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على أمل أال تكون السنة الجديدة مجرد استبدال الصفر بواحد

اللبنانيون يواصلون الرقص على إيقاع غيرهم وآمالهم معلقة بالـ  »س ـ س«
 بيروت ـ عمر حبنجر

مع حلول السنة اجلديدة تبقى 
اآلم����ال اللبناني����ة معلقة بأهداب 
املساعي واجلهود لتسوية توفق 
العدالة في ملفات االغتياالت  بني 
السياسية التي كان رئيس الوزراء 
رفيق احلريري كبير شهدائها، وبني 
االستقرار األمني الراهن والذي رغم 
هشاشته يبقى الكابح لعدم انزالق 

لبنان نحو الوضع األسوأ.
احملكم����ة الدولية هي اخلصم 
لبع����ض اللبناني����ني وهي احلكم 
لبعضهم اآلخر، الفريق املستخصم 
لها يأمل تخلي الفريق اآلخر عنها 
بداعي انها مسيسة أو متواطئة مع 
سياسات الدول الكبرى الداعمة لها، 
وأنها لعنة القدر الدولي على لبنان، 
بينما الفريق اآلخر، يرى فيها احلكم 
الوحي����د القادر على وقف معادلة 
اقتل حتك����م او باألحرى لتتحكم، 
املعتمدة في لبنان منذ اربعة عقود 
وفق مفاهيم سحيقة ترى في الدماء 

عزاء اآللهة على األرض.

أحجية تتطلب تفسيرا

هذه األحجية وضع اللبنانيون 
ومن خلفهم املجتمع����ان العربي 
والدولي عبء تفسيرها وبالتالي 
حلها على القوتني العربيتني األكثر 
حضورا في لبنان وهما س����ورية 
والسعودية، اللتان بدورهما وبعد 
بضعة اشهر من االخذ والرد، خلصتا 
الى التركيز على اساسية املساهمة 
اللبنانية الذاتية في احللول، وهذا 
ما اعتبره بعض الفرقاء اللبنانيني 
موقفا اعتباريا لصاحلهم، كونهم 
اصحاب العالقة األساسيني الذين ال 
يجوز ألي طرف عربي مهما بلغت 
فعاليته أن يركب خيلهم وهم مشاة 
بينما رأى في����ه الفرقاء اآلخرون 

باملقاب����ل، فإن وزير الش����باب 
القريب من حركة أمل  والرياضة 
علي عبداهلل رأى ان االشكاالت التي 
حصلت في 2010 أعطت لبنان متايزا 
عن محيطه ويجب ان ينظر اجلميع 
ال����ى مصلحة الوطن، الفتا الى ان 
اجلميع يحب لبنان، لكن كل على 

طريقته.
وقال: أعتقد انه في النصف االول 
من الشهر اجلاري ستكون هناك 
حلول وتس����ويات عدة إلشكاالت 

عدة.

ال للتعويل على الخارج

بدوره الوزير جان أوغاسبيان 
)املس����تقبل( قال ان أزمة احملكمة 
والتداعي����ات االس����تباقية للقرار 
االتهامي، طبعت مجمل املجريات 

في العام 2010.
واعتبر ان السرية التي تتسم 
بها املبادرة السعودية � السورية 
هي في غاي����ة االهمية. وال يجوز 
التعويل على اخل����ارج وانتظار 

العجاب منه.
أم����ا وزي����ر الس����ياحة فادي 
التيار الوطني احلر  عبود، ممثل 
اللبنانيني الى  في احلكومة فدعا 
تفهم بعضهم بعضا، ويجب أيضا 
شطب لغة التخويف من قاموسنا 
السياسي، معربا عن اعتقاده بأنه 

ال قابلية ألحد للحرب.
وقال عبود: اننا ال نبني مجتمعا 
موحدا في الوقت احلاضر، حتى في 
مدارسنا، والسياسة تأتي نتيجة 
لهذا املجتمع املقسم مذهبيا حتى 

بتاريخه وأحالمه ومستقبله.
وفي إشارة الى الوزير بطرس 
حرب قال: ال أصدق أن يضطر أحد 
أهل السياسة الى طرح مشروع منع 

بيع األراضي بني الطوائف.

