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القضاء
وأسماء الشهود
مناخ جديد من التوافق والتفاهم» .ولفت
إل��ى ان��ه رغ��م ق��ول الرئيس املكلف إن��ه «لم
يتعهد ألي فريق أو جهة أي شيء ،اال انه
تعهد أم��ام الشعب اللبناني أنه لن يؤلف
سوى حكومة املصلحة الوطنية».
وخ�ل�ال ح�ف��ل اط�ل�اق ال�ع�م��ل ف��ي استكمال
مشروع مسبح اميل لحود األومل�ب��ي ،رأى
كرامي «أننا بحاجة ماسة الى استحضار
م�ف�ه��وم «ال غ��ال��ب وال م �غ �ل��وب» ،وذل ��ك ال
يكون اال عبر تنازالت نقدمها جميعًا من
اجل الوطن».
من جهته ،لفت وزير الداخلية في حكومة
تصريف االعمال مروان شربل ،الى ان قرار
ترشيحه م �ج��ددا ل ��وزارة ال��داخ�ل�ي��ة يعود
إل��ى الرئيسني سليمان وس�لام ،الفتا الى
ان ��ه ي �ت��واص��ل م ��ع رئ �ي��س ت�ك�ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالص �ل��اح ال �ن��ائ��ب م�ي�ش��ال ع ��ون وم ��ا من
اشكال بينهما.

توقيع «تعليق املهل»

(هيثم املوسوي)

ع� �ل ��ى ص� �ي ��د آخ� � � ��ر ،وف� �ي� �م ��ا وق � � ��ع رئ �ي��س
ال �ج �م �ه��وري��ة م �ي �ش��ال س �ل �ي �م��ان م �ش��روع
ق��ان��ون تعليق امل �ه��ل االن�ت�خ��اب�ي��ة ،ت�ع��اود
ال�ل�ج�ن��ة ال �ف��رع �ي��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة اج�ت�م��اع��ات�ه��ا
ب��دءًا م��ن الثلثاء املقبل بحثًا ع��ن القانون
ال�ت��واف�ق��ي .وأوض ��ح رئ�ي��س الجنة النائب
روبير غانم «اننا نراهن على نجاح عمل
ه ��ذه ال�ل�ج�ن��ة م��ن خ�ل�ال امل �ن��اخ ال�ت��واف�ق��ي
الجديد السائد في البلد ،والنيات الحسنة
ال �ت��ي ظ �ه��رت ف��ي ت�ك�ل�ي��ف ال��رئ �ي��س س�ل�ام،
اض��اف��ة ال��ى ق ��رار ب�ك��رك��ي بتجميد ق��ان��ون
اللقاء األرثوذكسي».
واك ��د غ��ان��م ان ال�ب�ح��ث س�ي�ج��ري ف�ق��ط في
ال �ق��ان��ون امل�خ�ت�ل��ط ال�ج��ام��ع ب�ين النظامني
االكثري والنسبي باعتباره القى اجماعًا
م��ن مختلف االط� ��راف ال�س�ي��اس�ي��ة .وش��دد
ع �ل��ى «ان اج �ت �م��اع��ات ال �ل �ج �ن��ة ل ��ن ت �ك��ون
مفتوحة ألن مجلس ال �ن��واب ع�ل��ق العمل
بمهل ال�ت��رش��ح وف��ق ق��ان��ون الستني حتى
 19ايار ،بما يجعلنا محكومني بالضغط
الزمني».
أم ��ا م�م�ث��ل ت �ي��ار «امل �س �ت �ق �ب��ل» ف��ي اللجنة
ال � �ن� ��ائ� ��ب اح � �م� ��د ف� �ت� �ف ��ت ،ف� ��دع� ��ا «ال� �ت� �ي ��ار
الوطني الحر» و «حزب الله» الى «تقديم
ت �ص� ّ�وره �م��ا ل �ل �ت��واف��ق ع �ل��ى ق��ان��ون ج��دي��د
لالنتخابات».
م ��ن ج �ه �ت��ه ،أع �ل ��ن ع �ض��و ت �ك �ت��ل ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالص�ل�اح النائب نبيل نقوال «ان التيار
الوطني الحر لن يسير باي اقتراح قانون

