوطن العربي« أن األميركيين يحاولون استيعاب الثورة وركوب موجتها

بري عن ال� »حقيقة ليكس«: الحريري صدمني والوطن ال يعيش بالحقد
بيروت � عمر حبنجر

رجح رئي����س مجلس النواب 
نبيه بري من قطر احتمال والدة 
احلكومة في غضون اس����بوع من 
اآلن، واملعطي����ات املتوافرة حول 
اتصاالت ومساعي الرئيس املكلف 
جنيب ميقاتي ال توحي بأي تقدم 
على املس����ار التفاوض����ي اال مع 
فري����ق 14 آذار ممثال في الرئيس 
امني اجلميل، وال مع فريق 8 آذار 
املنقسم حول االسماء واحلقائب 

واحلصص هو اآلخر.
امرين: ال حكومة  وهذا يعني 
في اسبوع وحتديدا قبل ذكرى 14 
فبراير التي حتشد لها قوى 14 آذار 
سياسيا وشعبيا، وتوقع حكومة 
اللون الواحد، في ظل انكفاء 14 آذار 
عن االنخراط في احلكومة امليقاتية. 
والراهنة ان الرئيس املكلف يعمل 
على كل االحتم����االت، ويفترض 
ان ينشط حراكه واتصاالته هذا 
االسبوع مدعوما بتوجهات عربية 
واقليمية ودولية، ملعاجلة الوضع 
السياس����ي واحلكومي في لبنان 
ومبوازاة حواره مع 14 آذار القناعها 
للمشاركة، وبدأ يحضر الحتمال 
اخلروج بحكومة من اللون الواحد، 
وتقول مصادر 8 آذار ان قوى 8 آذار 
اعطت ميقاتي الئحة مبقترحاتها 
حول احلقائب واالسماء باستثناء 

بعض االطراف.

اللقاء مع سليمان

الرئي����س املكلف عقد مس����اء 
االحد لقاء بعيدا عن االضواء مع 
الرئيس ميشال س����ليمان حيث 
جرى استعراض حصيلة لقاءاته، 
متهيدا للمشروع بغربلة املواقف 
واالس����ماء هذا االسبوع، مصادر 
بعبدا نقلت ارتياح الرئيس سليمان 
للخطوات التي ق����ام بها الرئيس 
ميقاتي واملناخات االيجابية التي 
تشيعها توجهات الرئيس املكلف. 
وبعيدا عن االضواء ايضا عقد لقاء 
بني الرئيس ميقاتي وبني الوزير 

احلكومة اكثر من اس����بوع، الفتا 
الى ان مسألة التأليف غير مرتبطة 
مبوعد 14 فبراير او اي يوم آخر. 
واكد بري مواصلة دعمه ميقاتي 
وقال نحن من جهتنا لن نحشره 
في اي مطلب في البيان الوزاري 
وسنستمر بالوقوف الى جانبه ولن 
نعرقل املهمة التي يعمل من أجلها. 
ونوه بري بالرعاية القطرية التفاق 
الدوحة اللبنانية. ووجه التحية الى 
القيادة القطرية، كما شكر الرئيس 
أمني اجلميل، معتبرا ان مقترحاته 
قابلة للبحث والقبول، رافضا في 
الوقت نفسه وضع مواقف مسبقة 
ومبدئية على الرئيس ميقاتي من 
دون األخذ ف����ي االعتبار املواقف 

املبدئية لآلخرين.
وتطرق بري الى ما نش����ر عن 
لسان الرئيس سعد احلريري أمام 
جلنة التحقيق الدولية، بالقول: اآلن 
فهمت ملاذا ال يريدون حتويل ملف 
شهود الزور الى املجلس العدلي، 
وال يريدون املالحقة القضائية، لقد 
تأكدت ان بعض كبار املسؤولني 

