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لبنان.. عين على جلسة »الشهود« الحكومية وأخرى على زيارة نجاد »الرسمية«
تقرير وزير العدل أجاز مالحقة شهود الزور مع استمرار عمل المحكمة

وليد جنبالط

الرئيس سعد احلريري

جنبالط: الحريري زعيم كل لبنان وأحيانًا 
يكون من الضروري التخلي عن بعض المرافقين

»يديعوت« تهاجم »الحريري جونيور«: مثير للشفقة
وقد يلقى مصير والده نفسه وفي الظروف نفسها!

حرب الـ 2006.. في فيلم إيراني بلبنان

..و تأجيل عرض »األيام الخضراء« 
لتزامنه مع زيارة نجاد

سكرية لـ »األنباء«: المحكمة سالح بيد األميركيين 
لضرب سورية تارة .. وأخرى إلحداث فتنة سنّية ـ شيعية 

بيروت ـ أحمد منصور
رأى عضو »كتل����ة الوفاء للمقاومة« النائب 
وليد س����كرية، ان فريق ق����وى 14 آذار امللتحق 
باملشروع االميركي يريد احملكمة الدولية للنيل 
من سالح املقاومة، مشيرا الى ان الواليات املتحدة 
االميركية ال تريد سورية اليوم، بل املقاومة عبر 
إحداث فتنة سنية � شيعية لتوجيه العرب ضد 
ايران وليس ضد اسرائيل، معتبرا انه اذا اتخذ 
لبن����ان موقفا من احملكمة عب����ر وقف التمويل 
وسحب القضاة اللبنانيني منها وبدأ في محاكمة 
شهود الزور لكشف حقيقة املؤامرة، فسنكون 
سحبنا االوراق من يد من يريد الفتنة في لبنان، 
ب����ل املتفجرات واالغتياالت التي قد تقدم عليها 
اميركا واسرائيل بعد صدور القرار إلشعال نار 

الفتنة في لبنان.
وقال س����كرية في تصريح ل� »األنباء«: بعد 
حرب اخلليج سعت أميركا الى نظام أمن اقليمي 
في الشرق االوسط مبني على السالم بني العرب 
واسرائيل، وبدأت بتنفيذه للسيطرة على الشرق 

االوسط نظرا ألهميته وموقعه 
االستراتيجي وموارده، فتبنت 
اخليار االسرائيلي بالسالم 
املنفرد. وباشرت بعد احتالل 
العراق ف����ي تفتيت املنطقة 
الى كيانات مذهبية وعرقية 
متصارعة خدمة لألمن القومي 

االسرائيلي.
وأض����اف: بع����د احتالل 
العراق تصاع����دت املقاومة، 
وكان معظمها على احلدود 
الس����ورية. وعندما أدركت 
اميركا ان سورية ال تريد ايقاف 
املقاومة، طرح ملف احلرب 
على سورية، ولكن في حال 

احتالل سورية  فإن املقاومة ستنتشر، لذا طوي 
ملف احلرب عليها وكان الضغط عليها من خالل 
لبنان، فكان القرار 1559 ومن ثم اغتيال الرئيس 
رفيق احلريري لتفعيل هذا القرار بإحداث ثورة 

ش����عبية في لبنان وتوجيه 
االته����ام لس����ورية. عندما 
امي����ركا وحلفاؤها  لم جتد 
طريقة لنزع سالح املقاومة 
في لبنان، جلأوا الى اسرائيل 
فكانت حرب 2006 التي فشلت 
فيها اسرائيل في القضاء على 
املقاومة، مما أدخل املنطقة في 
معادلة جديدة، حيث لم تعد 
التي تفرض  القوة  اسرائيل 
االهداف السياس����ية بالقوة 

العسكرية.
وتابع سكرية: ان اميركا 
طوت ايضا ملف احلرب على 
اي����ران، ألن أي حرب عليها 
ستدمر اخلليج، لذا تبنى الرئيس االميركي باراك 
أوباما سياسة جديدة انطالقا من ان احلرب مع 
ايران لن تكون تقليدية، بل نووية، وفي نفس 
الوقت في ظل ان اسرائيل مكبلة اليد في القيام 

