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اقتراح حرب باستقدام ملف مالحقة الشهود من سورية
يصطدم باعتبارات قانونية أثارتها 8 و14 آذار

مخرج سوري مغمور يؤكد شروعه
في عمل فيلم عن اغتيال الحريري

بيروت ـ منصور شعبان
س����جل رئيس جلن����ة االدارة 
والعدل في لبن����ان النائب روبير 
غامن ع����دة مالحظات على اقتراح 
زميل����ه في 14 آذار الوزير بطرس 
حرب، الذي رفعه الى الرئيس����ن 
ميشال سليمان وسعد احلريري 
حول معاجلة الدعاوى املقامة من 
اللواء جميل السيد ضد شخصيات 
الس����وري،  القضاء  امام  لبنانية 

بصورة قانونية بحتة.
النائب غامن رحب باجلهد الذي 
بذله الوزير حرب في التوفيق بن 
السياسة والقضاء، وهو قال انه 
يبحث عن مخرج سياسي بلباس 
قضائي، لك����ن اذا اخذنا االقتراح 
كاقتراح فعلينا ان نرى ما اذا كان 

قابال للتنفيذ!
والحظ غامن ان القضاء السوري 
ليس له اختص����اص في الدعوى 

القائم����ة. كما ان����ه ال يوجد نص 
في االتفاق القضائ����ي اللبناني � 
السوري، بإحالة ملف قضائي من 
دولة الى دولة، وال اشارة في هذه 
االتفاقية، تعطي الدولة اللبنانية 
أو الدولة السورية، اذا كان لديها 
ملف محاكمة لسورين أو لبنانين، 
حق املطالبة بإحالة هذا امللف اليها، 
وهذا شيء ال تستطيع عمله حتى 
احملاكم اللبنانية فيما بينها، وكأن 
تطلب ملفا من االخرى، بينما ميكن 
للمحكمة ان ترفع يدها عن قضية 
واملرجع املختص يحيلها الى محكمة 
اخرى، وال مجال لالحاالت االدارية 
القضائية، او حتى  في االتفاقات 

بن محاكم البلد الواحد.
ويستند طرح حرب الى وجوب 
اتخاذ الس����لطة القضائية املمثلة 
بالنيابة العامة التمييزية والسلطة 
السياسية املمثلة بوزير العدل موقفا 

من طلب تسليم املدعى عليهم من 
اللبنانين الى السلطات السورية، 

برفض قاطع لهذا الطلب.
وبالتال����ي طل����ب احالة ملف 
الدعوى هذه الى السلطات القضائية 
اللبناني����ة للتحقيق في الدعاوى 
ومحاكم����ة كل من يثب����ت عليه 
اجلرم وفق االصول الدس����تورية 
والقانونية. وتطرق غامن الى ما هو 
أبسط من كل هذا، فاللواء السيد أقام 
أربع دعاوى في لبنان، ولم حتركها 
النيابة العامة في بيروت، لذلك ذهب 
الى سورية وتقدم بدعواه، فلماذا 
ال تتحرك النيابة العامة تلقائيا، أو 
ان يطلب وزير العدل من النيابة 
العام����ة حتريك هذه الش����كاوى، 
فيكلف احملقق العدلي، تبعا لوجود 
مرسوم بإحالة جرائم االغتيال الى 
املجلس العدلي، وقاضي التحقيق 

يقرر املرجع لهذه الدعاوى؟

من جهت����ه، رحب عضو تكتل 
النائب غسان  التغيير واالصالح 
مخيبر، هو اآلخر باملبادرة القانونية 
التي أطلقها الوزير بطرس حرب، 
لكنه تس����اءل ع����ن امكانية طلب 
القضاء اللبناني، اس����تعادة ملف 
اللبنانين املطلوب����ن من الدولة 

السورية؟
وقال مخيبر ل� »صوت لبنان« 
انه سبق ان رفض تسليم مطلوبن 
الس����وري،  القضاء  الى  لبنانين 
واس����تبعد ان تك����ون االتفاقي����ة 
القضائية مع سورية، التي تعنى 
بتب����ادل املجرمن واالس����تنابات 
القضائية، تش����مل تبادل امللفات 
القضائي����ة. أما مجل����س الوزراء 
فهو مدعو التخاذ قرار ينهي هذه 
املسألة، بالتصويت أو بالتوافق ألن 
رئيس اجلمهورية محكوم بإيجاد 

حل جتنبا لشل املؤسسات.