جبران باس����يل موفدا من العماد 
ميشال عون، تناول احلصة العونية 
في احلكوم����ة العتيدة. ويبدو ان 
العونية، هي وزارة  الكتلة  عقدة 
الداخلية، التي يصر عليها العماد 
عون الحد مناصريه، في حني يلتقي 
الرئيس املكلف مع الرئيس سليمان 
على ابقائها ضمن احلصة الرئاسية 
التوفيقية. وتعتقد  ذات الصيغة 
اوساط قريبة من االستشارات ان 
ميقاتي وسليمان بدآ يلمسان نوعا 
من االنكفاء حلزب اهلل، بعد »دفش« 
العماد عون لوض����ع العصي في 

دواليب احلكومة العتيدة.
العماد عون يعت����رض ايضا 
على تسمية النائب وليد جنبالط 
للنائب نعمة طعمة كمرشح لدخول 
العتيدة، ويطالب عون  احلكومة 
بحصر حص����ة جنبالط بالوزراء 
ال����دروز دون االقتراب من املقاعد 

الوزارية للمسيحيني!
ويذكر ان النائب طعمة كاثوليكي 
املذهب، وهو من بلدة »املختارة«، 
عاصمة الشوف اجلنبالطي، وعضو 

في كتلة جنبالط النيابية، وفوق هذا 
كله هو شريك مصالح اقتصادية مع 

الرئيس املكلف جنيب ميقاتي.
مصادر الرئيس ميقاتي رفضت 
حتدي����د موعد اجناز التش����كيلة 
الرئيس  ان  احلكومي����ة وقال����ت 
املكلف اعد مسودة اولية حلكومة 
قابلة للتعديل في ضوء املشاورات 

اجلارية.

بري واثق من الموعد

لكن رئيس املجلس نبيه بري 

توقع من الطائرة التي اقلته الى 
الدوح����ة والدة احلكوم����ة خالل 
اس����بوع، وان عملي����ة التنقي����ب 
والبحث في االس����ماء واحلقائب 
بدأت امس االثنني، واالمور تسير 

بايجابية مع جميع االطراف.
ويشارك بري في املؤمتر السابع 
عشر لالحتاد البرملاني العربي، وقد 
رأى في دردشة مع الصحافيني في 
الطائرة، ان الطريقة الهادئة التي 
يعمل بها ميقاتي تسير على الشكل 
الصحي����ح ولن تس����تغرق والدة 

سيصبحون موضع مساءلة في هذا 
امللف. وقال ان الرئيس احلريري 
صدمه بالنوايا املضمرة، مشيرا 
الى ان الوطن ال ميكن ان يعيش 

باحلقد والبغضاء.

ماذا قال الحريري؟

وجاء في وثيقة افادة س����عد 
احلري����ري امام جلن����ة التحقيق 
الدولية، التي بثتها »قناة اجلديد« 
قوله »انه بعد مقتل والده أعلنت 
حكومة عمر كرامي احلداد ملدة ثالثة 
أيام، وحاول نبيه بري بعد اسبوع 
واحد عقد جلسة برملانية ملناقشة 
القانون االنتخابي في لبنان، وقال: 
خالص.. انتهى االمر أصبح وراءنا. 
وأضاف س����عد: كان هذا تصرفا 
مخذيا منه ومن سليمان فرجنية 
الذي قال: ان احلداد انتهى، اذهبوا 

الى منازلكم...«.

عودة الحريري إلى بيروت

في هذا الوقت عاد رئيس حكومة 
تصريف االعمال سعد احلريري 
الى بيروت أمس، قادما من باريس، 
وبعودته يفترض ان حتسم قوى 
14 آذار مسألة املشاركة في حكومة 

ميقاتي سلبا أو إيجابا.
وعليه، ينتظر حتديد اجتماع 
لقيادات 14 آذار، التخاذ موقف، كما 
لوض����ع برنامج احتفال ذكرى 14 
فبراير. وتقول مصادر في 14 آذار 
ل� »األنباء« ان احلريري عاش في 
باريس أجواء احملادثات الفرنسية 
� االميركية )مع مس����اعد وزيرة 
اخلارجية لشؤون الشرق االوسط 
جيفري فيلتمان( والفرنس����ية � 
القطرية التي أفضت الى تسهيل 

عملية تكليف الرئيس ميقاتي.
وفي معلوم����ات »األنباء« ان 
»صقور« املس����تقبل سيكون لهم 
دور اكبر في املرحلة املقبلة، وعلى 
رأس����هم فؤاد الس����نيورة وأحمد 
فتفت ومصطفى علوش، والنواب 

املسيحيون.

