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دمشق: المذكرات جانب قضائي صرف وليست مرتبطة بالعالقة مع الحريري
بيروت ـ عمر حبنجر

أضاف����ت املذك����رات القضائية 
السورية بحق شخصيات لبنانية 
سياسية وقضائية وأمنية ودولية، 
املزيد م����ن العقبات ف����ي طريق 
العالقات بني دمشق ورئيس مجلس 

وزراء لبنان سعد احلريري.
احلدث الذي أحدث صدمة في 
بيروت وخصوصا على مستوى 
قوى 14 آذار، اعتبر رافدا من روافد 
أزمة احملكمة الدولية، التي تصر 
دمشق ومعها حزب اهلل واملعارضة 
اللبنانية على موقف من الرئيس 
احلريري يطعن بصدقيتها أو يتبرأ 
من نتائ����ج أعمالها، اال ان رئيس 
حكوم����ة لبنان يعتب����ر احملكمة 
الدولية وكل ما يتصل بالتحقيق 
الدولي ف����ي جرمية اغتيال والده 
والشهداء اآلخرين، ثابتة من ثوابت 
موقفه السياسي، على الرغم من 
قناعته بأن أي موقف له أو لسواه، 
لن يق����دم جتاه احملكمة احملصنة 

بالقرار الدولي أو يؤخر.
التوقيف  غي����ر ان مذك����رات 
الس����ورية الصادرة على خلفية 
دعاوى تقدم به����ا اللواء املتقاعد 
جميل السيد أمام القضاء السوري، 
اضافة الى تسليطها الضوء على 
واقع العالقة الس����لبي بني دمشق 
وبي����ت الوس����ط، تن����ذر بجولة 
جديدة من املواجهات السياس����ية 
احملمومة، مع إعالن رئيس القوات 
اللبنانية سمير جعجع ان ما جرى 
يشكل هجوما سوريا صاعقا على 

املؤسسات اللبنانية.

ردود متفاوتة

التي اقتصر اإلعالن  املذكرات 
عنها، على اللواء السيد ومحاميه، 
والتي لم يصدر أي تأكيد رسمي 
س����وري لها، قوبلت بردود فعل 
متفاوتة، في صفوف 8 و14 آذار، 
وحتولت الى مادة سريعة االشتعال 
سرعان ما ألهبت اجلو السياسي 
في لبنان، وقد طرحها وزير العمل 
بطرس حرب كبند أول على طاولة 
مجلس الوزراء الذي انعقد عصرا 
ف����ي القصر اجلمهوري برئاس����ة 
الرئيس ميشال سليمان وحضور 
رئيس احلكومة س����عد احلريري 
الذي عاد ليال من اململكة العربية 
الس����عودية، وقد دعم احلريري 
هذا الطرح، الذي فوجئ باخلطوة 
الس����ورية وببعدها السياس����ي 
الواضح، رغم ان الكل يدرك ان ال 
تأثير وال مفاعيل قانونية لها في 
لبن����ان، وانها محصورة الفعالية 
الس����ورية وعلى  داخل األراضي 

احلدود السورية.
وردا على ما جاء من ان املذكرات 
عممت على االنتربول الدولي نقل 
عن اللواء أشرف ريفي ل� »األنباء« 
ان »االنترب����ول« ال يتعام����ل مع 
القضايا ذات الطابع السياس����ي، 
وانه س����بق للقضاء السوري ان 
أرسل مذكرة مماثلة بحق رئيس 
اللقاء النيابي الدميوقراطي وليد 
جنب����الط، فرفض����ت لألس����باب 

السياسية عينها.
اجلدير بالذكر ان اللواء ريفي 
هو واحد ممن ش����ملتهم مذكرات 

التوقيف الغيابية.
وعلم����ت »األنب����اء« ان جلنة 
اللبنانيني لدراس����ة  من احملامني 
املوقف القانوني من هذه املذكرات 
متهيدا للتعام����ل معها، بالصورة 