بحرب على اجلبهة الشمالية ضد لبنان وسورية، 
خصوصا ان سورية أعادت بناء قوتها العسكرية 
ولم تعد دولة ممانعة، بل أصبحت دولة مواجهة 
ومستعدة للحرب، لذلك فإن اخليار االميركي كان 
تسوية سلمية على املسار الفلسطيني، ويتبعها 
س����الم بني الدول العربية املعتدلة وإسرائيل، 
وإنشاء جبهة عربية ضد ايران ونقل احلرب من 
صراع عربي � اسرائيلي على أرض فلسطني الى 

صراع عربي � ايراني في منطقة اخلليج.
وختم بالقول: لقد أعطي املشروع االميركي هذا 
السالح ليستخدمه كيفما يشاء، مرة ضد سورية 
لدفعها لاللتزام بالعراق، واليوم إلحداث فتنة 
سنّية � شيعية لتمرير التسوية ونقل الصراع 
من عربي � اسرائيلي الى صراع عربي � ايراني، 
فعلى اللبنانيني التنبه للمخاطر التي حتدق بهم 
والعمل على حفظ كيان لبنان كي ال تتفكك الدولة 
اللبنانية وجنعلها س����احة لتمرير التسويات 
الدولية، وان نحفظ دماء املس����لمني، وأال يذبح 

بعضنا بعضا في لعبة املشروع املشبوه.

الشويفات ـ عامر زين الدين
أعلن رئيس اللقاء النياب����ي الدميوقراطي وليد 
جنبالط، رفضه الكالم عن الفتنة وعن حرب في لبنان، 
معتبرا ان جلسة مجلس الوزراء الثالثاء املقبل قد 

تكون منطلقا ملعاجلة ملف شهود الزور.
جنب����الط خالل جولة له في ق����رى وبلدة قضاء 
عالية شملت الش����ويفات ودير قوبل وغيرهما، في 
اطار دعوته االهالي في اجلبل، الى التمسك بالتهدئة 
ق����ال: عندما هاجمت بعض املنظري����ن القابعني في 
فنادق باريس، لم اكن اقصد الصديق مروان حمادة 
الذي اجدد اس����تعدادي للقاء الرئيس بش����ار االسد 
للحديث معه في قضيته، وانا الذي استبعد تورطه 
في فبركة ش����هود الزور. جنبالط وصف االصوات 
التي تنادي باس����تقالة رئيس احلكومة بالسخيفة، 
الن سعد احلريري رئيس حكومة كل لبنان، وليس 
زعيم طائفة الن البديل عنه سيكون الفراغ، مجددا 
دعوته للرئيس احلريري ولالمني العام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل الى اللقاء واحلوار ولتعزيز 
الوحدة الوطنية واالستقرار. وكان جنبالط شدد في 
وقت سابق على ان رئيس احلكومة »جريء ومقدام، 
وهو لن يسمع لهؤالء املرتاحني في الهاي أو باريس 
وال لتلك األصوات التي تدعوه لالس����تقالة«، وسأل 
جنبالط: »ماذا تعني استقالة احلريري اليوم؟ الفراغ، 
هل يريد هذا البعض الفراغ؟ فسعد احلريري ليس 

زعيما للسنة فقط بل هو زعيم لكل لبنان«. 

رأت صحيفة »يديعوت أحرونوت« في مقالة 
بعنوان »ضعيف الشخصية احلريري«، أن رئيس 
احلكومة اللبنانية سعد احلريري يثير الشفقة، 
الفتة إلى أنه يحافظ على صورة ضعيف الشخصية 
واخلائف الذي يفضل الهرب إلى باريس أو زيارة 
الس���عودية كلما تعقدت األوض���اع، معتبرة أنه 
لم يع���د يحلم بالثأر الغتيال والده وكل ما يهمه 
هو الصمود والبقاء. ونقل موقع »النش���رة« عن 
الصحيفة في مقال بقلم سمادار بيري انه »ليس 
لدي الكثير من الشفقة على رئيس احلكومة اللبناني 
سعد احلريري، الرجل الذي يتعرض للصفعات 
من كل االجتاهات. متاما كوالده رئيس احلكومة 
الراحل رفيق احلريري، فإن االبن قد ينهي حياته 
في املكان نفسه،  وفي الظروف نفسها، ومن خالل 
عمل اجلهات نفسها«. وتابعت الصحيفة قائلة: »لم 
يجبر أحد سعد احلريري ليكون رئيس حكومة 
مثيرا للشفقة بال تأثير. بخالف والده الذي كان 
يتمتع بالكاريزما، فإن احلريري ال ميلك ما يجب: ال 
يكف عن عرض نفسه كضعيف شخصية، سياسي 
خائف يفضل الهرب الى باريس أو زيارة السعودية 
كلما تعقدت األوضاع«. وأش���ارت الصحيفة إلى 
أن »احلريري جونيور يب���دو وكأنه غير مؤهل 
ملنصبه وذلك من خالل كفاحه للصمود جنبا الى 