دمشق � أ.ف.پ: أعلن مخرج سوري مغمور 
انه تق����دم للحصول عل����ى املوافقات الالزمة 
لتصوير فيلم عن اغتيال رئيس الوزراء اللبناني 
السابق رفيق احلريري، غير ان اجلهات املعنية 

في سورية قالت انه ال علم لها باملوضوع.
وأكد منذر حويج����ة لوكالة فرانس برس 
ان فيلمه »لبنان حجر ش����طرجن« مبني على 
كتاب أملاني يش����ير الى تورط إس����رائيل في 
عملية االغتيال تلك، التي تس����ببت في توتر 
العالقات بن لبنان وسورية، في عمل روائي 
طويل كتب السيناريو له ويخرجه حويجة، 
في جتربة هي األولى له على مستوى اإلخراج 

السينمائي.
وقال حويجة »إن قص����ة الفيلم متخيلة، 
تدور حول طبيبة أطفال تعيش في فرنس����ا 
مع صديقها احملامي الفرنسي، يختفي والدها 
في حادث����ة التفجير التي يتعرض لها موكب 
احلريري، فتعود إل����ى لبنان برفقة صديقها 

احملامي الفرنسي للبحث عن أبيها املفقود«.
وأضاف حويجة »الفيلم يستند إلى كتاب 

األملاني يورغن كاين كولبل )اغتيال احلريري.. 
أدلة مخفية(، ويدحض كل نظريات )احملقق 
الدولي ديتليف( ميليس عن اجلرمية، ويضع 
نظريات أكثر إتقانا ومنطقية تشير إلى تورط 

العدو الصهيوني في هذه اجلرمية«.
وأكد املخرج أن »السيناريو لم ينجز كامال 

بعد«.
وأضاف »لكنني تقدمت إلى اجلهات الرقابية 
مبلخص عن الفيلم للحصول على املوافقات 

الالزمة«.
بيد أن مصادر في املؤسسة العامة للسينما، 
اجلهة اإلنتاجية احلكومية في سورية، قالت 
انه ال علم للمؤسس����ة به����ذا الفيلم، وأنه لم 
يتقدم س����يناريو لفيلم كه����ذا للحصول على 
املوافق����ة الرقابية الالزم����ة، كما هي األصول 
املتبعة في إجناز وتصوير أعمال سينمائية 

في سورية.
وكذلك أكدت مصادر في التلفزيون احلكومي 

السوري أنه ال علم لها ايضا بهذا املشروع.
والتلفزيون هو اجلهة الرقابية الثانية التي 

يتقدم لها السينمائيون أحيانا.
ورف����ض املخ����رج اإلفصاح ع����ن اجلهة 
اإلنتاجية التي تقف وراء الفيلم، وعن موعد 

بدء التصوير.
والعام املاضي ش����هدت مؤسسة السينما 
إجناز أول فيلم سوري عن العالقات اللبنانية 
� الس����ورية، عندما قدم املخرج الشاب جود 

سعيد فيلمه »مرة أخرى«.
وردا على س����ؤال حول ما إذا كانت موجة 
من األفالم السينمائية قد تبدأ حول العالقات 
اللبنانية � الس����ورية قال سعيد »أمتنى ذلك، 
وإذا ألغين����ا اجلانب السياس����ي الصرف عن 
العالقات، كما يحاول البعض بإطالقه القنابل 
الدعائية، فهي جزء من اليومي املعاش عندنا، 
وهي أحد اخليوط الرئيسية في حركة املجتمع 

السوري«.
وأضاف سعيد »وأنا سأكمل هذا املشروع في 
فيلمي بعد القادم »أعراس اخلريف«، الذي أكتبه 
مع املخرج واملونتير اللبناني س����يمون هبر، 

لنطرح فيه األسئلة والهموم املشتركة«.