ال ُي �ح �ق��ق ال� �ش ��راك ��ة وي �ض �م��ن امل �ن��اص �ف��ة
الحقيقية».
م ��ن ج��ان �ب��ه ،رأى ع �ض��و ت�ك�ت��ل «ال�ت�غ�ي�ي��ر
واالص � � �ل� � ��اح» ال � �ن ��ائ ��ب اب� ��راه � �ي� ��م ك �ن �ع��ان
ان «ه� �ن ��اك م �ح��اول��ة ج��دي��ة الن� �ق ��اذ ال�ب�ل��د
وال�خ��روج من االزم��ة الحالية ،وذل��ك يجب
ان يجري من خالل إعطاء غطاء سياسي
جامع ألي حكومة ستأتي» .وشدد على ان
«ملف االنتخابات النيابية يجب ان يكون
أولوية» .وش��دد على اننا «ال نريد قانون
الستني ،وال يمكن لرئيس جبهة النضال
الوطني النائب وليد جنبالط ان يفرض
علينا واق �ع��ًا ان�ت�خ��اب�ي��ًا ب�ق��ان��ون ال�س�ت�ين،
وي�ج��ب اح �ت��رام إرادة اللبنانيني عمومًا،
واملسيحيني خصوصًا».
ع �ل��ى ص�ع�ي��د آخ� ��ر ،أك ��د رئ �ي��س ال�ح�ك��وم��ة
امل �س �ت �ق �ي��ل ن �ج �ي��ب م �ي �ق��ات��ي «أن ال �ع �م��ل
ال�س�ي��اس��ي ه��و ع�م��ل ت��راك�م��ي ،ل��ذل��ك فاننا
اصبحنا بعد هذه التجربة أكثر التصاقًا
ب��ال��وط��ن وال� �ن ��اس وم �ش��اك �ل �ه��م ،وازددن � ��ا
اص� � � ��رارًا ع �ل��ى اك� �م ��ال ال� �ط ��ري ��ق ،م ��ن اج��ل
تحقيق مشروع الوسطية واالعتدال وبناء
ال ��دول ��ة ال �ح��دي �ث��ة ال �ق��ائ �م��ة ع �ل��ى امل��واط �ن��ة
والعدل وكرامة االنسان».
وت ��وج ��ه خ�ل�ال اح �ت �ف��ال أق��ام �ت��ه «ج�م�ع�ي��ة
العزم والسعادة االجتماعية» طرابلس ـــ
القلمون ،إلى ابناء طرابلس بالقول «على
ال��رغ��م م��ن م�ح��اوالت التجريح والتعطيل
وال �ت �ح��ري��ض ف ��ي ك ��ل ي � ��وم ،ال ب ��ل ف ��ي كل
س ��اع ��ة ،وس �ع��ي ال �ب �ع��ض ت� �ك ��رارا الط��اح��ة
أم ��ن ط��راب �ل��س ،وال �ع��راق �ي��ل ال �ت��ي وض�ع��ت
أم��ام طريق االستثمار في مدينتنا ،قمنا
بالكثير من املشاريع».
إل ��ى ذل ��ك ،أع �ل��ن امل��دي��ر ال �ع��ام ل �ق��وى االم��ن
ال��داخ �ل��ي ال�ع�م�ي��د روج �ي��ه س��ال��م أن ق��وى
األمن «لم تتلق اي اوام��ر من الداخلية في
ما يتعلق باالنتخابات النيابية ،ألن��ه لم
يجر االتفاق على قانون انتخاب» .واشار
ِ
في حديث تلفزيوني الى أن «العمل ليس
ً
س �ه�ل�ا ف��ي ق ��وى األم� ��ن ال��داخ �ل��ي ،وه �ن��اك
مشاكل كبيرة والوضع السياسي واألمني
وال �ط��ائ �ف��ي م��وج��ود ف��ي أي م��ؤس �س��ة في
الدولة» .وكشف عن «افتتاح مبنى جديد
ف��ي سجن روم�ي��ة بعد أسبوعني سيسهم
في حل مشكلة من مشاكل السجن» .وأشار
إلى ان العميد إبراهيم بصبوص «وحسب
ال�ت�س�ل�س��ل اإلداري س�ي�ك��ون امل��دي��ر ال�ع��ام
ل �ق��وى االم� ��ن ال��داخ �ل��ي ب �ع��د إح��ال �ت��ه على
التقاعد».

