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الحجار: »الطائف« ال يلغي الطوائف 
لكنه يحررنا من إلزامية مؤسساتها

الخارجية األميركية ترشح واليس 
وخوري لمنصب السفير في دمشق

الوزير رحال: زيارة الحريري
إلى دمشق تثمر عالقات جديدة

بيروت ـ أحمد منصور
شدد عضو اللقاء الدميوقراطي النائب محمد احلجار على ان األولوية 
الي����وم هي لتطبيق اتفاق الطائف ألننا بذلك نكفل قيام املؤسس����ات 
ونثّبت مسيرة إعادة بناء الدولة وإزالة األلغام من طريقها، معتبرا أن 
ه����ذا االتفاق ليس قرآنا وال اجنيال، فهناك بعض الثغرات فيه، مؤكدا 
ضرورة توفير القرار السياس����ي ال����الزم للعمل على تنفيذه بالكامل 

وبعدها ميكن احلديث عن اصالح اخللل فيه.
وقال احلجار في ندوة في منطقة الشوف عن الطائف واالستقالل: 
ان في البلد انقسامات عديدة وال لزوم ألسباب اضافية لالنقسام، وكل 
م����ا يثير او ميكن ان يثير خالف����ا ليس وقته اآلن، وال ميكن احلديث 
عن تعديالت في ظل التمذهب والتعصب الطائفي، فالطوائف مريضة 
ويجب العمل على مداواتها، وعند الهدوء واالرتياح واالبالل من املرض 
وتطبيق����ه يفتح املجال للعمل على تعديل ما ينبغي وما يس����توجب 
تعديله. واضاف احلجار: ان الطائف ليس مجرد اتفاق وطني سياسي 
ارس����ى مفهوما جديدا للعقد االجتماعي القائم على العيش املشترك 
والبعي����د كل البعد عن مفهوم فيدرالي����ة الطوائف، امنا اصبح وبعد 
ادخال مواد كثيرة منه في مقدمة الدس����تور مادة دس����تورية ملزمة، 
مشيرا الى ان البعض حاول تش����ويه االتفاق عبر احلديث عن امور 
يراد منها التحريض الطائفي وحتويله الى تس����وية طوائفية ومنع 
تطبيقه رغبة في فرض امر واقع مينع قيام الدولة املس����تقلة ويبقي 
احلاجة اليه لفض اخلالفات ب����ني اللبنانيني، معتبرا ان احلديث عن 
املطالبة بتعديالت دس����تورية لتأمني ما يس����مى االستقرار ليس في 
محله وال في موقعه، ألن الطائف لم يختبر فعليا حتى اآلن، بس����بب 
قصر عمر التجربة االستقاللية وبسبب عدم قيام املؤسسات بدورها 
املنص����وص في اتفاق الطائف، بعيدا ع����ن اصطالحات واعراف يراد 
اضافتها لتحل مكان النصوص الدستورية. ورأى احلجار ان الطائف 
فتح الطريق امام انش����اء الدولة املدنية املتصاحلة مع طوائفها عبر 
تكريس����ه مفهوما مختلفا للعقد االجتماع����ي، ولقد وضع الية إللغاء 
الطائفية السياسية وفق خطة مرحلية وتشكيل هيئة وطنية لوضع 
االجراءات واخلطوات الالزمة لتحقيق هذا الهدف من خالل دعوته الى 
انتخاب مجلس النواب على اس����اس وطني ال طائفي وانشاء مجلس 
شيوخ يراعى فيه القيد الطائفي لضبط الهواجس لدى اجلميع، الفتا 
الى ان الطائف لم يرد الغاء الطوائف باعتبارها كيانات اجتماعية، لكنه 
اراد حترير املواطن من إلزامية املرور عبر املؤسس����ات الطائفية كما 
كان احلال قبل الطائف، مشددا على ان الطائف هو احدى املرجعيات 

التي تستند اليها الدولة.