القانونية.
ال����ى ذلك، اس����تدعت املواقف 
املتتالية لقوى 14 آذار ردا سوريا 
مباشرا عبر السفير السوري في 

وردا عن سؤال حول ما املطلوب 
من رئيس احلكومة للتواصل مع 
سورية؟ أجاب: هذا ال يجاب عنه 
في االعالم اآلن، اظن ان احلريري 
يدرك واجبه، وهو يقوم بواجبه 
الداخل����ي واالتصال،  في احلوار 
وهو ما يعني سورية التي تتمنى 
للبنان وفاقا وحوارا منتجا وفاعال 
وتهدئة ودرءا ألي فتنة تسعى اليها 
اسرائيل والقوى املتربصة بلبنان 

وسورية طبعا.
بدوره وليد جنبالط وردا على 
س����ؤال حول موقفه من املذكرات 
والتي ش����ملت احد ن����واب اللقاء 
الدميوقراطي )النائب مروان حمادة( 
قال: ال مشكلة، ال مشكلة، املذنب 
فلينل قصاصه والبريء فليبرأ، 

واالمر الذي حدث جيد جدا.

مجال قانوني

الل���واء جميل  من جهت���ه 
السيد، حرص في تصريح له 

لبنان علي عبدالك����رمي الذي زار 
النائب وليد جنبالط أمس، مؤكدا 
ان املذك����رات ه����ي جانب قضائي 
ف����إن هذا االمر  صرف، وبالتالي 
ليس مرتبط����ا بالعالقة الثنائية 
ب����ني احلريري وس����ورية، وأظن 
ان احلريري يدرك ذلك، والعالقة 
مستمرة وايضا احلوار مستمر، وان 
شاء اهلل يصل لبنان الى تفاهم على 
القضايا االساسية فيما بني االخوة 

والقيادات في هذا البلد العزيز.
ولفت بعد لقاء جمعه مع رئيس 
»اللقاء الدميوقراطي« النائب وليد 
جنبالط في دارته في كليمنصو، 
القضائية الصادرة  املذكرة  حول 
بحق رئيس فرع املعلومات العقيد 
وسام احلسن الذي هو صلة الوصل 
بني احلريري والقيادة السورية، 
الى ان »هذا اجلانب القضائي يسأل 
فيه القضاء، وال اظن ان هذا يختلط 
باالوراق االخرى، االمور هي محض 

قضائية«.

على حصر اخلطوة السورية 
في املجال القانوني، وأشار الى 
انه حذر رئيس احلكومة يوم 12 
سبتمبر من خطوة مماثلة اذا 
لم يبادر الى فتح ملف شهود 

الزور.
وكان وزير االشغال العامة 
والنقل غازي العريضي كشف 
عن ان الرئيس احلريري ومنذ 
كان في اجازته يبحث في كيفية 
سحب اتهام حزب اهلل من قرار 

االتهام، لكنه لم يوفق.

دعوة لمقاطعة دمشق!

بدوره، دع���ا نائب رئيس 
الن���واب فريد مكاري  مجلس 
الى ع���دم مد الي���د للحكومة 
السورية، اذا ما تبني انها وراء 
اصدار هذه املذكرات، أي العودة 
الى املقاطعة من جانب الرئيس 
سعد احلريري »الذي ميد يده 

منذ فترة بعيدة«.

