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تقـرير
رسائل إلى المحرر
صوتوا للعجيبة
ّ

استيقظت في السابعة صباحًا
ع� �ل ��ى ص� � ��وت رس � ��ال � ��ة ق �ص �ي��رة
وص� �ل ��ت إل� ��ى ه ��ات �ف ��ي« :ص� � ّ�وت
للبنانّ .
صوت للعجيبة .ساهم
ف ��ي ف� ��وز ب � �ل � ��دك .»...ن �ظ��رت إل��ى
ال �ب �ع �ي��د م ��ن ال� �ن ��اف ��ذة م �ت �ح� ّ�ي �رًا
ف��ي أم ��ريّ .
ألي عجيبة أص� ّ�وت:
مل �ش �ك �ل��ة ال� �ك� �ه ��رب ��اء ال �ع �ج �ي �ب��ة
ُ ّ
ال �ت��ي ل ��م ت� �ح ��ل م �ن��ذ ع� �ق ��ود؟ أم
ّ
ل�ت�ل� ّ�وث امل �ي��اه وال �ط �ع��ام؟ ف��ك��رت
ف��ي أن أص � ّ�وت إلح ��دى ال��دوائ��ر
ال � �ح � �ك� ��وم � �ي� ��ة ...ل � �ل � �ض � �م ��ان؟ أم
مل�ص�ل�ح��ة ت�س�ج�ي��ل ال �س �ي��ارات؟
أم ل � �ل � �ك� ��ازي � �ن� ��و؟ أم مل� � �غ � ��ارات
ال � � � ��وزارات؟ س ��أص � ّ�وت ل�ل�ش��رك��ة
ّ
ال� �ت ��ي ت� �ن ��ظ ��ف ب� �ل ��دي ب��ال �س �ع��ر
األرخ ��ص ف��ي ال�ع��ال��م منذ ده��ر،
ّ
ول � ��م ت �ت �غ� ّ�ي��ر ب� �ع ��د .ف� ��ك� ��رت ف��ي
أن أص � � � � � ّ�وت ل �ع �ج �ي �ب ��ة زح� �م ��ة
ّ
ّ
ضبية ،وجسر جل
أوتوستراد
ال��دي��ب ،ال �ق��اب��ع ف��ي م�ك��ان��ه منذ
س�ن��وات! ه��و بالتأكيد عجيبة!
ال .ال .س� ��أص� � ّ�وت ل �ن �ف��ق س�ل�ي��م
ّ
س�لام ،ال��ذي أقطعه ك��ل ي��وم في
ط��ري �ق��ي إل� ��ى ال �ع �م��ل ،م�ت�ن�ش�ق��ًا
ّ
الغنية بالفيتامينات
ال �غ��ازات
ّ
امل �ق� ّ�وي��ة ل�ل�خ�ص��وب��ة ،أم أص��وت
للكسارات التي تنهش األخضر
وال� � � �ي � � ��اب � � ��س؟ أم ل� �ش ��واط� �ئ� �ن ��ا
ّل�اّ
ال�خ� ب��ة غير املستملكة لتسع
ّ
وتسعني سنة بطريقة شرعية؟
ال .ي �ج��ب أن أص � � � ّ�وت ل�ع�ج�ي�ب��ة
ّ
سأصوت لنظام ّ
السير
أق��وى...
ال �ع �ص��ريّ .إن ��ه عجيبة ف��ي ح��دّ
ّ
ّ
بنفسه،
ذات��ه ،ألن��ه ينظم نفسه ّ
وال ي �ح � ّت��اج إل � ��ى أي ت� ��دخ� ��ل...
أع �ت �ق��د أن �ن ��ي س ��أص � ّ�وت ل�لأم��ن
امل �م �س��وك :ل�ل�س��رق��ات ال�ي��وم� ّ�ي��ة،
ل �ح��وادث ال�س�ي��ر ال�ت��ي ن ��ادرًا ما
تحصل.
م� � � ��اذا ل � ��و ً ص � � ّ�وت � ��ت ل �ل �ب �ن��زي��ن،
ّ
األق ��ل كلفة ف��ي دول ال�ع��ال��م؟ ال،
ّ
س� ��أص� ��وت ل�ل�إن �ت ��رن ��ت ال �ف��ائ��ق
ال � �س� ��رع� ��ة ،ف� �ه ��و اح � �ت� ��ل امل ��رك ��ز
ال�ث��ال��ث ف��ي ال�ع��ال��م ف��ي السرعة
(ل � �ك � ��ن ب � ��امل � �ق � �ل � ��وب) .ي � �ج� ��ب أن
أص � � � ّ�وت ل� �ش ��يء أه� � � ّ�م وأس� �م ��ى:
ّ
ّ
اللبناني الرفيع،
سأصوت للفن ّ
مل��اذا يقولون إن��ه «ه��اب��ط»؟ هو
ل�ي��س ه �ك��ذا! س��أص� ّ�وت للحفرة
ـ�ـ�ـ�ـ�ـ األخ� � ��دود ال �ت��ي وق �ع��ت فيها
س � ّ�ي ��ارت ��ي ال � �ب � ��ارح � ��ة ...ح �س �ن��ًا،
س ��أص � ّ�وت ل �ن �ظ��ام �ن��ا ال �ط��ائ �ف��ي
ال�ع�ص��ري ،أم أص � ّ�وت لبطالتنا
امل �ن �خ �ف �ض��ة .س� ��أص� � ّ�وت ألدن ��ى
م� � �ع � � ّ�دل ه � �ج� ��رة ف � ��ي ال � �ع � ��ال � ��م...
ل� �خ ��ام ��س م ��رت� �ب ��ة ف� ��ي ال� �ع ��ال ��م،
م��ن ح�ي��ث ح�ج��م ال��دي��ن ال �ع��ام...
ل� ��م أق � � � ّ�رر ب � �ع� ��د ...ح �س �ن��ًا ي�ج��ب
أن أن �ه��ض ألن م��وع��د ان �ق �ط��اع
ال�ك�ه��رب��اء ـــــ العجيبة ق��د ح��ان،
أكو قميصي بعد...
ولم ِ
ّ
غسان نعمة