)محمود الطويل(  

مصدر مسؤول لـ »األنباء«: المعارضة 
تدرك أن الواقع يمنع السيطرة على البلد

بيروت ـ ناجي يونس
يعتقد مصدر لبناني مس���ؤول ان املعارضة في لبنان باتت 
تدرك بأن الواقع الداخلي في حالة ممانعة، ولن يتراخى أمام أي 
محاولة للسيطرة على املعادلة اللبنانية أو االقتصاص من هذا 
الط���رف أو ذاك فيما لو جاء القرار االتهامي في جرمية اغتيال 
الرئيس احلريري وغيره من الشهداء، كما هو متوقع اآلن، أي 

متضمنا اتهامات لعناصر من حزب اهلل بالتورط.
وكش���ف املصدر ان هناك »حتذيرا كبي���را« جدا من الغرب 
ومن األمم املتحدة مضمونه انه من غير املس���موح قلب النظام 

اللبناني أو السيطرة على املعادلة اللبنانية.
كما انه ليس من مصلحة أي طرف ان يقوم بعمل أمني واسع 
النطاق في الداخل أو في االجتاه االسرائيلي اآلن، ألن النتائج 

لن تكون مرضية في االجتاهن.
والحظ املصدر لهجة الرئيس ميشال سليمان، والعماد جان 
قهوجي قائد اجليش، العالية النبرة بوجه كل من يحاول العبث 
بالوضع األمني، وفي أي اجتاه، أما في حالة اللجوء الى االضرابات 
وعملية االعتراض السلمية فقد ذكر املصدر ان العماد قهوجي 

أبلغ املعنين، ان اجليش لن يتدخل في هذه احلالة.
وفي معلومات املصدر ان املباحثات الس���عودية – السورية 
تقضي بالتزام الدولة اللبنانية بالتعاون مع احملكمة الدولية، 
اال انها أي الدولة اللبنانية لن تتمكن من تسليم كل من تتهمه 
احملكمة اليها، من عناصر حزب اهلل، اقتناعا بأن هؤالء سيصبحون 
خارج لبنان بالتأكيد، ولهذا كان قرار احملكمة مبحاكمة بعض 

من سيتهمون غيابيا.

أخبار وأسرار لبنانية

 ازدياد التوافد األجنبي رغم التحذيرات: لوحظ في اآلونة األخيرة 
ازدياد التحذيرات من عمليات إرهابية قد تطول الس����احة 
اللبنانية. وتربط هذه التحذيرات بن إمكانية حصول هذه 
العمليات وتردي الوضع األمني في لبنان على خلفية تباعد 
املواقف من احملكمة الدولية. لكن الالفت في السياق نفسه 
ان حركة توافد وإقام����ة األجانب في لبنان لم تتأثر، ال بل 
على العكس أش����ار مراقبون الى ان تواجد أفراد وعائالت 
أميركية وأوروبية في لبنان يؤكد عدم وجود نية من قبل 

الدول املعنية ألبنائها بتجنب زيارة لبنان.
 كل شيء ممكن باحلوار!: يقول رئيس حزب سابق ان واشنطن 
أبلغ��ت من يعنيهم األم��ر محليا وعربيا ودوليا أن كل ش��يء 
ممك��ن باحلوار حتت س��قف احملكم��ة الدولي��ة، وان باريس 
تواصلت مع اجلميع حتت هذا الس��قف، وان اس��تقرار لبنان 
وتوازناته السياس��ية احلالية جزء من س��قف احملكمة بصرف 

النظر عن موعد صدور القرار الظني.
 جنبالط يستبدل أبوفاعور بالعريضي: يتولى الوزير غازي العريضي 
ف����ي هذه اآلونة نقل الرس����ائل بن النائ����ب وليد جنبالط 
واملسؤولن في القيادة السورية حول األوضاع والتطورات 
في املنطقة. كما يتولى العريضي نقل رسائل جنبالط الى 
الرئيس ميشال سليمان بعدما كان يتولى املهمة في املاضي 

الوزير وائل أبوفاعور.
 انتقاد اعتراف جنبالط بـ »ويكيليس«: عاتب وزير س��ابق النائب 
وليد جنبالط بطريقة غير مباش��رة جلهة تأكيده صحة ما ورد 
في تقرير ويكيليكس، وقال: »اذا كان النائب جنبالط قد تصالح 
مع س��ورية وح��زب اهلل ولم تعد لديه مش��اكل لك��ن حلفاءه 
الس��ابقني مازال��وا معرضني للمش��اكل، وان اعتراف جنبالط 
بصح��ة وثائق ويكيليك��س يضر بحلفائه الس��ابقني ويعطي 

مصداقية لتلك الوثائق«.