تقـرير

نهاية سعيدة لـ«حفلة» الخطف في البقاع الشمالي
رامح حمية
وض��ع أه��ال��ي ع��رس��ال وعشيرة آل جعفر
ل�ي��ل أم ��س ح� �دًا ل �ـ«ح �ف �ل��ة» ال�خ�ط��ف ال�ت��ي
ن�ش�ب��ت ب�ي�ن�ه��ا ط� ��وال األس��اب �ي��ع ال�ث�لاث��ة
امل ��اض� �ي ��ة ،ب �ع��د اخ �ت �ط��اف ح �س�ي�ن ك��ام��ل
جعفر في جرود بلدة عرسال ،ونقله إلى
ب�ل��دة ي �ب��رود ال �س��وري��ة .فقبيل منتصف
ّ
ليل أم��س ،تسلم وف��د م��ن ع��رس��ال انتقل
إل � ��ى ب � �ي� ��رود امل� �خ� �ط ��وف ج �ع �ف ��ر ،ون �ق �ل��ه
إل ��ى ع ��رس ��ال ،ح �ي��ث ج ��رى ت�س�ل�ي�م��ه إل��ى
اس� �ت� �خ� �ب ��ارات ال �ج �ي ��ش م� ��ع م �خ �ط��وف�ين
آخرين من العشيرة ذاتها .وف��ي املقابل،
ّ
سلم آل جعفر املخطوفني من بلدة عرسال
إلى دورية من استخبارات الجيش.
فبعد ليل أول من أمس الصاخب بالخطف
امل�ت�ب��ادل ب�ين أه��ال��ي ع��رس��ال وعشيرة آل
جعفر ،وارتفاع حصيلة املخطوفني إلى
خمسة لدى أهالي عرسال ،وسبعة لدى
آل جعفر ،تسارعت وتيرة االتصاالت بني
ال�ط��رف�ين ،ال�ل��ذي��ن ات�ف�ق��ا ع�ل��ى ض ��رورة أن

جمع أهالي عرسال
الفدية من ميسوري
الحال في عرسال ،ومن
بعض المهربين

يتحمل الجميع مسوؤلياتهم ،والعمل
على نحو س��ري��ع م��ن أج��ل تخفيف حدة
االح �ت �ق��ان ،وإف� �س ��اح امل �ج��ال أم� ��ام إن �ه��اء
امللف ،لكن هذه اإليجابية سبقتها أجواء
ش��دي��دة السلبية .فبعدما أق��دم ع��دد من
أه��ال��ي ع��رس��ال على خطف ك��ل م��ن نبيه
راش��د جعفر ،وعلي راش��د جعفر ،وعلي
ي ��اس�ي�ن ج �ع �ف��ر ،وح �س�ي�ن ن �ظ �ي��ر ج�ع�ف��ر،
ال ��ذي ��ن ك ��ان ��وا ف ��ي ب �ل��دة ع ��رس ��ال ،خطف

ش �ب��ان م ��ن آل ج �ع �ف��ر امل ��دع ��و اس�م��اع�ي��ل
ع� ��ودة ،ل�ي�ض��اف إل ��ى ك��ل م��ن املخطوفني
ال�س��اب�ق�ين ح�س�ين وم�ح�م��د راي ��د ،وخ��ال��د
ع ��ز ال ��دي ��ن ،وح �س�ي�ن ح �س��ن راي � ��د ،ون�م��ر
الفليطي ومحمد الحجيري.
إال أن ال �ت��وت��ر ال� ��ذي ش �م��ل ط ��رق وق ��رى
ال�ب�ق��اع ال�ش�م��ال��ي ،وح��ال��ة ال �ه��رج وامل��رج
األمني ،ما لبثا أن تراجعا ه��دوءًا حذرًا،
اس �ت �م��ر ط�ي�ل��ة ي ��وم أم� ��س ،وذل� ��ك ب�ع��دم��ا
س� � ��رت م� �ع� �ل ��وم ��ات ع � ��ن ق� � ��رب االن� �ت� �ه ��اء
م � ��ن ق� �ض� �ي ��ة امل � �خ � �ط� ��وف ح � �س �ي�ن ك ��ام ��ل
ج�ع�ف��ر .ف�ق��د أع�ل��ن رئ�ي��س ب�ل��دي��ة ع��رس��ال
ع� �ل ��ي ال� �ح� �ج� �ي ��ري ع� ��ن ت ��وج ��ه وف� � ��د م��ن
ال�ب�ل��دة إل��ى ي �ب��رود ال �س��وري��ة ،وب�ح��وزت��ه
الفدية املالية ( 135أل��ف دوالر) ،بقصد
تسليمها للخاطفني وإط�لاق املخطوف
ج�ع�ف��ر ال� ��ذي م �ض��ى ع �ل��ى اخ �ت �ط��اف��ه في
خ��راج بلدة ع��رس��ال ،ع�ش��رون ي��وم��ًا .وقد
ع �ل �م��ت «األخ � �ب� ��ار» أن امل �ع �ل��وم��ات ال�ت��ي
ج��رى ت��داول�ه��ا خ�لال ال�ي��وم�ين املاضيني
ع ��ن م �س��اه �م��ة ل �ل��وزي��رة ال �س��اب �ق��ة ليلى
ال �ص �ل��ح ح� �م ��ادة ف ��ي ال �ف��دي��ة امل �ط �ل��وب��ة،