من المحرر
تستقبل "األخ� �ب ��ار" رس��ائ��ل ال �ق� ّ�راء
ع �ل��ى ال� �ع� �ن ��وان اإلل �ك �ت ��رون ��ي اآلت� ��ي:
 ،letters@al-akhbar.comعلى أن
تنطلق ال��رس��ال��ة م��ن أح��د امل��واض�ي��ع
املنشورة في "األخبار" ،وأال يتجاوز
نصها  150كلمة.

ّ

تعين  8محامين
الدولية
المحكمة
ّ

ّ
عينت املحكمة الدولية الخاصة بلبنان محامني
لحضور جلسة ستنعقد في  11تشرين الثاني املقبل للنظر
في اإلجراءات الغيابية .أمام املحامني خيار رفض املحاكمات
بحجة أن ال دليل على وجود املتهمني في لبنان،
الغيابية ُ ّ
وبالتالي لم يبلغوا دعوات املحكمة وقراراتها
عمر نشابة
ع� نّّي� رئ �ي��س م�ك�ت��ب ال��دف��اع ف��ي املحكمة
ال��دول�ي��ة ال�خ��اص��ة بلبنان ف��ران�س��وا رو،
أم � ��س ،ث �م��ان �ي��ة م �ح��ام�ي�ن ع ��ن امل�ت�ه�م�ين
األرب � �ع ��ة ل �ي �ح �ض��روا ال �ج �ل �س��ة ال�ع�ل�ن�ي��ة
ُ
ل �غ��رف��ة ال ��درج ��ة األول � � ��ى ،ال �ت��ي س��ت�ع�ق��د
ف��ي  11ت �ش��ري��ن ال �ث��ان� ُ�ي امل �ق �ب��ل ف��ي مقر
املحكمة ف��ي اله��اي .خ� ّ�ص��ص محاميان
ّ
ّ ّ
لكل متهم ،وت��وزع��وا على النحو اآلت��ي:
امل �ح��ام��ي ال �ف��رن �س��ي م ��ن أص� ��ل ل�ب�ن��ان��ي
أن �ط��وان ق��رق�م��از وامل �ح��ام��ي البريطاني
ج ��ون آر دب �ل �ي��و دي ج��ون��ز ل �ل��دف��اع عن
مصطفى ب��درال��دي��ن .وامل�ح��ام��ي الكندي
يوجني أوساليفان واملحامي اللبناني
أم �ي��ل ع� ��ون ل �ل��دف��اع ع ��ن س �ل �ي��م ع �ي��اش.
امل �ح��ام��ي ال �ف��رن �س��ي ف�ي�ن�س��ان ك��ورس�ي��ل
البروس واملحامي املصري ياسر حسن
ل�ل��دف��اع ع��ن ح�س�ين ع�ن�ي�س��ي .وامل�ح��ام��ي
ال� �ب ��ري� �ط ��ان ��ي داي � �ف� ��د ي ��ون ��غ وامل� �ح ��ام ��ي
السويسري غويناييل ميترو للدفاع عن
أسد صبرا.
جلسة  11تشرين الثاني املقبل مخصصة
ل �ل �ن �ظ��ر ف ��ي ق� � ��رار ال �س �ي��ر ب��امل �ح��اك �م��ات
ال� �غ� �ي ��اب� �ي ��ة ،ب� �ع ��د أن أك � � ��دت ال �س �ل �ط��ات
القضائية اللبنانية عجزها عن تنفيذ
م� ��ذك� ��رات ال �ت��وق �ي��ف وت �ب �ل �ي��غ امل�ت�ه�م�ين
التهم التي ّ
وجهها إليهم امل� ّ�دع��ي العام
دانيال بلمار في حزيران الفائت ،وبعد
أن ع� ّ�م �م��ت امل�ح�ك�م��ة م ��ذك ��رات ال�ت��وق�ي��ف
وقرار االتهام في وسائل اإلعالم .وكانت
ال�س�ل�ط��ات ال�ق�ض��ائ�ي��ة ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة ممثلة
ب��امل��دع��ي ال� �ع ��ام ل ��دى م�ح�ك�م��ة ال�ت�م�ي�ي��ز