وفي كلمة له في بلدة قبرش����مون، قال جنبالط: 
أحيانا منر بفترات تتطلب من املرء تضحيات، وكلنا 
مررنا بذلك، حيث يكون من الضروري أن نتخلى عن 
بعض املرافقني السياسيني، أي مبعنى أن نقول لهم 
»أنتم انتهى دوركم« فقط، فاملرحلة حتتاج إلى جرأة.  
ورأى أن »موضوع شهود الزور سياسي-قضائي، 
وميكننا معاجلته في القضاء وفي السياسة مع الرئيس 
السوري بشار األسد إذا حسنت النيات، فنتجه الى 
احملكمة ونقول لها: اسمعي للقرائن األخرى، فهنالك 

شهود زور حوروا التحقيق«.

جنب مربياته في واشنطن وباريس والسعودية 
ومصر«. وتابعت الصحيفة اإلسرائيلية هجومها 
على احلريري معتبرة أنه »مجرد زر«، الفتة إلى 
أنه »متى اتخذ القرار بالتخلص منه، فإن سيارة 

ستسرع نحوه أو أن متفجرة ستستهدفه«.

بيروت � رويترز: فوج����ىء أهالي بلدة 
برج رحال الواقعة ق����رب مدينة صور في 
جنوب لبنان لدى رؤيتهم حوالي 200 جندي 
اسرائيلي بكامل لباسهم العسكري وأسلحتهم 
املميزة يرفعون علما اسرائيليا فوق املدرسة 
الرسمية في البلدة حتت حماية اربع دبابات 

من طيراز »ميركافا 4«.
لكن س����رعان ما تب����ني ان االمر ال يعدو 
كونه تصويرا لفيلم ايراني عن احلرب التي 
دارت بني حزب اهلل واسرائيل في يوليو عام 
2006 وتدور احداثه في بلدة عيتا الشعب 
احلدودية التي خاض فيها حزب اهلل قتاال 
شرس����ا في مواجهة الدبابات االسرائيلية. 
ويحمل الفيلم عنوان »جنوب السماء« وهو 
من اخراج االيراني جمال ش����ورجة وكتابة 
االيراني علي دادراس واللبناني هادي قبيسي 
ومن انتاج شركة »ريحانة جروب« اللبنانية. 
ويقول املنتج املنفذ اللبناني علي بو زيد إن 
الفيلم يعتبر عمال سينمائيا ضخما من حيث 
االنتاج ومواقع التصوير والديكور وان فريق 
العمل يزيد على 70 فنيا ايرانيا باالضافة الى 
االستعانة ببعض اخلبرات اللبنانية. ويظهر 
في الفيلم حوالي 40 ممثال معظمهم لبنانيون 
ويشاركهم بعض املمثلني السوريني فضال 
عن ما يقرب من 3000 ممثل ثانوي يجسدون 

دور املواطنني النازحني عن قراهم.
ويقول بو زيد إنه كان من املقرر أن تلعب 
املمثلة املصرية حنان ترك دور البطولة لوال 