الخطوة السورية ألهبت األجواء السياسية في لبنان.. موقف حكومي متحفظ وردود فعل سياسية حازمة

.. والنائب مروان حمادة في دردشة مع الصحافيني في البرملان امس  )محمود الطويل( النائب وليد جنبالط مستقبال السفير السوري علي عبدالكرمي في كليمنصوه امس

حمادة: مذكرات التوقيف السورية تساوي »صفرًا«
ولن أزيد وقوداً على نار سياسية

بيروت ـ اتحاد درويش
النائب مروان حم���ادة مذكرات  وصف 
التوقيف الصادرة بحقه عن القضاء السوري 
بأنها تساوي صفرا على املستوى القضائي 
اما على الصعيد السياسي فسنحاول احلفاظ 
على الصفاء الذي وصل���ت اليه العالقات 

السورية � اللبنانية.
وخالل مؤمتر صحافي عقده في مجلس 
النواب قال حمادة: انه لم يتبلغ في االصل 
مذكرات اجللب حتى يتبلغ اليوم مذكرات 
التوقيف، ومتنى ان تكون اسرائيل هي اجلهة 
التي قتلت الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
واال نعرف الحقا ان هن���اك في بيئتنا من 

شارك في قتل الرئيس الشهيد.

وتاب���ع بالقول ال أري���د ان ازيد وقودا 
على نار سياسية مشتعلة بني الفرقاء تبدأ 
باحملكمة وال تنتهي، مشيرا الى ان جلسة 
احلكومة املقررة اليوم )أمس( س���تتناول 
هذا املوضوع واملؤسسات الدستورية هي 
املخول���ة معاجلة االم���ور خاصة ان وزير 
الع���دل ابراهيم جنار كان قد بدأ يالمس ما 
سمي ملف شهود الزور، مستغربا احلمالت 
املسبقة على القرار الظني الن كل ذلك بني 

على مقاالت صحافية.
واشار حمادة الذي طلب من االعالميني 
عدم التوجه اليه بأي سؤال الى ان قضية 
شهود الزور يجب اال تتحول الى ذر الرماد 

في عيون التحقيق الدولي.

أكد أن المؤسسات الدستورية هي المخولة بحل األمور

أخبار وأسرار لبنانية
جنبالط مسـتاء من متدد وهاب: جنبالط استاء في الفترة 
االخيرة من توسع ومتدد للوزير السابق وئام وهاب في 
قرى اجلبل والتمدد نحو القواعد اجلنبالطية بعد التحوالت 
األخي����رة، حيث يتردد في اجلبل عن انضمام مس����ؤول 
اشتراكي سابق الى تيار التوحيد ويحظى باحترام كبير 
في صفوف ابناء الطائفة الدرزية لدوره الوطني وسعة 
ثقافته، كما ان شقيق احد املسؤولني االشتراكيني اعلن 
انضمامه للتوحيد، وهذا ما يشير الى ان جنبالط يرتاح 
للعالقة التقليدية التاريخية مع ارسالن بدل التعاون مع 

قوة سياسية جديدة مناهضة لإلقطاع السياسي.
تباين داخل املعارضة: تباينت املواقف داخل فريق الثامن 
من آذار حول تشخيص حالة احلكومة احلالية، وما سيكون 
علي��ه وضعها بعد صدور القرار االتهامي في قضية اغتيال 
الرئيس رفيق احلريري، ففي الوقت الذي اعتبر فيه الوزير 
الس��ابق وئام وهاب،  املقرب جدا من القيادة الس��ورية، ان 
»احلكومة دخلت في موت س��ريري، وان تغييرها سيكون 
في حدود رأس السنة، وأن هناك ميزان قوى جديدا، حيث 
يأخذ رئيس مجلس الوزراء سعد احلريري وحلفاؤه الثلث 
في احلكومة املقبلة، واملعارضة تتقاسم الثلثني، وإذا لم يقبل 
احلريري هذه املعادلة يأتي غيره إلى رئاسة احلكومة«، وقد 
أكد املعاون السياس��ي لرئيس مجلس الن��واب النائب علي 
حسن خليل ان »حكومة الوحدة الوطنية احلالية قادرة على 
ان تدير نقاشا جديا مسؤوال، باعتبار ان كل القوى السياسية 
موج��ودة فيها، وهي قادرة على فتح املس��ارات وتصويب 
األمور والدفع في اجتاه معاجلات جدية ملا طرح خالل املرحلة 