واشنطن ـ أحمد عبداهلل 
قدمت وزارة اخلارجية االميركية الى البيت االبيض اسمي مرشحني 
لشغل موقع سفير واشنطن في دمشق وذلك منذ االسبوع االول من 
نوفمبر. غير ان البيت االبيض لم يقر بعد اي من االس����مني لش����غل 

املوقع. واالسمان هما نبيل خوري وجاكوب واليس.
وخوري هو ديبلوماسي اميركي مخضرم ينحدر من اصول لبنانية 
وقد س����بق ان عمل في القس����م القنصلي للوالي����ات املتحدة بالقدس 
وفي عدد من س����فارات الواليات املتحدة بدول املنطقة. اما املرش����ح 
الثاني جاكوب واليس فإنه بدوره احد االس����ماء البارزة في الس����لك 
الديبلوماس����ي االميركي وقد شغل موقع القنصل االميركي العام في 
القدس حتى وقت قريب كما سبق ان عمل في سفارات بالده في اثينا 
وكنائب ملس����اعد وزير اخلارجية لشؤون العالقات مع الفلسطينيني 
ومصر واالردن ولبنان وسورية واسرائيل وكسكرتير اول للسفارة 

االميركية في تل ابيب.
وقالت تقارير اميركية متعددة ان االنفتاح االميركي على سورية 
ج����رى جتميده من قبل االدارة ألس����باب غير مفهومة خالل االش����هر 

القليلة السابقة.
وعزت صحيفة »واش����نطن بوس����ت« ذلك الى ضغوط من داخل 
العاصمة االميركية، السيما وان دمشق أوضحت ان عالقاتها مع ايران 
لن تكون محال للمس����اومة في حالة عودة عالقاتها الديبلوماسية مع 

الواليات املتحدة.
غي����ر ان فريقا من الديبلوماس����يني العاملني على ملفات الش����رق 
االوس����ط في وزارتي اخلارجية والدفاع يجدون ان التأخير في اقامة 
عالقات طبيعية مع دمشق يحد كثيرا من قدرة الواليات املتحدة على 

التعامل مع بعض امللفات الساخنة في املنطقة.
ويطالب هذا الفريق ادارة الرئيس باراك اوباما بالعودة الى النهج 
الذي اتبعته االدارة في بداية حكمها اي نهج التقدم على طريق تطبيع 

العالقات الديبلوماسية مع سورية.
ويقول هذا الفريق ان سبب البطء في اقرار اسم السفير اجلديد الى 
دمشق يرجع الى انشغال البيت االبيض بقضايا عديدة اكتسبت بحكم 
تطور االحدث في املنطقة، السيما في افغانستان، اولوية كافية لشغل 
اجندة الرئيس ومس����اعديه. غير ان هناك من يتمسكون بأن السبب 

راجع ايضا الى حتفظات لبعض مكونات اللوبي االسرائيلي.

بيروت ـ خلدون قواص
اكد وزير البيئة محمد رحال ان زيارة الرئيس سعد احلريري الى 
سورية ستثمر عالقات جديدة بني لبنان وسورية على اساس مصلحة 
لبنان واللبنانيني وما تبتغيه هذه املصلحة خلير اللبنانيني، وتندرج 

ضمن جولته على الدول العربية الشقيقة واجلارة والصديقة.
وقال بعد لقائه مفتي لبنان الشيخ د.محمد رشيد قباني: العالقات 
الصحيحة بني لبنان وسورية تكون عبر املؤسسات الرسمية بني 
البلدين وهي الطريقة الصحيحة للعالقات وما كان يحصل سابقا 
ب���ني البلدين خطأ كبير ونتمنى ان تس���تمر ه���ذه العالقات عبر 

املؤسسات ضمن األطر الصحيحة.
ورأى الوزي���ر رحال ان زيارة الرئيس ميش���ال س���ليمان الى 
واشنطن ولقاءه الرئيس أوباما تأتي في اطار تعزيز لبنان لعالقاته 
مع الدول العربية ودول العالم، وقال: الواليات املتحدة دولة كبرى 
ومن اجليد ج���دا ان يكون للبنان عالقة مع الواليات املتحدة وان 

تستثمر هذه العالقة مبا يفيد مصلحة لبنان واللبنانيني.
ومتنى ان تس���تمر االجواء التوافقية في لبنان وتنسحب على 
جميع األمور وخاصة قضية سالح حزب اهلل، مضيفا: االستراتيجية 
الدفاعية س���تحول الى طاولة احلوار ليأخذ اللبنانيون مجتمعني 
قرارا حول هذا الس���الح واجلو احلاصل اآلن في مجلس الوزراء 
وطريقة تعاطي الوزراء فيما بينهم تدل على ان اجلو جيد وايجابي 
وهناك نية للعمل للوصول الى حل���ول تعود بالنفع على لبنان 

واللبنانيني.
ويذكر ان رحال سيكون ضمن الوفد اللبناني الى مؤمتر كوبنهاغن 
برئاسة الرئيس س���عد احلريري والذي س���يغادر الى العاصمة 

الدامناركية غدا الثالثاء.