هروبا الى األمام نتيجة العجز عن 
تفسير او حل االحجية املطروحة 
عبر اعادتها الى منشئها املرتبك بل 
املعقد والعاجز عن مداواة نفسه 

بنفسه.
ومن هنا، ميكن فهم محدودية 
اآلمال املعلقة على السنة اللبنانية 
اجلديدة، والت����ي اختزلها بعض 
املتش����ائمني بالقول إنها لن تغير 
ش����يئا في الواقع اللبناني سوى 
وضع الرقم واح����د مكان الصفر 
ليبدأ العقد الثاني من القرن احلادي 

والعشرين.
وعلى املس����توى السياسي ما 
حصل هو انتقال للملفات من سنة 

الى سنة، االجماع النادر احلصول 
في لبنان مت على هذه النقطة وحسب 
التأجيل من س����نة الى سنة، وهو 
إجماع ارغامي وليس اختيارا في 
ظل انعدام البدائل، واقلها التفاهم 
على احللول، لسبب بديهي وبسيط 
وهو ان الزمام ليس بيد اللبنانيني 
ولو متظهروا بالعكس، فالراهن انهم 
يرقصون على إيقاع غيرهم مع علم 
معظمهم باألمر، وأما من ال يعلمون 
فمثواهم التعايش مع الواقع املر او 
اللحاق بركب املهاجرين الى اصقاع 

الدنيا الواسعة.
نَّ أح����دا ضخام����ة  َيُغ����رَّ وال 
االحتفاالت بليلة رأس السنة التي 

غطت معظم املناطق.
اللبنانية، واملراف����ق واملرابع 
والكازينوهات، ووصلت أسهمها 
النارية املبتهجة الى كبد السماء، 
فه����ذه جزء من تقاليد س����طحية 
ال تعب����ر عما في ق����رارة نفوس 
اللبنانيني معطوفة على »جهود« 
أصحاب املصالح السياحية وجتار 

املفرقعات!

حساب الحقل والبيدر

والواقع كم����ا رآه وزير العدل 
ابراهيم جنار أمس، انه اذا صحت 
التوقعات وعقدت التس����وية، فال 
ميكن لهذه التسوية ان تطال القرار 

االتهام����ي أو احملكمة الدولية، ألن 
قرارات الشرعية الدولية ال ميكن 

اال ان تطبق.
وأضاف: يجب ان نش����ير الى 
انه ف����ي تاريخ لبنان لم حتل الى 
املجلس العدلي أي قضية ووصلت 
الى نتيجة، ومثال ذلك قضاء اختفاء 
االمام موس����ى الصدر والرئيس 
املنتخب بش����ير اجلميل والى ما 

هناك.
وتابع يقول: ال أعتقد أن حساب 
احلقل سينطبق على حساب البيدر، 
وما يقال اآلن مجرد سيناريوهات 
ال اعتقد ان حسابها سيتطابق مع 

حساب البيدر.

وزير الداخلية زياد بارود متفقدا االجراءات األمنية املواكبة الحتفاالت رأس السنة   )محمود الطويل(

الظروف والتعقيدات 
على طريق التسوية

بي��روت: اذا كان��ت الظروف العام��ة احمللية
واالقليمية أدت الى ابطاء مسار األزمة ووقف 
اندفاعتها القوية نحو الهاوية لتستقر عند حدود 
ش��ل مؤسس��ات الدولة، فإن التعقيدات وتداخل 
امللفات في املنطقة تفضي الى ابطاء مسار التسوية 
السياس��ية التي يعمل لها لتطوي��ق أزمة القرار 
االتهامي ومفاعيلها، التس��وية ظروفها موجودة 
وكذلك االرادة السياسية بش��أنها متوافرة لدى 
الدول املعنية بالوضع اللبنان��ي، ولكن اكتمالها وتظهيرها لن 
يحصل في القريب العاجل، وهي اآلن تسلك مسارا بطيئا ولكنه 
ثابت وعملية تفكيك األلغام والتعقيدات السياسية احمليطة بها 

تستلزم وقتا وجهدا.
مع نهاية العام 2010 اقفلت أزمة احملكمة الدولية على الصورة 

التالية:
1 - لم تعد املساعي السورية السعودية في سباق مع الوقت 
وجت��ري في أجواء ضاغطة كما كان احلال عليه قبل أس��ابيع 
عندما اشتد السباق بني التسوية والقرار االتهامي ليتبني اآلن 
ان هذا القرار مؤجل حتى مارس املقبل، وان هناك مساحة زمنية 

وسياسية لصياغة هذه التسوية بطريقة متوازنة.
2 - عملي��ة التس��وية عملية دقيقة ف��ي البحث عن صيغة 
عملية توفق بني العدالة واالس��تقرار وفي الوصول الى تطابق 
تام وتفصيلي بني املوقفني السوري والسعودي، االلتقاء حاصل 
على العناوين واملبادئ األساس��ية خصوصا ما يتعلق بحفظ 
االستقرار السياسي واألمني واستيعاب مفاعيل القرار الظني، 
ولكن ثمة فوارق في النظرة الى األمور وبالنزول الى التفاصيل 