أنها اعتذرت عن عدم املشاركة في أخر حلظة 
»ألسباب قاهرة«. ويضيف »لقد هوجمت حنان 
ترك في الصحافة املصرية وكتب على صفحات 
مجلة »روز اليوسف« املصرية مقالة اتهمت 
ترك مبمارسة الدعاية للمشروع السياسي 
اإليراني في الش����رق األوسط وبدعم فكرة 
التشيع«. وقد استبدلت حنان ترك باملمثلة 
السورية نس����رين طافش التي تلعب دور 
امرأة حامل زوجة مقاوم ترفض النزوح عن 
عيتا الشعب وترفض ترك زوجها في ساحة 
املعركة ويقصف منزلها بصواريخ الطائرات 
االسرائيلية ويدمر فوقها وحتاصر بني ركامه 
مصابة بجروح بالغة، وبعد عمليات كر وفر 
بني جنود االحتالل واملقاومني تتمكن عناصر 
حزب اهلل من س����حبها الى مكان آمن حيث 
تلد قبل أن تلفظ أنفاسها األخيرة. ويلعب 
املمثلون اللبنانيون باسم مغنية ويوسف 
اخلال وكارمن لبس والس����وريتان نسرين 
طافش وكندة عل����وش أدوار مقاومني فيما 
يقوم اللبنانيان بيار داغر ودارين حمزة بلعب 
دور ضابطني اسرائيليني غازيني. ويشرح بو 
زيد أن التصوير يتم في بلدة أنصارية الى 
اجلنوب من صيدا حيث بنى الفنيون حيا 
يحوي منازل ومسجدا ومحال جتارية ومحطة 
محروقات. كذلك تصور بعض املشاهد في 
قرية عدلون املجاورة وبلدة برج رحال قرب 
صور ويتوقع امتام التصوير والبدء بأعمال 

املونتاج أواخر اكتوبر اجلاري.

بي���روت � أ.ف.پ: أرج���ئ عرض فيلم 
ملخرجة إيرانية ضمن مهرجان سينمائي 
في بيروت بطلب من دوائر الرقابة وذلك 
بس���بب تزامن عرضه مع زيارة للرئيس 
االيراني محمود احمدي جناد الى لبنان. 

وقال نق���اد يتابعون املهرجان امس 
االول ان »دوائر الرقابة اللبنانية طلبت 
من ادارة مهرجان بيروت الدولي للسينما 
ارجاء عرض فيلم االيام اخلضراء )غرين 
دايز( للمخرجة االيرانية هانا مخملباف 
بس���بب تزامن موعد عرضه مع زيارة 

احمدي جناد«. 
وكان برنامج املهرجان يلحظ عرضني 
لفيل���م مخملباف احدهم���ا امس والثاني 
االربعاء املقبل ال���ذي يصادف بدء زيارة 

الرئيس االيراني التي تستمر ليومني. 
ويتناول »غرين دايز« التظاهرات التي 
رافقت االنتخابات الرئاسية في ايران العام 
املاضي، ويروي قصة آية، وهي شابة تعاني 
حالة يأس، وتشكك بالرغبة في التغيير التي 
حترك مواطنيها، وتقرر الذهاب ملالقاتهم في 

شوارع طهران واجراء حوار معهم.

مواقف جنبالط.. حزب اهلل يقرر ودمشق تنتظر أفعاال: تعكس مصادر 
في ح����زب اهلل حالة رضى وارتياح ازاء املواقف الصادرة 
عن النائب وليد جنبالط والتي تزداد وضوحا وحزما في 
موضوع احملكمة الدولية. وحسب هذه املصادر فإن حزب 
اهلل ال يتوق����ع من النائب جنبالط أكثر مما يقوله ويفعله 
في هذه املرحلة، مدركا أن زعيم املختارة ال يس����تطيع في 
نهاية املطاف اختراق السقف السعودي والتملص من عالقته 
م����ع احلريري. وتعتبر املصادر ان مجرد مغادرة جنبالط 
صفوف 14 آذار- مع ما واكب ذلك من تغييرات في خطابه 
السياسي - شكل نقلة نوعية أضعفت الفريق اآلخر، ولو 
انه لم ينتقل الى 8 آذار. ووفق مصادر مقربة من دمش����ق 
فإنه إذ يحس����ب لوليد جنبالط التقاط����ه قبل غيره عددا 
من االشارات والتحوالت بشأن احملكمة الدولية والعالقة 
الوطيدة بني املقاومة ودمشق، إال انه حتى اآلن لم »يترجم 
األقوال الى أفعال«، ولعل احملك االساسي سيكون من خالل 

موقفه ودوره في ملف متويل احملكمة الدولية.
ويسعى الوزير غازي العريضي لسحب بعض الضباب 
من خالل اتصاالت قليلها معلن، وكثيرها في الظل، للتأكيد 

أن التحول اجلنبالطي جدي وليس لتمرير الوقت. لكن الثقة 
بحاجة الى وقت اطول، والى ترجمات فعلية.