االنتخابات البلدية.. وحسابات الربح والخسارة
            بيروت ـ محمد حرفوش

بعد انتهاء احلرب وبعد انقطاع استمر 35 عاما 
منذ العام 1963 شهد لبنان انتخابات بلدية مرتني: 
األول���ى في العام 1998 في عه���د الرئيس الراحل 

الياس الهراوي والثانية العام 2004.
وبعد ست سنوات وفي مايو 2010، يفترض ان 
ينتخب اللبنانيون مخاتير مجالس بلدية جديدة، 
انتخابات كثرت النقاشات واالجتهادات في شأن 
حصولها في موعدها او تأجيلها، اال انه ال يبدو حتى الساعة 
ان تلك االنتخابات ستجري في موعدها، فعلى الرغم من ان 
اي جهة سياس���ية لم تعلن صراحة رغبتها في التأجيل فإن 
األمور ال تشي في املقابل بأن هذه االطراف راغبة في اجرائها 
في موعدها العتبارات عديدة، حيث يفترض ان تنطلق قانونا 

في مطلع مايو املقبل.
وهن���اك من يعتقد ان مصلحة بع���ض االطراف تكمن في 
تأجيل هذا االستحقاق وهو مبني على مسألتني: اعادة خلط 
اوراق التحالفات السياسية واالجواء التي تتحدث عن احتقان 
في الشارع وانهم يحاولون تالفي الضغط واالحتكاكات في 

املدن والقرى والبلدات.
فتيار املستقبل على موعد مع »كباش« ال يحبذه في طرابلس 
مع حليفيه الرئيس جنيب ميقاتي والوزير محمد الصفدي، وفي 

املقابل تبدو االيجابية الوحيدة للتيار في حصول االنتخابات 
اليوم هي بالفوز في رئاسة املجلس البلدي في صيدا، علما ان 
اجلماعة االسالمية تعتقد انها قدمت في االنتخابات النيابية 
تضحية كبيرة في صيدا متثلت في سحب مرشحها ملصلحة 
الرئيس السنيورة والنائبة بهية احلريري وعليهما ازاء ذلك 
رد اجلميل اليوم، فضال عن ان النائب ميشال املر مهدد بتراجع 
نفوذه في املنت ولن يكون س���هال بقاء ابنته ميرنا في موقع 
رئاسة احتاد بلديات املنت وبعبدا، حيث سيخوض صهر املر 

ادمون غاريوس معركة اثبات وجود حقيقية.
وايضا ثمة من يعتقد ان احلزب التقدمي االشتراكي سيكون 
اكثر اخلاس���ري��ن ف��ي االنتخاب��ات البلدية، اذا حصلت في 
موعدها، اذ س���يدف��ع من كيس���ه البلدي في اقليم اخلروب 
ملصلحة تيار املستقبل، فاحلزب يسيطر اليوم على مجالس 
بلدي���ة كثيرة في االقليم وس���يدخل في جتاذبات مع القوات 
اللبناني���ة والكتائب في البلدات التي لهم���ا نفوذ فيها مثل 

الشوف وعاليه.
اما بالنس���بة الى ثنائية امل وح���زب اهلل فإن املعلومات 
تفيد بأن احلزب ال يتهرب من هذا االستحقاق اال ان الرئيس 
نبي���ه بري ال يرغب في هذا االختبار نظرا العتبارات تتصل 

باالحجام والتوازنات داخل البيت الشيعي.
في املقابل، تش���ير املعلومات الى ان التيار الوطني احلر 

والقوات اللبنانية واملردة ال ميانعون من حصول االنتخابات 
البلدية في موعدها.