الحريري يوافق على »أولوية« شهود الزور في جلسة األربعاء بشرط عدم التصويت
ورعد للمتآمرين على المقاومة عبر المحكمة: »روحوا بلطوا البحر«!

األسد يحذّر من قرار اتهامي مبني على الشك.. والسفير السعودي أولم لنظرائه السوري والمصري واإليراني على العشاء

)محمود الطويل( السفير السعودي علي عواض عيسيري ونظراؤه السوري علي عبدالكرمي واإليراني غضنفر ركن أبادي متحدثني للصحافيني فيما غادر السفير املصري أحمد البدوي العشاء الذي أقامه السفير السعودي دون تصريح 

سيأخذ القرار على محمل اجلد«.
واك����د الرئيس الس����وري ان 
»احلوار بيني وبن الرئيس نيكوال 
ساركوزي كان حول نقطتن هما 
كيف ميك����ن أن نس����اعد احلوار 
التوترات،  اللبنان����ي للحد م����ن 
والنقط����ة الثانية هي الدور الذي 
ميكن ان تلعبه فرنسا عبر مجلس 
األمن للحد من التدخالت في عمل 

احملكمة ومنع تسييسها«.

السفير الفرنسي متخوف

م����ن جهت����ه، ابدى الس����فير 
الفرنسي في لبنان دمييت ياتون 
قلقه م����ن العطل ال����ذي يصيب 
عمل املؤسسات، السيما مجلس 

الوزراء.
ونقلت صحيفة »املستقبل« عن 
السفير الذي سيغادر لبنان قريبا 
تخوفه من اقتصار عمل مجلس 
النواب على اللجان النيابية وعدم 
متكنه من اقرار مشاريع قوانن، 
مؤكدا دعم فرنسا لعمل احملكمة 
الدولي����ة مع ادراكنا لدقة الوضع 
السيئ القائم في البلد والشعور 
السيئ الذي قد ينتج عن االتهامات 

املرتقبة.

سلطانوف يستطلع

الى  في غضون ذل����ك، وصل 
بيروت مس����اء امس نائب وزير 
الكس����ندر  الروس����ية  اخلارجية 
س����لطانوف في حترك استطالع 

لالوضاع اللبنانية.
واستهل سلطانوف بزيارة وزير 
اخلارجية حيث التقى الوزير علي 
الشامي، ثم انتقل الى بعبدا حيث 
التقى الرئيس ميشال سليمان، ثم 
الى بيت الوسط، حيث التقى رئيس 
مجلس الوزراء س����عد احلريري، 
واوضح هناك ان����ه يقوم بجولة 
جديدة عل����ى املنطقة وانه بحث 
مع املس����ؤولن اللبنانين االمور 
املشتركة، مش����ددا على استمرار 

التواصل والتشاور.

بيروت ـ عمر حبنجر
لبن����ان ف����ي ع����ن العاصفة، 
الرياح بسرعة مائة كيلومتر في 
الساعة واملطر على مدار الساعة 
والثلوج بدأت تعمم رؤوس اجلبال 
حتى ارتفاع الف متر عن س����طح 

البحر.
وهذا الوضع الناجم عن موجة 
أوروبي����ة املصدر مس����تمر حتى 
االربعاء املقب����ل، حيث اتفق على 
ان يضع مجلس الوزراء اللبناني 
حدا لزوبعة شهود الزور املخشي 
ان تتحول الى اعصار بعد االربعاء 
بحسب توقيت رئيس كتلة الوفاء 
للمقاومة محم����د رعد حيث ثمة 
إيحاءات بأن املطلوب معاجلة هذه 
املس����ألة قبل يوم عاشوراء الذي 
يصادف ي����وم اخلميس املقبل 16 
اجلاري وال����ذي تتوقع املعارضة 
ان يك����ون في����ه كالم آخر لألمن 
العام حلزب اهلل الس����يد حس����ن 

نصراهلل.