ال� �ق ��اض ��ي س �ع �ي��د م � �ي ��رزا ق ��د أك� � ��دت ف��ي
تقريرين رفعتهما إلى قاضي اإلجراءات
التمهيدية في املحكمة الدولية ،منذ آب
ال�ف��ائ��ت ،ع��دم ع�ث��وره��ا ع�ل��ى األش�خ��اص
ّ
املفصلة
األرب �ع��ة ،وع��رض��ت اإلج � ��راءات
التي اتخذتها للبحث عنهم.
م ��ا ه ��و دور امل �ح��ام�ي�ن ال ��ذي ��ن ع� ّ�ي�ن�ت�ه��م
امل �ح �ك �م��ة أم� ��س ف ��ي ج �ل �س��ة  11ت�ش��ري��ن
الثاني؟ بما أن ق��رار السير باملحاكمات
ال�غ�ي��اب�ي��ة ل��م ُي�ت�خ��ذ ب �ع��د ،ف ��إن امل�ح��ام�ين
الثمانية ُع ّينوا مؤقتًا لحضور الجلسة
وعرض مواقفهم من غيابية املحاكمات.
وي �م �ك �ن �ه��م أن ي �ع �ت��رض��وا ع �ل��ى ال �س �ي��ر
ب�م�ح��اك�م��ات ك �ه��ذه ،إم ��ا ألن �ه��م ي ��رون أن
الجهود لتبليغ املتهمني لم تكن كافية،
وف��ي ه��ذا اإلط��ار ق��د ي� ّ�دع��ي امل�ح��ام��ون أن
ال دليل على وج��ود املتهمني في لبنان،
وبالتالي ف��إن إج ��راءات التبليغ ل��م تكن
مناسبة ألنها اقتصرت على لبنان (رغم

يمكن المحامين
االعتراض على السير
بالمحاكمات ألن الجهود
لتبليغ المتهمين لم
تكن كافية