املاضية«.
فشل انشاء لقاء سـني معارض: فشلت كل احملاوالت التي 
بذلها بعض السياسيني إلنشاء تيار سني معارض لرئيس 
احلكومة سعد احلريري ولتوجهاته السياسية واالقتصادية 
وكسر احتكاره للقرار السني، وقد رفض رئيس احلكومة 
الس����ابق عمر كرامي هذه الفك����رة،  كما رفضها الرئيس 
سليم احلص ورئيس التنظيم الشعبي الناصري اسامة 
سعد، ولذلك مت جتاوز الفكرة، حتى أن محاوالت إعادة 
إحياء اللقاء الوطني الذي كان يترأسه الرئيس عمر كرامي 

اصطدمت بعقبات عديدة.
كتل نيابية في حالة اجازة او تفكك: لوحظ ان لقاءات كتل نيابية 
سياس��ية ومناطقية غابت أو تقلصت، خصوصا في منطقة 
األشرفية حيث لم جتتمع كتلة نواب األشرفية منذ زمن، أما 
ف��ي زحلة فإن اجتماع نواب زحل��ة غير منتظم ولم يكتمل 
نص��اب احلضور في أي مرة، كذل��ك يغيب عدد من النواب 
املسيحيني عن اجتماعات اللقاء الدميوقراطي خصوصا في 

اآلونة األخيرة.
ضبط االعالم: كش����فت مص����ادر وزارية عن اجتاه الى 
ضبط االعالم السيما املرئي منه ألنه يساهم في توتير 
األجواء من خالل البرامج السياسية واالخبارية، اضافة 
الى وجود محطات دينية خارجية، تعبئ باجتاه التطرف 

والتكفير.

زهرا ينجو من حادث سير مروع.. 
عطل تقني أم خرق أمني؟

بيروت: أعل���ن موقع التيار 
الوطني احلر االلكتروني ان 
غياب عضو كتلة القوات اللبنانية 
النائب أنطوان زهرا عن القداس 
االحتفالي الذي أقيم في الباحة 
اخلارجية ملجمع فؤاد شهاب لم 
يكن بسبب وجوده في اخلارج، 
وال حتى بسبب خالف داخلي مع 
قيادة القوات، خصوصا أنه من 
أقرب املقربني الى رئيس هيئتها 
التنفيذية سمير جعجع، بل كل 
ما في األمر بحسب مصادر مقربة 
منه أنه تعرض حلادث سير مروع 

منعه من املشاركة.
إال أن األمر املستغرب يبقى 
في الطريقة التي وقع بها احلادث 
والتي تفتح الباب أمام الكثير من 
األسئلة، وأبرزها هل هذا احلادث 
مفتعل أم ان املسألة ال تعدو كونها 

عطال تقنيا؟
وتوقف املوقع عند اإلشكال 
ال���ذي دار من���ذ مدة ب���ني زهرا 
وعناصر األمن اخلاص التابعني 
به، وذلك عل���ى خلفية تأخيره 
عن موعد مهم جراء عدم التزام 
األمنيني بالوقت احملدد لالنطالق، 
األمر الذي دف���ع به الى التخلي 
عنهم وطردهم، مبقيا فقط على 
عناصر قوى األمن الداخلي الذي 

يخدمون معه.
أما بالنسبة الى رواية احلادث، 
فتكشف املصادر املقربة من زهرا 
بحسب املوقع، أنه قبل أيام قليلة 
من القداس القواتي في جونيه، 
وبعد دقائق من مغادرته منزله في 
منطقة يسوع امللك برفقة عنصر 
واحد فقط من قوى األمن الداخلي، 
ارتفعت سرعة السيارة بشكل 
السائق السيطرة  مفاجئ وفقد 
عليها قب���ل أن تصطدم بإحدى 
القطع اإلسمنتية الضخمة التي 
وضعها زهرا لتضييق الطريق 