ووس���ط تلك اللوحة حتدثت مص���ادر متابعة عن توافق 
بني اهل احلكم على تأجيل االس���تحقاق البلدي سنة، بحيث 
يجري في مايو 2011، مشيرة الى رغبة لدى الرئيس سليمان 
باج���راء االنتخابات البلدية على اس���اس قانون جديد يقوم 
على اعتماد النسبية، بحيث تشكل اخلطوة التجربة االولى 
على طريق اعتماد النس���بية في االنتخابات النيابية املقبلة، 
اضافة الى الس���عي من اجل اجناز االجراءات لتأمني مشاركة 
من بلغ س���ن ال� 18 في االنتخابات ووضع نظام جديد الحتاد 
البلديات بعد تعميم البلديات على القرى التي ال يوجد فيها 

مجالس بلدية.
ويرغب املسؤولون كما تقول املصادر في ان تستمر اجواء 
االستقرار والهدوء واالفادة منها الجناح موسم االصطياف، 
ألن االنتخابات البلدية تخلق اجواء من التوتر والتشنج نظرا 
للحساس���ية التي تتركها في املناطق والقرى بفعل التنافس 
السياسي بني املواطنني. وكان وزير الداخلية زياد بارود اكد 
ان الوزارة جاهزة اذا ما مت التمس���ك باجراء االنتخابات في 

موعدها املقرر.
وتبقى االشارة اخيرا الى انه في لبنان هناك 944 بلدية، 

منها 124 بلدية منحلة.
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)محمود الطويل( وزير الداخلية زياد بارود خالل جولة الطالق خطة امنية جديدة برفقة اللواء اشرف ريفي في بيروت امس االول

سليمان يلتقي أوباما غدًا.. ووفاة شقيق األسد ترجئ زيارة الحريري لسورية
بيروت ـ عمر حبنجر

املنخفض اجلوي املخيم فوق ش����رق املتوسط سمح لهدنة طقسية 
للبنانيني اش����رقت خاللها الشمس، وانحسرت العواصف املطرية، بيد 
ان هذه االس����تكانة الطبيعية لم تعمر طوي����ال، فمع حلول الليل هبت 
العاصف����ة مجددا ليرتفع موج البحر مقابل الهطول الكثيف للثلج على 

ارتفاعات ادنى من ذي قبل.
في هذا الوقت املناخي البارد اس����تمرت السخونة عنوانا للتحركات 
السياسية على مستوى القيادات اللبنانية، في واشنطن والرياض، فقد 
حمل الرئيس ميشال سليمان الى العاصمة االميركية اكثر امللفات اقالقا 
للبنانيني، وهي ملفات عودة الفلسطينيني الى ديارهم، وجتنب توطينهم 
حيث هم، في لبنان على االقل. والبد من االشارة الى نوع من االنقسام 
احمللي حول هذه الزيارة الرئاس����ية، ورمبا االقليمي ايضا، فاملعارضة 
السابقة املتأثرة باملناخات االقليمية رأت ان هذه الزيارة هي لزوم ما ال 
يلزم. غير ان العماد عون رفض ربط دعوته الى دمشق بدعوة الرئيس 
سليمان الى واشنطن، وقال بعد لقائه رئيس اجلمهورية في بعبدا قبيل 
اقالع الطائرة الرئاسية ان رئيس اجلمهورية حر في زيارة اي بلد او عدم 
زيارته، في حني اعلنت مصادر حزب اهلل انه يأمل ان يتوصل الرئيس 
س����ليمان الى مصارحة الرئيس اوباما واملسؤولني االميركيني اآلخرين 

مبوقف لبنان الواضح من االحتالل االسرائيلي.
ولفت املراقبون في بيروت، الى عدم تأثر الرئيس سليمان بالوشوشات 
التي تناولت زيارته الثانية الى الواليات املتحدة، ولقاءه االول مع الرئيس 
اوباما غدا، وجتاهله الواضح حملاوالت املونة عليه بوضع جدول اعمال 
لقائه والرئيس اوباما، او اس����داء النصح له بأن يتكلم في كذا وفدا من 

االمور ال ان يكون مستمعا فقط.
أما عن زيارة احلريري دمش����ق، والت����ي كانت مقررة اليوم االثنني، 
فقد اصبحت بحكم املؤجلة، بعد وفاة مجد حافظ االس����د االخ االصغر 