تبليغ األنتربول) ،أو ألنهم يعتبرون أن
ال دليل على أن املتهمني األربعة على قيد
الحياة .يذكر أن طلب املحكمة م��ن دول
أخ��رى تبليغ املتهمني يستدعي توقيع
ت �ل��ك ال � ��دول ات �ف ��اق ت �ع ��اون م ��ع امل�ح�ك�م��ة
ال �خ��اص��ة ب �ل �ب �ن��ان ،ب�ي�ن�م��ا ك��ان��ت جميع
الدول التي يمكن أن تكون معنية باألمر
قد رفضت توقيع اتفاق كهذا بحسب ما
أك��د الرئيس ال��راح��ل للمحكمة القاضي
أنطونيو كاسيزي في تقريره الثاني إلى
األم�ين ال�ع��ام لألمم املتحدة مطلع العام
الحالي (صفحة .)36
أم � ��ا إذا واف� � ��ق امل� �ح ��ام ��ون ع �ل��ى ال �س �ي��ر
ب��امل �ح��اك �م��ات ال �غ �ي��اب �ي��ة ،ف �ي �ت �ش��اورون
م ��ع م �ك �ت��ب ال� ��دف� ��اع ل�ت�ث�ب�ي�ت�ه��م ك��وك�ل�اء
املتهمني األرب �ع��ة ،ولتأليف ف��رق العمل
التابعة ل�ه��م .وي�ت��أل��ف ف��ري��ق ال��دف��اع عن
ّ ّ
كل متهم من عدد من الخبراء القانونيني
وم�ح�ق�ق�ين ،إذ إن ن �ظ��ام امل�ح�ك�م��ة يمنح
ص�لاح �ي��ات ل �ل��دف��اع ت � ��وازي ص�لاح�ي��ات
ّ
االدع� � � � ��اء .ي �ع �ن��ي ذل� ��ك أن م ��ن ص�لاح�ي��ة
املحامني استدعاء أشخاص لالستماع
إلى إفاداتهم ،ويمكن أن يطلبوا االطالع
ع� �ل ��ى م� �س� �ت� �ن ��دات رس� �م� �ي ��ة وم� �ح ��اض ��ر
تحقيق استند إليها املدعي العام بلمار.
يذكر أن ل��دى املدعي العام مهلة ثالثني
يومًا لتسليم فريق ال��دف��اع ،بعد تثبيت
املحامني ،كامل ملف املواد ّ
املؤيدة للقرار
ّ
ويرجح أن يطلب فريق الدفاع
االتهامي.
ً
مهال زمنية لدراسة امللف والتحقيق في
مضمونه قبل انطالق املحاكمات.

ملحة عن املحامني الثمانية
امل �ح ��ام ��ي ق ��رق �م ��از م �ن �ت �س��ب إل� ��ى ن�ق��اب��ة
املحامني ف��ي ب��اري��س ،وه��و وكيل اللواء
ج� �م� �ي ��ل ال� �س� �ي ��د خ �ل ��ال ف � �ت� ��رة اع �ت �ق��ال��ه
ّ
التعسفي ووكيله الحالي ف��ي ال��دع��اوى
التي رفعها في املحاكم الفرنسية بحق
السفير السابق جوني عبدو والرئيس
األول للجنة التحقيق الدولية ديتليف
م�ي�ل�ي��س .امل �ح��ام��ي ج��ون��ز م�ن�ت�س��ب إل��ى
نقابة املحامني في إنكلترا وويلز ،وهو

رئيس مكتب الدفاع في املحكمة الدولية فرانسوا رو

المشهد السياسي

جعجع يدعو إلى توقيف حامل العصا أو «ما يشبهها»
خطا الوزير مروان شربل خطوته األولى أمس في اتجاه حل
قضية السا ،فيما أكد وزير االتصاالت ّ
خلو بلدة ترشيش من
ّ
تمديدات شبكة حزب الله ،متعهدًا بعدم وصولها إلى البلدة
املذكورة .فهل سيؤدي «حل» املشكلتني إلى بطالة سياسية؟
م��رة أخ��رى ،ال يكاد ي��زاح��م ملف تمويل
املحكمة في املشهد السياسي غير بلدة
الس ��ا .فبعد إش �ك��ال أول م��ن أم ��س ،عقد
ّ
ّ
والبلديات م��روان شربل
الداخلية
وزير
اج �ت �م��اع��ًا أم � ��س ف ��ي ال � � � ��وزارة ل�ت�ح��دي��د
آل� � ّ�ي� ��ة مل �ع��ال �ج��ة ه � ��ذه امل �ش �ك �ل ��ة .وأك � ��دت
م �ص ��ادر وزارة ال��داخ �ل �ي��ة ل �ـ«األخ �ب ��ار»
أن أه� � ّ�م م��ا ت� ّ
�وص��ل إل �ي��ه االج �ت �م��اع هو
ّ
االتفاق على أن يرسل القاضي العقاريّ
ّ
مساحًا واح�دًا ،بعد أن اعتادت األطراف
امل �ت �ن��ازع��ة أن ي��رس��ل ك��ل م�ن�ه��ا م�س��اح��ًا.
وأسهم االجتماع في «امتصاص نقمة
األهالي إلى جانب استيعاب اعتراضات
ّ
املطرانية» .وض� ّ�م االجتماع ممثلني عن
أه��ال��ي ب�ل��دت��ي الس ��ا وأف �ق��ا ،وم�م�ث��ل عن
م �ط��ران �ي��ة ج��ون �ي��ة امل ��ارون� �ي ��ة ،وامل � ّ�س ��اح
املكلف بمسح أمالك السا فادي عقيقي.
ون �ت��ج م �ن��ه ،وف �ق��ًا ل �ل �ب �ي��ان ال� �ص ��ادر عن
الوزارة« ،وضع اآللية التي ستحدد على
أساسها العقارات وهوية مالكيها ،على
أن تبقى ال�ع�ق��ارات م��وض��وع ال �ن��زاع في
م�س��ار متابعة ال �ق �ض��اء» .وأش ��ار شربل
إل��ى االت �ف��اق ع�ل��ى ال�ت�ق��اء ك��اف��ة األط ��راف