العام بالقرب من منزله.
في البداية وككل حادث اعتقد 
احملقق���ون أن الس���بب مرتبط 
مباشرة مبكابح السيارة، ولكن 
سرعان ما تبني أن سيارة زهرا 

ارتفعت سرعتها عن غير قصد 
التحكم بها  الذي فقد  الس���ائق 
بسبب مشكلة ضربت »دعسة« 

البنزين.
وفيما بعد كشفت التحقيقات 
التقنية التي أجريت على السيارة 
أن العط���ل ناجت ع���ن تعطل أو 
 تعطيل قطعة الكترونية معروفة

بال� sensor««. وبعد احلادث نقل 
زهرا الى مستش���فى كسرواني 
وخض���ع لعملي���ة جراحية في 
رجله. غير أن األمر الالفت، متثل 
بحضور جميع مرافقيه الذين كان 
طردهم سابقا الى املستشفى األمر 
الذي يدفع الى طرح السؤال: هل 
الهدف من هذا احلضور السريع 
ألمني���ني مطرودين ه���و فقط 
لالطمئنان عل���ى صحة النائب 
القواتي، أم انه يعود الى إبعاد 
فرضية الشك بأن أحدهم تعمد 
تعطيل السيارة إلحلاق الضرر 

انتقاما لطردهم من العمل؟
التحقيقات التزال جارية من 
دون التوصل الى معرفة السبب 
احلقيق���ي ال���ذي كان وراء هذا 
احل���ادث الغريب وغير املتوقع 
بهذه الطريقة، ومن دون التأكد 
حت���ى إذا كان العطل إلكترونيا 
بحتا أم انه نتيجة عمل تخريبي 
متعمد، وإذا صح االحتمال الثاني 
ميكن الق���ول إن خرقا أمنيا من 
العي���ار الثقيل تعرض له زهرا 

في عقر داره.

أنطوان زهرا

بيروت من أغلى مدن العالم..
ونسبة تملك األجانب تفوق المسموح به قانونًا

بيروت: حلت العاصمة اللبنانية بيروت في املرتبة ال� 33 كأغلى
مدينة عاملية وفي املرتبة الثانية كأغلى مدينة في منطقة الشرق 
األوسط وأفريقيا وكأغلى مدينة عربية خالل العام املاضي. وأشار 
تقرير نشر في بيروت أمس ونش���رته وكالة األنباء السعودية 
»واس«، إلى أن أسعار ايجار املساحات املخصصة في بيروت سجلت 
كلفة أقل من بعض العواصم األوروبية مثل بروكس���ل وأوسلو 

وبراغ وأغلى من ستوكهولم وهيلسنكي ولوكسمبورغ.
وبني التقرير أن نس���بة مجموع ما ميلكه غير اللبنانيني في 
محافظة بي���روت تبلغ نحو مليونا و40 أل���ف متر مربع أي ما 
يش���كل نسبة 5.84% من مجموع مساحة احملافظة وهو ما يزيد 

عن املساحة املسموح بها مبوجب قوانني التملك اللبنانية. وبني 
أن منطق���ة املصيطبة هي من أكث���ر املناطق التي مت التملك فيها 
مبساحة 101 ألفا و625 مترا مربعا ثم منطقة األشرفية مبساحة 
90 ألفا و828 مترا مربعا وميناء احلصن مبس���احة 79 ألفا و122 

مترا مربعا ورأس بيروت مبساحة 59 ألفا و51 مترا مربع.
ولفت التقرير الى تقدم لبنان في املؤشر العاملي للشفافية في 
القطاع العقاري على بنما والكويت واألوروغواي وحل بعد املدن 
الصينية ذات املستوى الثالث وقطر والسعودية وتقدم لبنان على 
بنما واألوروغواي وكازاخستان وجاء بعد كوستاريكا واألرجنتني 

واملكسيك بني البلدان ذات الدخل املتوسط إلى املرتفع
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