واآلليات التنفيذية.
3 - املوقف السعودي لم يحسم بعد بالنسبة التفاق بتضمن 
وقف عمل احملكمة ومنع صدور القرار االتهامي، وامنا ما زال 
يرك��ز على تداعيات ما بعد القرار الظني وضرورة العمل على 
احتوائها، واملوقف الس��وري الذي يعتب��ر ان احملكمة خطرة 
ومسيسة ويشكك في مضمون القرار االتهامي وعدم استناده 
ال��ى أدلة قوية، ال يضمن الوضع وبقائه حتت الس��يطرة بعد 
صدور القرار وال يتعهد القيام بأي شيء لضبط حلفائه ومنع 

ردود الفعل من جانبهم.
٤- السعوديون مازالوا يأملون من سورية ممارسة نفوذها 
وتأثيره��ا على ح��زب اهلل كي يتعاطى مع احملكمة بالوس��ائل 
القانونية والسياس��ية والس��لمية، والرد على القرار االتهامي 
بالوسائل القانونية املشروعة، وباالنتظار اعادة احياء حكومة 

الوحدة الوطنية وهيئة احلوار الوطني.
وفي املقابل، فإن دمشق ترفض ان تتحمل مسؤولية األزمة 
وان يدفع حلفاؤها ثمن استمرار عمل احملكمة، وتعتبر ان جناح 
فرص التسوية يتوقف استعداد الس��عودية ملمارسة تأثيرها 
ونفوذه��ا على الرئيس س��عد احلريري ألن ف��ي يده »مفتاح 
احلل الداخلي«، وفي االجتاه الذي يدفعه لالس��تجابة للمطالب 
الس��ورية في املبادرة الى نزع الشرعية اللبنانية عن احملكمة 

الدولية ورفض القرار االتهامي.
5 - دمشق تنتظر ضمانات وتغطية دولية للتسوية اللبنانية 
مبا في ذل��ك ضمانات أميركية، ولذل��ك تنتظر زيارة الرئيس 
الفرنسي ساركوزي الى واشنطن بعد أسبوعني في وقت تنتظر 
واش��نطن نتائج اجتماع اس��طنبول بني ايران والغرب، ومن 
الطبيعي ان حتترز دمشق وهي تقبل على رعاية هذه التسوية، 
خالف��ا للرياض، للحصول على مكاس��ب وتأكيدات من الدول 
الغربية الكبرى والسيما واشنطن من وراء دورها، في ضمان 
االستقرار اللبناني ورميها بوزنها مع حلفائها في هذا الصدد، 

فتحصل على اعتراف دولي متجدد بنفوذها في لبنان.
كما ان دمش��ق مستعدة إلعطاء الرئيس سعد احلريري ما 
يحتاجه من وقت وع��دم وضعه حتت الضغط ملراجعة موقفه 
واستيعاب وتقبل مقتضيات االتفاق السوري السعودي ومفاعيله 
على مستوى املعادلة اللبنانية الداخلية أو على مستوى العالقات 

اللبنانية السورية.
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اتهموا »حزب اهلل« بمحاولة تغيير صيغة ووجه لبنان على خلفية أيديولوجية

مسيحيو 14 آذار  يدافعون عن مشروع حرب:
مواقف جنبالط مزايدات وطنية

»نيويورك تايمز«: صحيفة »األخبار« اللبنانية 
تجرؤ على استفزاز األميركيين

 بيروت ـ محمد حرفوش
مازال���ت ردود الفع���ل على 
العمل بطرس  مش���روع وزير 
حرب لقان���ون ينص على منع 
بيع العق���ارات املبني���ة وغير 
املبنية في لبنان بني ابناء طوائف 
مختلفة مدة 15 عاما، حتى توالت 
ردود الفعل املنددة به، واصفة 
اي���اه باملناقض ملفاهيم العيش 

املشترك.
لكن مصدرا قياديا مسيحيا 
في 14 آذار رأى ل� »األنباء« ان 
هذا املش���روع يش���كل هاجسا 
فعليا لدى املسيحيني وال يجوز 
التعامل معه بخفة سلبا أو ايجابا 
مع احلرص بالدرجة األولى على 
اال يق���ود هذا املوضوع الى اي 