للرئيس بشار االسد، نتيجة اصابته مبرض عضال.
وذكر عضو في كتلة املستقبل النيابية ل� »األنباء« ان انشغال الرئيس 
االس����د مبأمت شقيقه االصغر لن يس����مح له باجراء املباحثات املنتظرة 
مع رئيس وزراء لبنان، وفي معلومات هذا املصدر ان اجلانب السوري 
متفهم للموقف، على ان يحدد موعد جديد بعد انتهاء مراسم العزاء في 
»القرداحة« وعودة احلريري من عاصمة الدمنارك أواخر هذا االسبوع، 
حيث تكون املناس����بة مزدوجة بالنسبة للرئيس احلريري حيث يقوم 
بواجب التعزية وفي ذات الوقت يتباحث مع املسؤولني السوريني وعلى 

رأسهم الرئيس االسد باالمور السياسية العالقة بني البلدين.
وفي الرياض متيزت زيارة رئيس مجلس الوزراء س����عد احلريري 
باخللوة اخلاصة مع خادم احلرمني الشريفني امللك عبداهلل بن عبدالعزيز، 

بعد جولة محادثات شارك فيها الوفد اللبناني املرافق.
وجرى خالل اخللوة البحث في تطورات املنطقة ونقلت وكالة األنباء 
السعودية عن امللك عبداهلل تهنئة احلريري على ثقة الشعب اللبناني 
بحكومت����ه، متمنيا له النجاح في مهمته، بينما ش����كر احلريري للملك 

وللملكة الدعم املستمر للبنان.
ووسط االهتمام اللبناني غير املسبوق بزيارتي سليمان الى واشنطن 
واحلريري الى كوبنهاغن وبعدها سورية توجه رئيس مجلس النواب 
نبيه بري بدوره إلى القرداحة للمش����اركة في تش����ييع شقيق الرئيس 
الس����وري وتلقي التعازي الى جانبه، كما لفت ارس����ال رئيس احلزب 

التقدمي االشتراكي وليد جنبالط ببرقية تعزية إلى الرئيس األسد.

بري شارك في التشييع في بالقرداحة.. وجنبالط أبرق معزياً

مطران طرطوس: 
عون نقل المسيحيين
من الضعف إلى القوة
بي���روت: ق���ال مط���ران

طرطوس وحماة وحمص 
للموارنة يوسف مسعود ان 
العماد ميشال عون يحتل اهمية 
خاصة لدى كل املس���يحيني 
في س���ورية، كما في الشرق 
كله، كما في لبنان، ورأى في 
تصريح لقن���اة »آر.تي.ڤي« 
الناطقة بلسان التيار الوطني 
احلر ان عون نقل املسيحيني 
من موقع الضعف الى موقع 
القوة والشراكة والطمأنينة 

واملستقبل.
واضاف املطران مسعود 
الذي يقود اكبر رعية مارونية 
في سورية، ان زيارة العماد 
عون ال���ى دمش���ق ال تدعم 
املوارن���ة واملس���يحيني في 
سورية وحس���ب، بل تدعم 
افقا جديدا في  ايضا وتفتح 
طريقة التعام���ل مع الدولة، 
مشددا على ضرورة التعاون 
االخوي بني الشعبني املتالزمني 
في سورية ولبنان. وقال: لقد 
اعطانا عون الفخر، ومبجرد 
زيارته الى سورية منحنا بعدا 

نفسيا اقوى.

صالح لـ »األنباء«: »المذكرات« لن تحرج الرئيس بري
لجهة رفع الحصانة أو عدمها وسيعمل انطالقًا من وطنيته