صحيحة» ،وأن كل ما في األمر
«ليست
ُ
«أن ع��رض��ًا ق � ّ�دم بقصد ط�ل��ب املساهمة
منها ،وأن ال��رد ك��ان سلبيًا» ،بحسب ما
أك��دت م�ص��ادر مطلعة ل �ـ«األخ �ب��ار» ،وأن
ال �ف��دي��ة ج �م �ع��ت م ��ن «م �ي �س ��وري ال �ح��ال
في عرسال ،ومساهمة من قبل ع��دد من
املهربني ه�ن��اك» ،ف��ي ال��وق��ت ال��ذي رفض
فيه آل جعفر دفع أي مبلغ مالي «مهما
كانت قيمته» كمساهمة في دفع الفدية،
إلصرارهم على أن األمر «ال يعنيهم».
وع�ص��ر ي��وم أم��س ت��وج��ه وف ��دان رفيعان
م��ن اس �ت �خ �ب��ارات ال�ج�ي��ش ال�ل�ب�ن��ان��ي إل��ى
ك ��ل م ��ن ع� ��رس� ��ال ،وب� �ل ��دة س� �ه�ل�ات امل� ��اء،
م��ا أوح ��ى ب ��أن عملية إط�ل�اق ج�ع�ف��ر من
يبرود السورية« ،حاصلة ال محالة» ،كما
أك��د ن��اف��ذ ج�ع�ف��ر أح��د وج �ه��اء ال�ع�ش�ي��رة.
وأوض � ��ح ج �ع �ف��ر أن االت� �ف ��اق ق �ض��ى ب��أن
ي�ت�س�ل��م وف ��د االس �ت �خ �ب��ارات ف��ي ع��رس��ال
امل�خ�ط��وف حسني ك��ام��ل جعفر واألرب�ع��ة
الباقني« ،على أن نعمد بعدها إلى إطالق
وت�س�ل�ي��م امل �خ �ط��وف�ين ال�س�ب�ع��ة إل ��ى وف��د
الجيش في سهالت املاء».

ب � �ق ��ي م � �ل ��ف ن � �ش ��ر اس � �م ��اء
وص � ��ور ال �ش �ه ��ود ال �س��ري�ين
ف� ��ي امل �ح �ك �م ��ة ال� ��دول � �ي� ��ة ف��ي
واج �ه��ة االه�ت�م��ام القضائي.
وزار رئ� �ي ��س ق �ل��م امل�ح�ك�م��ة
ه�ي��رم��ان ف��ون هابيل النائب
ال� �ع ��ام ال �ت �م �ي �ي��زي ال �ق��اض��ي
ح ��ات ��م م ��اض ��ي وط� �ل ��ب م�ن��ه
القيام بخطوات على صعيد
القضاء اللبناني ،بشأن نشر
أسماء الشهود .واكد ماضي
أن لبنان سيتخذ الخطوات
الكاملة ملعرفة الجهة الناشرة
ل�لأس�م��اء ف��ور وص ��ول طلب
امل �ح �ك �م��ة ال ��دول� �ي ��ة ف� ��ي ه ��ذا
ال�خ�ص��وص ،م�ش�ي�رًا ال��ى ان��ه
ط�ل��ب م��ن امل�ب��اح��ث الجنائية
ال� �ت� �ح ��رك وزوده� � � � ��ا ن�س�خ��ة
م �م��ا ن �ش��ر ،وان ف ��ي ام �ك��ان
اص�ح��اب االس �م��اء املنشورة
االدعاء على الجهة الناشرة.
من جهته ،رأى الرئيس فؤاد
ال�س�ن�ي��ورة ان «ن�ش��ر اس�م��اء
الشهود عبر جمعيات وهمية
ووس � ��ائ � ��ل اع� �ل ��ام م �ع��روف��ة
االن�ت�م��اء يكشف حقيقة ان
امل� �ج ��رم�ي�ن ال� ��ذي� ��ن ش ��ارك ��وا
ف ��ي ق �ت��ل ش� �ه ��داء ل �ب �ن��ان ل��م
ي��رت��دع��وا ،ب��ل إن �ه��م م��ا زال��وا
يجهدون إلخفاء جريمتهم».
ورأى أن «هدف نشر االسماء
والصور هو ابتزاز وترهيب
الشهود وعائالتهم بحياتهم
ومستقبلهم من اجل ضرب
صدقية املحكمة الدولية كأداة
ل �ل �ع��دال��ة» .وط ��ال ��ب ب�ت�ح��ري��ك
النيابات العامة «للبحث عن
امل� �س ��رب�ي�ن وال � �ج � �ه ��ات ال �ت��ي
ت�م��ارس االره ��اب السياسي
واالعالمي ومحاسبتهم».
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