انقسام مسيحي – اسالمي.
وبحسب املصدر فان املشكلة 
التي حاول حرب االضاءة عليها 
ناجمة من ان لبنان يشهد منذ 
فترة عمليات بيع وشراء اراض 
شبه منظمة من افراد وشركات 
معينة الراض ميلكها اشخاص من 
طوائف غير طوائفهم كما اوضح 
حرب في االسباب املوجبة التي 

دفعته الى تقدمي مشروعه.
واضاف املصدر ان املسألة ما 
كانت لتطرح من اساسها لو ان 
عمليات الشراء كانت تتم بشكل 
طبيعي وليس منظما كما هي الى 
اليوم، وان اثارة هذه القضية علنا 
يبقى افضل من االس���تمرار في 
تناولها داخل الكواليس السياسية 

والصالونات الشعبية، مضيفا ان 
ثمة توجها استراتيجيا لدى حزب 
املعادلة والصيغة  اهلل بتغيير 
ووجه البلد وهذا التوجه له ابعاد 
ايديولوجية ومذهبية  مختلفة 
وسياسية تتقاطع مع توجهات 
ايرانية هادفة لتوس���يع قاعدة 
نفوذها االقليم���ي عبر حتويل 
لبن���ان الى قاع���دة ايرانية في 
ظل الصراع مع اسرائيل والذي 
يشكل لبنان نقطة محورية في 
هذا الصراع، وهذا األمر غير ممكن 
ما لم يتمكن حزب اهلل من التفوق 
عسكريا ودميوغرافيا وعقاريا، 
هذه العناصر التي تشكل مجتمعة 
مقدمة لوضع احلزب يده على 

الدولة اللبنانية.

انتقاد  ان  واعتبر املص���در 
النائب وليد جنبالط ملشروع 
حرب ال يع���دو كونه مزايدات 
وطنية ف���ي غي���ر مكانها الن 
بيع االراضي يش���كل هاجسا 
درزيا قبل ان يكون مسيحيا، 
وجنبالط نفس���ه ابدى ويبدي 
باستمرار مخاوفه من التغييرات 
البنيوي���ة احلاصلة في قضاء 
عالية من الشويفات صعودا الى 
مثلث القماطية – سوق الغرب 
– كيفون، وهو اول من اش���ار 
الى عم���ل حزب اهلل على ربط 
مناطقه بعضها ببعض من صيدا 
باجتاه الشويفات – بيروت ومن 
الضاحي���ة باجتاه اجلبل ومن 

جبيل باجتاه بعلبك.

نشرت صحيفة »نيويورك تاميز« األميركية تقريرا أعدته حتت 
عنوان »صحيفة لبنانية جترؤ على االستفزاز«، وخصصته للحديث 
عن صحيفة »األخبار«، التي كان الهدف من صدورها حسب قول 
رئيس حتريرها إبراهيم األمني هو »أن يستيقظ السفير األميركي 

فيقرأها ويغضب«.
ويوضح التقرير ان الصحيفة جنحت في حتقيق هدفها بالفعل، 
وذلك بعدم����ا أصبحت أول صحيفة عربي����ة حتصل على وثائق 
»ويكيليكس« الس����رية وتنشرها لتس����بب حرجا بالغا للساسة 

واملسؤولني العرب في املنطقة.
وأش����ار التقرير ال����ى أنه ما لبث أن تع����رض موقع الصحيفة 
لهجوم إلكتروني أصبح قصة في حد ذاته وس����اهم في املزيد من 

الدعاية املجانية.
ويوضح التقري����ر أن صحيفة »األخبار« أصبحت األكثر جرأة 
وديناميكية في لبنان، ورمبا العال����م العربي، معتبرا أنها مزيج 
مختلف عن باق����ي الصحف، الفتا الى أنها تؤيد حقوق الش����واذ 
والنساء وغيرها من القضايا اليسارية، باإلضافة إلى »حزب اهلل« 
املوالي إليران، حيث تس����اعدها عالقتها بحزب اهلل على أن تفوز 

دائما بالسبق الصحافي في كل ما يتعلق به.
واعتبرت »نيويورك تاميز« ان الصحيفة تهتم أيضا بكش����ف 
بعض قضايا اإلس����اءة إلى العمال وازدحام السجون وغيرها من 
القضايا احلساس����ة التي تقدمها بعناوين جذابة تشبه الصحافة 

الصفراء.