م ��ع ال �ق��اض��ي ال �ع �ق��اري ال �س �ب��ت امل �ق �ب��ل،
ل�ل�س�ي��ر ب��آل �ي��ة ت�ك�ل�ي��ف م � ّ�س ��اح مختص
ل�ت��دوي��ن امل�س�ت�ن��دات واالع �ت��راض��ات من
جميع األفرقاء ،أو إرسالها إلى القاضي
العقاري الذي «يدرس هذه االعتراضات
إلعطاء كل ذي حق حقه» .وختم شربل
ب��ال�ت��أك�ي��د أن ال �ق��اض��ي ال �ع �ق��اري وع��ده
ب��إي�لاء ه��ذه ال�ق�ض�ي��ة االه �ت �م��ام ال�ك��اف��ي،
وإص � ��دار األح �ك��ام ف��ي أس ��رع م��ا يمكن،
متمنيًا أال تتجاوز املهلة آخر هذا العام.
وت�ع�ل�ي�ق��ًا ع �ل��ى االج �ت �م��اع ،ق ��ال ال��وك�ي��ل
األب� ��رش� � ّ�ي مل�ن�ط�ق��ة الس� ��ا األب ش�م�ع��ون
ع��ون ل �ـ«األخ �ب��ار» إن «ال��وزي��ر ع� ّ�ب��ر ّ
عما
نطالب به وقراره جيد .ننتظر التنفيذ».
أم ��ا رئ �ي��س ب�ل��دي��ة الس ��ا ع �ص��ام امل �ق��داد،
ّ
ف��أك��د ب��دوره ل�ـ«األخ�ب��ار» رف��ض األهالي
ل�خ��ري�ط��ة امل �س��اح��ة ال �ع��ائ��دة ل �ع��ام 1939
ّ
وعدم السير فيها ،مؤكدًا التزام ما صدر
عن اجتماع الداخلية ،لناحية االعتماد
ّ
ع �ل��ى ق ��اض ع� �ق � ّ
�اري ي �ق � ّ�دم ل ��ه ك ��ل ط��رف
م�س�ت�ن��دات��ه ل�ي��أخ��ذ ال�ق��اض��ي ع�ل��ى ض��وء
املستندات قراره.
م��ن ج�ه�ت��ه ،واص ��ل رئ�ي��س ح��زب ال�ق��وات