روحوا بلطوا البحر

وق����د ق����ال رعد ف����ي خطاب 
عاشورائي في بعلبك ان الواليات 
املتح����دة وبقرار دولي تريد انهاء 
املقاومة خدمة إلسرائيل وذلك عبر 
احملكمة الدولية وخاطب القائمن 
بهذا املشروع بقوله: روحوا بلطوا 

البحر.
وأضاف: نحن أعطينا فرصة 
وننتظر اجلهد السوري � السعودي 
لنعرف الى اين سنصل؟ واذا ما 
صدر القرار االتهامي دون تسوية او 
تفاهم فعلى الكل ان يتحمل وزر ما 
فعل، ألن لبنان قبل القرار هو غيره 
بعد صدور القرار، حيث ستتغير 
الوقت  صورة لبنان تلقائيا وان 

يقصر وموعد احلسم بدأ.

حوري يرد: كالم غير مفيد

في املقابل النائب عمار حوري 
وصف كالم النائب رعد عن مهلة 4 
أيام بغير املفيد ورأى ان هذا الكالم 

يساهم في توتير األجواء.
وأضاف: الن����اس خائفون من 
الشتاء ومن رعد.. وطالب بعودة 

اعتب����ر تعي����ن هايب����ل اعترافا 
بجهوده الرامية الى تعزيز عمل 
احملكمة، وقال ان خبرتنا والتزامنا 
املشتركن سيدعمان تقدم احملكمة 

الصعبة.
في هذا املج����ال، قالت مديرة 
مكتب التواصل في احملكمة الدولية 
اولغا كاترون ل� »النهار« ان على 
اللبنانين عدم االخذ بالشائعات 
املضللة، وان مجلس االمن الدولي 
لن يقبل بسقوط احملكمة وهو قادر 

على متويلها.
قرار »مبني على شبهات«

لكن األسد حذر اول من امس من 
ان يكون القرار االتهامي املرتقب 
»مبني����ا على ش����بهات او تدخل 

سياسي«.
وقال االسد في مقابلة مع قناة 
»تي اف 1« الفرنس����ية في ختام 
زيارة لفرنسا اس����تمرت يومن 
»عندم����ا يكون ق����رار )احملكمة( 
مبنيا على دالئل قاطعة فان اجلميع 
يقبله وليس فقط سورية بل أيضا 
لبنان، لكن اذا كان القرار مبنيا على 
شبهات او تدخل سياسي فال أحد 

واملصري احمد البديوي وااليراني 
غضنفر ابادي، اتاح لهؤالء السفراء 
تبادل االفكار حول تشجيع جميع 
القوى اللبنانية على احلوار ليواجه 
لبنان ما يواجه من حتديات، وفق 

قول السفير العسيري.
واوضح السفير السعودي ان 
هذه اللقاءات ال ترتبط بصدور قرار 
ما، وان املسار السعودي � السوري 
في لبنان مسار مخلص واملسؤولية 

تقع على اللبنانين.
وق����ال: نحن نتكل����م عن قرار 
اتهامي خيالي ال نعرف شيئا عن 
مضمونه، وال نعرف من يتهم ومن 
ال يتهم، وانا اعتقد ان حزب اهلل 
حزب سياسي له كيانه وله وجهات 

نظره وهو من هذه التركيبة.
الس����فير  من جانب����ه، توجه 
الس����وري الى اللبنانين بالقول: 
تفاءلوا باخلير جتدوه، الفتا الى 
ان كالم الرئيس بش����ار االسد من 
باريس يؤكد احلرص على ان يتفق 
اللبنانيون فيما بينهم، مشيرا الى 
التي تقدمها س����ورية  ان االفكار 
الرؤى  والس����عودية مبنية على 

طرحه للتصويت، وهذا ما يناسب 
النائب وليد جنبالط الذي لكتلته 

ثالثة وزراء في احلكومة.
وبينما اعلن وزير حزب اهلل 
محمد فنيش ان وزراء املعارضة 
لم يتبلغوا حتى امس دعوة ملثل 
هذه اجللسة، أكدت مصادر وزارية 
من قوى 14 آذار ان بند شهود الزور 
لم يكن السبب في توقف جلسات 
احلكوم����ة، اذ ان ه����ذه القوى لم 
تعترض على املناقش����ة، بل على 
التصويت، منعا لالنقسام وحرصا 
على عدم اهم����ال البنود املتعلقة 