ضوابط سـلطة احملكمـة: نقل عن مصدر قريب من الرئيس 
ميشال سليمان أن ضرب صدقية احملكمة كما تفعل املعارضة 
الس��ابقة اليوم أمر ممكن، لكن إلغ��اء احملكمة، حتى إذا وافق 
س��عد احلريري على ذلك، هو أمر مس��تحيل. أما املمكن فهو 
إيجاد ضوابط جدية لس��لطة احملكمة اإلجرائية حلماية العدالة 

وقطع طريق الفتنة.
وبلغ��ة قانونية، ميكن الق��ول إن قواعد اإلجراءات واألدلة 
واإلثب��ات اخلاصة باحملكمة قابلة للتعديل )في احملكمة الدولية 
اخلاصة بيوغوس��الفيا الس��ابقة عدلت هذه القواعد أكثر من 
عش��رين مرة، وقواعد احملكمة اخلاصة بلبنان عدلت مرتني(، 
وميكن االتفاق على مجموعة تفاهمات لبنانية - لبنانية لضبط 
سلطة احملكمة اإلجرائية، مع العلم أن من يعدل قواعد احملكمة 
ه��م قضاتها )ندوة القضاة(، ومن بينهم أربعة لبنانيني،  حيث 

يكفي أن يقترح أحد هؤالء القضاة إجراء هذه التعديالت.
طرابلس اسـتعادت هاجسـها األمنـي: عزز اجليش اللبناني 
تواجده في مدينة طرابلس إثر احلوادث األمنية احملدودة 

التي جرت في اليومني املاضيني على وقع حالة من القلق 
والشائعات جتتاح عاصمة الشمال منذ أسابيع وانعكست 

تراجعا ملحوظا في حركتها االقتصادية العامة.
وتفيد مصادر طرابلسية بان طرابلس استعادت هاجسها 
األمني الذي تضاعفه الش����ائعات التي تطلق في كل حدب 
وصوب متحدثة عن عودة التسلح الى أطراف النزاع. وتشبه 
أجواء العاصم����ة الثانية اليوم الى حد بعيد األجواء التي 
س����بقت 7 مايو،  األمر الذي بدأ ينعكس سلبا على مناطق 
التوتر التي يشهد نهارها شلال جتاريا واقتصاديا وحركة 
خجولة، فيما يشهد ليلها عودة للحراسات األمنية احمللية 

حتسبا ألي طارئ.
وعل����ى الرغم من أن مدينة طرابلس كانت قد ش����هدت 
خ����الل األيام املاضية حملة إلزال����ة الالفتات والصور بعد 
القرار الذي أصدره اللواء أشرف ريفي بالتنسيق مع بلدية 
طرابلس، لكنها ما لبثت أن عادت بكثرة وتضمنت عبارات 
أكثر حدة، مع صدور مذكرات التوقيف السورية بحق 33 
ش����خصية لبنانية مقربة من رئيس احلكومة ومن بينهم 

ريفي، وهو ابن طرابلس.

وصف المطالبة باستقالة رئيس الحكومة بـ »السخيفة« وجّدد الدعوة للقائه مع السيد نصراهلل
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)محمود الطويل( أكبر علم لبناني في العالم دخل موسوعة غينيس لألرقام القياسية في احتفال رعاه وزير الدفاع الياس املر بقاعدة رياق 

بيروت ـ عمر حبنجر
ما بني جلس����ة احلكومة املزمع عقدها غدا ملناقشة ملف 
شهود الزور وزيارة الرئيس اإليراني محمود أحمدي جناد 
الى لبنان بعد غد، توزع اهتمام اللبنانيني أمس بني تقرير 
وزير العدل إبراهيم جنار حول ملف شهود الزور الذي وزع 
على الوزراء، وخطاب األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 

نصراهلل األخير.
فقد صدر تقرير وزير العدل حول مالحقة شهود الزور 
ومعه يفترض سحب صاعق التفجير من حتت طاولة مجلس 

الوزراء يوم غد الثالثاء.
اال ان هذا لم يطمئن رئيس اللقاء النيابي الدميوقراطي 
وليد جنبالط الذي حتدث في لقاء اجتماعي في إقليم اخلروب 
عن »عاصفة الشر« اآلتية علينا من كل حدب وصوب، والتي 