عون »مشكلها« مع جنبالط.. وباسيل التقى ميقاتي بعيدًا عن األضواء

)محمود الطويل(رئيس مجلس النواب نبيه بري خالل املؤمتر ال� 17 الحتاد البرملانات العرب الذي عقد في الدوحة أمس

أمني عام حزب اهلل السيد حسن نصر اهلل خالل خطاب »نصرة الشعب املصري« أمس 

مدعي عام احملكمة الدولية دانيال بلمار

بارود لم يعد راغبًا في الوزارة
في ظل انكفائه امللحوظ عن االعالم نقل احد زوار وزير الداخلية في 
حكومة تصريف االعمال زياد بارود ملوقع »النشرة« االلكتروني انه بات 
غير راغب في العودة الى احلكومة، وس��جل الزائر حتفظا لبارود حول 
االسباب. وفي هذا االطار اكدت مصادر مطلعة ان الوزير بارود يتحضر 
لالنتخابات النيابية للعام 2013 ملا يتمتع به من ش��عبية في دائرة جبيل، 
مش��يرة الى انه من اشرس املنافسني الي من اللوائح الكاملة التي ميكن 

ان تتشكل.

بلمار: تعريف لإلرهاب 
وارد في القانون اللبناني

بيروت )الهاي( � يوسف دياب
التأمت أمس غرفة استئناف محكمة لبنان الدولية اخلاصة في 

الهاي للمرة األولى وعلى قوسها قاضيان لبنانيان.
رئيس احملكمة انطونيو كاسيزي وخالل افتتاح اجللسة، شدد 
على ان »هذه اجللسة متثل حلظة مهمة في حياة احملكمة«، مضيفا 
»انه من مصلحة كل لبنان واملجتمع الدولي برمته ان تتقدم هذه 

العملية بثبات وسرعة«.
ويرأس هذه الغرفة القاضي االيطالي انطونيو كاسيزي والقاضيان 

اللبنانيان رالف رياشي وعفيف شمس الدين.
ويشغل رياشي وهو من أعالم القضاء اجلزائي في لبنان، منصب 
نائب رئيس احملكمة وهو مستقيل من القضاء اللبناني. اما القاضي 

شمس الدين فخرج من القضاء اللبناني بالتقاعد.
وتضم الغرفة االستئنافية ايضا كال من القاضي النيوزيلندي 

ديڤيد باركوان والقاضي السويدي كابل اريك بيوبورغ.
وتعتبر اجللسة التي طلبها قاضي اإلجراءات التمهيدية دانيال 
فرانسني، بعد اطالعه على مواد االتهام التي تضمنتها مسودة القرار 
االتهامي املرس���لة من املدعي العام دانيال بلمار اليه في 17 يناير 
املاضي، من أهم اجللسات على االطالق، ألنها ستحسم جدال ميكن 
ان يطرأ بني املدعي العام وقاضي اإلجراءات التمهيدية، أو بني املدعي 

العام وفرق الدفاع في أثناء احملاكمة، حول مفهوم اإلرهاب.
وتناول اجلدل حسم هذا املفهوم اما باعتماد القانون اللبناني، 

أو الدولي أو االثنني معا.
املدعي العام دانيال بلمار ش���دد على ان تعريف اإلرهاب وارد 

في القانون اللبناني وال ضرورة للجوء الى الدولي.
ولم تتناول اجللسة أي أسماء أو اتهامات واردة في القرار االتهامي 

الذي هو سري، وقليلة هي اجلهات التي اطلعت عليه.
مكتب الدفاع قال ان س���ياق جرمية احلريري يشير الى انه لم 

تكن هناك نية خللق حالة ذعر.

في أول جلسة للمحكمة الدولية 

أخبار وأسرار لبنانية