بأولويات الناس.
وفي السياق عينه قالت مصادر 
رئاسية ان الرئيس سليمان كان 
حريصا على ان يكون هناك توافق 
على املواقف واخلطوات قبل حتديد 
موعد اجللسة ألنه حريص على 

وحدة العمل احلكومي.
ب����دوره، عل����ي حس����ن خليل 
املعاون السياسي للرئيس نبيه 
بري رحب بانعقاد مجلس الوزراء 
الستكمال بحث ملف شهود الزور 
وقال لصحيفة »السفير«: لطاملا 

التي يقدمها اللبنانيون املعنيون 
للوصول الى توافق.

اما السفير االيراني ابادي فقد 
ابدى تفاؤل����ه بنتيجة االجتماع، 
في حن لم يدل الس����فير املصري 

البديوي بتصريح.

المحكمة الدولية

وعلى صعيد احملكمة الدولية، 
اعلن عن تعين الهولندي هرمن 
ڤون هايبل رئيسا لقلم احملكمة، 
وهو كان عمل لعقود طويلة في 
مجال القانون الدولي ضمن ثالث 

محاكم مختلفة.
ويأتي هذا التعين في مرحلة 
انتقال احملكمة من مرحلة التحقيق 
الى مرحلة االجراءات القضائية، 
وسيكون عمل قلم احملكمة في هذه 
املرحلة حاسما لضمان حسن سير 

االجراءات.
رئيس احملكمة الدولية انطونيو 
كاس����يزي قال ان هايبل عمل في 
خدمة العدال����ة اجلنائية الدولية 
لس����نوات وبكفاءة واستقاللية، 
كما ان املدعي العام دانيال بلمار 

طالبنا بذلك ومازلنا على مطالبتنا 
باالنتهاء من ملف شهود الزور.

من جهته، الوزير السابق وئام 
وهاب دعا في حديث اذاعي اجلميع 
لعدم املراهنة على قبول حزب اهلل 
القرار االتهام����ي وامل ان تفاجئه 
االكثري����ة مبخرج ما ف����ي اآلونة 
الواقعي  الكالم  االخيرة واضاف: 

ليس تهويال.

اتصال هاتفي من بايدن بالحريري

وكان نائب الرئيس األميركي جو 
بايدن اجرى اتصاال بالرئيس سعد 
احلريري اكد له فيه دعم الواليات 
املتحدة والتزام االدارة االميركية 
بسيادة واستقالل واستقرار لبنان. 
وقال بيان صادر عن البيت االبيض 
ان بايدن ناقش آخر التطورات في 
لبنان واملنطقة مؤكدا دعم الواليات 
املتحدة لتطوير مؤسسات صلبة 

وفاعلة للدولة اللبنانية.
في هذا الوقت، استضاف السفير 
السعودي في بيروت علي العسيري 
لقاء على عشاء في دارته جمعه مع 
السفراء السوري علي عبدالكرمي 

األمور الى احلوار الهادئ، واعتبر 
ان مبدأ احالة ملف شهود الزور الى 
املجلس العدلي باطل، ألن القوانن 

املرعية ال تنطبق عليه.

مجلس الوزراء األربعاء

وقبل صدور تصريحات رعد 
اإلنذارية كان رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان ورئيس احلكومة 
سعد احلريري توافقا على دعوة 
مجلس ال����وزراء لالنعق����اد يوم 
املقبل مع اح����الل بند  االربع����اء 
شهود الزور في املرتبة األولى على 
جدول اعمال اجللسة، وفق ما تراه 
املعارضة، شرط االكتفاء مبناقشته 

ودون عرضه على التصويت.
وقالت مصادر حكومية ان جدول 
االعمال سيكون مثقال بأكثر من 250 

بندا اداريا ومعيشيا وحياتيا.
الرئيس  ان  وأضافت املصادر 
الرئيس  اقترح عل����ى  س����ليمان 
احلريري ان يكون ملف شهود الزور 
بندا اول، كما يطالب املعارضون، 
فوافق الرئي����س احلريري مقابل 
االكتفاء باملناقشة، وبالتالي عدم 

الرئيس سليم احلص يوقع كتابه »ومضات
في رحاب األمة« بحضور الرئيس عمر كرامي