إذا استفحلت في النفوس قد تدمر البالد مجددا.
هذه األجواء طرحت موضوع لبنان على هامش قمة »سرت« 
العربية، كما كان خطاب األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل محل قراءات مختلفة، وأبرز ما فيه اتهام مدعي عام 
احملكمة الدولية دانيال بلمار بتضليل التحقيق عدة سنوات، 
وتشديده على االسراع مبحاكمة شهود الزور مع التأكيد على 
استمرار التعاون السعودي � السوري في لبنان، ملنع صدور 
ق����رار اتهامي يتهم عناصر من حزب اهلل، دفعا للخطر عن 
لبنان. ولفت ان نصراهلل لم يتطرق الى مذكرات التوقيف 
الس����ورية الغيابية التي تناولت 33 شخصية لبنانية، كما 
حرصه على وصف زي����ارة الرئيس االيراني احمدي جناد 

الى لبنان بالرسمية.
م����ن جهتها، األمانة العامة لقوى 14 آذار وصفت خطاب 
نص����راهلل بالهادئ، وردت هذا الهدوء ال����ى زيارة الرئيس 

االيراني إلى لبنان.
وبرأي مصادرها ان حزب اهلل يسعى الى االستفادة من 
التطورات االقليمية على صعيدين، األول استخدام مذكرات 
التوقيف السورية كورقة في معركته ضد احملكمة الدولية 
والثاني اس����تثمار زيارة احمدي جناد في الصراع املستمر 

مع اسرائيل.

تقرير شهود الزور

الى جانب خطاب نصراهلل انشغلت األوساط السياسية 
كافة بتقرير وزير العدل ابراهيم جنار حول ش����هود الزور 
والذي يفترض ان يحتل مساحة النقاش على طاولة مجلس 

الوزراء املقرر انعقاده استثنائيا غدا الثالثاء.
تقرير وزير العدل الذي نشر أمس األول تضمن أجوبة 
على عدد كبير من التساؤالت التي تزامنت مع كلمة األمني 

العام حلزب اهلل السيد حسن نصراهلل واتهم فيها احملكمة 
الدولية بحماية شهود الزور.

وترد أجوبة جنار على رغبة رئيس مجلس النواب نبيه 
بري بإحالة ملف شهود الزور الى املجلس العدلي بوصفه 

أعلى هيئة قضائية جزائية في لبنان.
تقرير الوزير جنار الذي وزع على الوزراء يوم السبت، 
أي قبل 48 س����اعة من عرضه في مجلس الوزراء الثالثاء، 
يحدد املبادئ التي جرى أخذها في االعتبار، اضافة الى الئحة 
باملالحقات احلاصلة منذ 2005/9/1، ويقول ان االجراءات هذه 
شملت االدعاء تباعا على كل من حسام علي محسن، أسامة 
كنفاني، اللواء جميل السيد واللواء علي صالح الدين احلاج 
والعميد رميون فؤاد عازار والعميد مصطفى فهمي حمدان 
وقد مت اإلفراج عن الضباط االربعة من قبل احملكمة اخلاصة 
بلبنان مبوجب قرار صادر في 2009/4/29. ومصطفى طالل 
مستو وامين نور الدين طربية ومازن حسن األخرس ورائد 
محمد فخر الدين وفادي إلياس النمار وماجد غسان اخلطيب 
وزهير محمد سعيد الصديق ومحمود امني عبدالعال واحمد 
امني عبدالعال وابراهيم ميش����ال جرجورة وفراس حاطوم 
وعبدالعظيم خياط ومحمد بربر ونس����يم املصري وخليل 

عبداهلل.
وأش����ار جنار في تقريره الى انه بادر الى توجيه كتاب 
للنائب العام الدولي دانيال بلمار في 19 أغسطس املاضي، 
فأجابه بأن من يسمونهم شهود زور هم بالفعل شهود ذوو 
صدقية مش����كوك فيها، طاملا لم يص����در قرار نهائي ومبرم 
بشأنهم عن احملكمة. وتابع التقرير ان شهود الزور يجري 
حتديدهم بحس����ب النصوص في قانون اصول احملاكمات 
اجلزائية اللبنانية وفيها ان املالحقة بش����هادة الزور ميكن 
ان تباشر فورا، وان يتم تدوين تقدميها رسميا إال ان االمانة 
القانونية واملنطق السليم يفرضان لفت االنتباه الى ان إثارة 
مسألة شهود بل حتريك االدعاء واملالحقة أمام القضاء اللبناني 
بشأنها ال يعوق أو يؤجل اعمال احملكمة اخلاصة، طاملا أن 
األخيرة اعتبرت ان مس����ألة مالحقة موضوع إفادات شهود 
الزور املدلى بها قبل إنشاء هذه احملكمة اخلاصة بلبنان، لم 