ال� �ل� �ب� �ن ��ان� �ي ��ة س� �م� �ي ��ر ج� �ع� �ج ��ع م� �ح ��اول ��ة
االس �ت �ف��ادة س�ي��اس�ي��ًا م��ن ه ��ذه القضية
العقارية ،فانطلق في حديثه مع وكالة
األن� � �ب � ��اء امل� ��رك� ��زي� ��ة م � ��ن ج �ل �س��ة ح �ق��وق
اإلنسان ووجوب متابعة القضاء للحق
العام ،وم� ّ�ر على ترشيش موصيًا وزير
االتصاالت نقوال صحناوي برفض ّ
مد
أي خ�ط��وط غ�ي��ر ش��رع�ي��ة ألي ج�ه��ة غير
ّ
ال ��دول ��ة ،وح � ��ط أخ� �ي� �رًا ف ��ي الس � ��ا .أش ��اد
باإلجراءات التي تتبعها الدولة ،معتبرًا
أن على القيادات واملواطنني «االنحناء
واإلش ��ادة وتقدير الخطوات التي تقدم
عليها السلطات املعنية في هذا امللف ،ألن
املطلوب هو فرض هيبة الدولة وتطبيق
القانون على الجميع بالتساوي»ّ .
وعبر
جعجع عن «ارتياحه لبيان عائلة املقداد
ّ
الذي استنكر كل عمل مخل باألمن ،وأكد
ً
دعم الدولة واحترام القوانني» ،آمال «أن
تحذو سائر العائالت حذو آل املقداد في
ّ
ع��دم تغطية أي م�خ��ل ب��األم��ن أو معتد
ع�ل��ى ال �ق��ان��ون» .ل�ك��ن س��رع��ان م��ا توقف
ج �ع �ج��ع ع �ن��د ت� �ص ��دي أح � ��د امل��واط �ن�ي�ن
ل��رج��ال األم��ن أث�ن��اء قمعهم مخالفة في
ً
الس ��ا وم�ح��اول�ت��ه ال �ت �ع��رض ل�ه��م ح��ام�لا
«عصا أو ما يشبهها» في ي��ده ،مشددًا
على وج��وب إل�ق��اء القبض بسرعة على
املتطاولني على رجال األمن.

صحناوي :ال تمديدات في ترشيش
أم ��ا رئ �ي��س ت�ك �ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر واإلص �ل��اح
ال� �ن ��ائ ��ب م �ي �ش ��ال ع� � ��ون ،ف��اك �ت �ف��ى ب�ع��د

اج �ت �م��اع ال�ت�ك�ت��ل ب ��اإلش ��ارة س��ري�ع��ًا في
م � ��وض � ��وع ت ��رش� �ي ��ش إل� � ��ى أن «ش �ب �ك��ة
اتصاالت حزب الله قديمة» .وأك��د عون
ع � ��دم وج� � ��ود ت� �م ��دي ��دات ف ��ي ت��رش �ي��ش،
معتبرًا أن تركيب إم��دادات خاصة على
ً
ال �ش �ب �ك��ة ال �ش��رع �ي��ة ل �ي��س أم � �رًا م �ق �ب��وال.
ون� ّ�ب��ه ع��ون إل��ى أن «امل�ق��اوم��ة ال يمكنها
ال �ت��واص��ل ع�ب��ر ال �ح �م��ام ال ��زاج ��ل» .وف��ي
اإلط ��ار ذات ��ه ،أع�ل�ن��ت وزارة االت �ص��االت
أن ال��وزي��ر ص�ح�ن��اوي ك�ل��ف ف��ري�ق��ًا فنيًا
من الوزارة بالكشف على «أعمال تنفيذ
امل � �ش� ��روع ال ��وط� �ن ��ي ل �ش �ب �ك��ات األل� �ي ��اف
البصرية التي تقوم بها شركة خاصة
ملصلحة ال� ��وزارة .وت�ب�ين نتيجة أعمال
الكشف عدم وجود أي تمديدات خاصة
ف��ي امل �س��ال��ك ال�ه��ات�ف�ي��ة ال�ت��اب�ع��ة ل ��وزارة
االتصاالت في بلدة ترشيش».
وب �ع �ي �دًا ع ��ن ت��رش �ي��ش ،خ � ّ�ص ��ص ع��ون
ال � �ج ��زء األك � �ب ��ر م ��ن م ��ؤت� �م ��ره مل�ه��اج�م��ة
الرئيس نجيب ميقاتي ال��ذي «ال يكون
قويًا إال بحماية املخالفات التي تبدو
جزءًا من سياسة الدولة» .وتحدث عون
عن شعور تكتله ب��أن الحكومة ال تريد
إق � ��رار م �ش��روع امل ��وازن ��ة ،م�ت�م�ن�ي��ًا أن ال
يكون إحساسه صحيحًا .ووصف كالم
السفيرة األميركية مورا كونيللي التي
زارته أول من أمس بالهادئ ،مؤكدًا أنه
ال يواجه أح �دًا ،ولكن «املجتمع الدولي
ه� ��و ال � � ��ذي ي ��واج� �ه� �ن ��ا ،وأي إج� � � ��راءات
يتخذها بحقنا إذا امتنعنا عن الدفع،
ن �ع �ت �ب��ره��ا ت �ع �س �ف �ي��ة واع �ت �ب��اط �ي��ة ،ألن