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عض����و كتل����ة التنمية 
والتحري����ر النائ����ب عبداملجيد 
صالح ان اعالن العدو االسرائيلي 
عن انسحابه من القسم اللبناني 
لقرية الغجر، ليس سوى مناورة 
املألوفة  جديدة من مناورات����ه 
ومسرحية س����خيفة ال تنطلي 
بوقائعه����ا على احد، معتبرا ان 
الع����دو االس����رائيلي يهدف من 
خالل الكالم عن انس����حابات له 
ال����ى توظيفه����ا ملصلحته لدى 
الرأي العام الدولي واحمللي لديه 
ليس اال، مؤكدا ان االنس����حاب 
االسرائيلي وان حصل لن يكون 
مبنة منه أو من اي طرف آخر، 
امنا يتعل����ق مبندرجات القرار 
1701 ومبدى احترام العدو للقرار 
املذكور ومبدى استعداده لتنفيذ 
بنوده، مشيرا الى ان اسرائيل لن 
تعجز الحقا عن ايجاد املخرج مما 
تدعيه من انسحابات بهدف بقائها 
اللبنانية احملتلة،  في االراضي 
الفتا الى ان العدو االس����رائيلي 
ميارس سياس����ة التملق بحيث 
يصرح عكس ما يضمره، االمر 

الذي يجعل اللبنانيني على حذر 
دائم من كل ايجابية وهمية قد 

يعلنها.
على صعيد آخر، وعن املذكرات 
القضائية السورية املسطرة بحق 
العديد من الشخصيات السياسية 
اللبنانية، رأى النائب صالح ان 
تلك املذكرات لن تكون حاجزا في 
طريق الرئيس احلريري جلهة 
اجناز زيارته لس����ورية ولقائه 
الرئيس السوري بشار االسد، 
معتب����را ان الربط بني املذكرات 
والزي����ارة لي����س منطقيا كون 
القيادة السورية ساعدت على 
توافق اللبنانيني لتمكينهم من 
تشكيل حكومة الوفاق الوطني، 
وبالتالي ليس من الطبيعي ان 
تقدم سورية على عرقلة مسار 
احلكومة، السيما مسار انفتاح 
رئيس����ها وتصميم����ه على طي 
صفحة املاض����ي وما رافقها من 
مواقف حادة، مؤكدا ان توقيت 
تسطير املذكرات لم يكن مبرمجا 
من قبل القضاء السوري بالشكل 
الذي س����ارع في����ه البعض من 
اللبنانيني الى وصفه بالعرقلة 

للزي����ارة ووض����ع العصي في 
دواليب احلكوم����ة، معربا عن 
اميانه بأن التوقيت كان عفويا 
بحتا وأتى على خلفية متابعة 
الل����واء جميل الس����يد لدعواه 
حتصيال لكرامته بعد ان كيلت 
بحقه التهم جزاف����ا. وردا على 
سؤال عن مدى احراج املذكرات 
للرئي����س بري كونه س����يكون 
صاح����ب القرار الفصل في رفع 
احلصان����ة أو عدمه عن النواب 
املذكرات بحقهم، لفت  املسطرة 

النائب صالح الى قدرة الرئيس 
بري على التعاطي مع امور مماثلة 
وايجاد احللول املناسبة لها، وذلك 
اللبنانيني،  الفرقاء  بشهادة كل 
مشيرا الى ان معادلة »س.س« 
والتي اثم����رت نتائجها حكومة 
الوفاق الوطني في لبنان، خير 
دليل على بعد صوابية قراءته 
السياسية، معتبرا بناء على ما 
سبق انه من الطبيعي ان يسعى 
الرئيس بري ال����ى ايجاد احلل 
االنس����ب للمذكرات، ليس هربا 
من رف����ع احلصانة عن النواب 
أو من عدم رفعها، امنا انطالقا 
م����ن وطنيته ومن حرصه على 
ما آلت اليه الس����احة اللبنانية 
من ايجابيات مبساعدة االشقاء 
السوريني والس����عوديني على 
حد س����واء. وعلى صعيد آخر، 
وايضا ردا على سؤال حول املوقع 
السياس����ي للرئيس احلريري 
اليوم، لف����ت النائب صالح الى 
ان هذا االخير قد اصبح بعد نيل 
حكومته الثقة رئيسا حلكومة كل 
لبنان، معتبرا ان املزج الذي طالب 
به الرئيس بري داخل احلكومة 