تكن من صالحياتها من حيث تطبيق القانون في الزمان.
لكن التقرير نفى صالحي����ة املجلس العدلي للنظر في 
املوضوع، وال يعود ملجلس الوزراء إحالة القضية عليه، ألن 
القانون حدد احلاالت التي يختص بها املجلس العدلي، والتي 
ال تنطبق في موضوع ش����هود الزور، خالصا الى القول ان 
اختصاص القضاء اللبناني قائم لقبول االدعاء في موضوع 
ش����هود الزور، ويعود للقضاء اللبناني باستقالل كامل عن 
السلطة اللبنانية، تقرير ما اذا كان يتوجب السير بالدعوى 

او تأخيرها ريثما يصدر القرار االتهامي.
جنار أرسل نسخة عن تقريره الى رئيس مجلس النواب 
نبيه بري، وارس����ل له نس����خة عن التقرير وتواصل معه 

هاتفيا.
ومييل الوزير جنار الى تعاطي القضاء العادي، وليس 
املجلس العدلي، مع »شهود الزور«، بينما يرى رئيس البرملان 

إيداع هؤالء لدى املجلس العدلي، بسبب خطورة أقوالهم.
وتقول مصادر رئيس املجلس انه لن يعارض الدعاوى 
القضائية املضادة التي سيرفعها البعض بدءا من اليوم االثنني 
ويكتفي بالقول هذا من حقهم، وأوضح قائال ان اإلبطاء الذي 
حصل مع ش����هود الزور جر اخلراب على البلد، لذلك أقدم 

وزراء كتلة التنمية والتحرير على خطوتهم األخيرة.
بدوره، رئيس القوات اللبنانية سمير جعجع اعتبر ان 
أي بحث ج����دي وعلمي ومنطقي في أي ملف متصل بعمل 
احملكم����ة الدولية غير ممكن قبل ص����دور قرارها االتهامي، 
موضحا ان دراسة وزير العدل ابراهيم جنار محدود نطاقها 
بتحديد صالحية النظر فيما س����مي ملف شهود الزور بني 
جلن����ة تقصي احلقائق وجلنة التحقي����ق الدولي والقضاء 
اللبناني، وان األخير ال يس����تطيع االدعاء على شخص ما 
بصفته ش����اهد زور مادامت التحقيق����ات لم تنته بعد، وان 

القرار االتهامي لم يصدر.
بدوره النائ����ب علي فياض عضو كتلة الوفاء للمقاومة 
أكد ان هناك تكتيكات صبيانية مكشوفة تهدف الى االلتفاف 
على ملف ش����هود الزور بهدف تعقيد فتحه قضائيا، ورأى 
فياض انه ال خوف على املقاومة ألنه ال أحد قادر على النيل 
منها، امنا اخلوف هو على لبنان واستقراره مؤكدا احلرص 
على أال يدفع أحد الب����الد باجتاه الفتنة واالضطراب وعدم 

االستقرار.
من جهته عضو كتلة الكتائب نائب زحلة ايلي ماروني 
رأى ان حزب اهلل رأى من خالل كالم أمينه العام أمس حول 
احملكمة الدولية رس����الة مفادها ان بإمكانه االنقالب في أي 
وقت يريد، مالحظا ان ه����ذا التصعيد بهدف الغاء احملكمة 

الدولية.

المغتربون ليسوا متحمسين لالنتخاب

موضوع آخر مرش����ح للتفاعل على املستوى الوزاري 
والنياب����ي، يتمثل في قانون حق املغتربني في االقتراع عام 
2013، استنادا الى تقرير لوزير اخلارجية علي الشامي يشير 
الى استحالة تطبيق هذا القانون في االنتخابات املقبلة نظرا 
لغياب احلماسة لدى اجلاليات اللبنانية في مختلف أصقاع 

األرض، وقد وزع تقرير الوزير على الوزراء أيضا.

وليد سكرية