هو بداية مرحلة جديدة من تاريخ 
لبنان وقد ب����دأ اجلميع يرصد 
مفاعيلها، مشيرا الى ان خطوات 
الرئيس احلريري االخيرة أظهرت 
انه يتحرك  للقاصي والدان����ي 
على مستوى وطني عال ضمن 
محافظته على مسافة واحدة من 
جميع الفرقاء اللبنانيني، الفتا الى 
ان قوى 14 آذار قد أصيبت بنكسة 
جراء حتركات احلريري االخيرة 
وقبله����ا جراء خ����روج رئيس 
اللقاء الدميوقراطي النائب وليد 
جنبالط من صفوفها، ومصاحلته 
مع العماد عون، االمر الذي أحدث 
اضرارا جس����يمة على مستوى 
الفاعلية السياسية لقوى 14 آذار، 
مؤكدا ان بقاء الرئيس احلريري 
في القوى املذكورة قد يكون جزءا 
من العمل الديبلوماسي وحفاظا 
منه على ماء الوجه، مذكرا كل من 
بقي في صفوف قوى 14 آذار بأن 
القطار ينطلق مبجموعة واحدة 
من الركاب س����رعان ما تتشتت 
جراء نزول الركاب منه الواحد 
تلو اآلخر في محطات متعددة 

خالل مساره.

عضو كتلة التنمية والتحرير اعتبر بقاء الحريري في 14 آذار عماًل ديبلوماسيًا وركاب القطار ينزلون واحدًا  تلو اآلخر

مصادر سورية تستبعد إلغاء االستنابات القضائية
دمشق - هدى العبود:

اس����تبعدت أوس����اط سورية 
مختلفة إلغاء دمشق لالستنابات 
القضائية السورية بحق شخصيات 
سياسية وأمنية وإعالمية لبنانية 
على خلفي����ة دعوى رفعها اللواء 
جميل السيد أمام القضاء السوري 
وذلك عش����ية الزيارة الوش����يكة 
اللبناني س����عد  الوزراء  لرئيس 

احلريري للعاصمة السورية.
وكانت املستشارة السياسية 
واإلعالمية في ش����ؤون رئاس����ة 
اجلمهورية في سورية بثينة شعبان 
قالت إن هذا األمر موضوع شخصي 
يخص اللواء جميل السيد الذي قام 

برف����ع الدعوى وذلك في تصريح 
للصحافيني عل����ى هامش زيارة 
رئيس تكت����ل التغيير واإلصالح 
في مجلس النواب اللبناني العماد 

ميشال عون لدمشق قبل أيام.
من جانب����ه اس����تبعد احمللل 
السياس����ي الس����وري أحمد حاج 
علي في تصري����ح لألنباء »إلغاء 
االستنابات وقال: يجب أن نفصل 
السياس����ي السوري  بني االجتاه 
الذي من ش����أنه توفير الظروف 
املناسبة واملريحة لعالقات سورية 
– لبنانية ضمن املعايير املعروفة 
واالنتماء العرب����ي للبلدين وبني 
التي تتعلق  املس����ائل اإلجرائية 

الدعاوى«،  بالقضاء وبأصح����اب 
مضيف����ا أن »م����ن الصعب القول 
إن س����ورية قد تلغي االستنابات 
فالقنوات القضائية هي املسؤولة 
عن ذلك«. وأضاف »القضية ليست 
ذات خصوصية لبنانية وذات شأن 
لبناني بحت فاملسألة هنا مختلفة 
فهناك ج����رم ووقائع كبرى حيث 
وضعت سورية في موضع االتهام 
القوى عليها  ومت تأليب بع����ض 
بوساطة ش����واهد لم تثبت لذلك 
فدمشق معنية بأن تبقى األمور في 
إطار القناة القضائية من جهة وأن 
تتطور العالقات السياسية السورية 

� اللبنانية من جهة أخرى«.

ورأى احلاج عل����ي أن حديث 
بعض األطراف عن وجود عرقلة 
لعالقات البلدي����ن من خالل هذه 
االستنابات يأتي من »غياب رؤية 
هذه األطراف للمنطلق السياسي 
لعالقات البلدي����ن »فاألمور التي 
تستحق أن تناقش هي العالقات 
املتميزة  اللبناني����ة   � الس����ورية 
ودور لبنان العربي واحلفاظ على 
مقاومته وغيرها، وال يجوز حصر 
العالقات في قضية إجرائية يختص 
بها القضاء، مشيرا إلى أن »وضع 
هذه املسائل )االستنابات( في خانة 
العالق����ات بني البلدين غير مريح 

على اإلطالق«.