عمار حوري

النائب  المستقبلي اتهم فريق 8 آذار باستهداف ميثاق الطائف 

حوري لـ »األنباء«: عون يحلم برئاسة وصل إليها ضابطان كانا تحت إمرته 
وحزب اهلل مكون أساسي في الحياة السياسية اللبنانية 

ملاذا اس��تهداف اتفاق الطائف.. انه الدستور وهو يحفظ 
حق اجلميع ما مصلحتهم في ذلك؟

رمبا بعد استشهاد الرئيس الشهيد رفيق احلريري 
خضعت موازين القوى إلعادة تقييم، هناك فريق رمبا 
يش���عر بأن احلصة املعطاة له في اتفاق الطائف هي 
دون حقه وهناك فريق آخر ف���ي املقابل يعتبر وهو 
العماد ميشال عون ان رئاسة اجلمهورية من حقه وقد 
فاتت���ه أكثر من مرة وهناك ضابطان كانا حتت امرته 
قد وصال الى رئاسة اجلمهورية وهو حتى اآلن مازال 
يحلم بها ليال ونهارا من دون ان يتمكن من الوصول 
إليها، رمبا يعتبر البعض ان محاولة تخريب الهيكل 
اللبناني واعادة بناء االمور مجددا رمبا جتعله يستفيد 
من توازنات جديدة علها توصله الى رئاسة اجلمهورية، 
وفي هذه املناسبة اقول ان التجربة السابقة املتمثلة 
في وجود العماد عون في قصر بعبدا ال تشجع الكثير 

من اللبنانيني على اعادته الى هناك.

المحكمة لحماية مستقبل الحياة السياسية

اآلن وقد وصلت االمور الى ما هي عليه ماذا ميكن القول 
عن الوضع اللبناني ضمن لعبة املصالح الدولية؟

نحن ننظر من معيار املصلحة اللبنانية وبالتالي 

فكرة احملكمة الدولية أتت لتحقيق العدالة وحماية 
مستقبل احلياة السياسية في لبنان ونحن نريد من 
خاللها ايقاف اجلرمية السياس���ية في البلد وحتى 
يشعر املجرم بأن استمراره في ارتكاب اجلرمية لن 
يستمر دون عقاب، وليس استهداف اي فريق بعينه 
خاصة ان نظام احملكمة ال يسمح بتوجيه االتهامات 
ال الى ال���كل وال الى احزاب وال الى مجموعات ولكن 
سيوجه االتهام الى افراد ونحن نأمل اال يتناول القرار 
االتهام���ي للبنانيني أو عرب، علما ان االس���ماء التي 
سيتناولها االتهام متثل نفسها من وجهة نظر نظام 
احملكمة، وفي املقابل نحن نعلم ان حزب اهلل مكون 
اساس���ي باحلياة السياس���ية اللبنانية، نختلف في 
بعض االمور ونتفق معه في بعضها اآلخر، أما فيما 
خص العرب فلبن���ان ال يعيش في جزيرة وبالتالي 
نحن ف���ي تداخل مع قضايا العرب وقضايا املنطقة، 
نحن ضد التدخل في شؤون لبنان وضد تدخل لبنان 
في ش���ؤون اآلخرين، ولكن منطق االمور يجعلنا او 
يفرض علينا ان نأخذ  بعني االعتبار تداخل املصالح 
مع أش���قائنا العرب وفي العالم ونحن بالنسبة لنا 
هنا عدو واحد هو اس���رائيل ومن مصلحة لبنان ان 
يتمتع بأفضل العالقات مع كل دول العالم ألنه دولة 

صغيرة رصيده هذه العالقات الطيبة مع اجلميع ال 
نهوى حروبا سياس���ية مع أحد ال في الداخل وال في 
اخلارج، نحن نرغب في أفضل العالقات مع اجلميع 
ولكن من حقنا في احلد األدنى ان نصل الى احلقيقة 
والعدالة في جرمية بحجم اغتيال الرئيس الش���هيد 

رفيق احلريري.
هذا يعني انه ليست هناك نوايا مبيتة ضد حزب اهلل؟

أبدا، هذا ال يعني ان ليس هناك خالف على موضوع 
السالح، هذا اخلالف أحلناه الى طاولة احلوار الوطني 
حتت عنوان االستراتيجية الدفاعية، نحن نعتبر ان 
السالح الذي يوجه ضد اسرائيل هو سالح شريف لكن 
بعد املرحلة املاضية اخلالف هو على إمرة هذا السالح، 
يجب ان يكون هذا األمر للسلطة الشرعية فقط وهذه 
تعالج باحلوار وليس من خالل االصطدام، أما السالح 
الذي يستعمل في الداخل فهو سالح مرفوض، ونحن 
لم نتهم أي جهة في جرمية اغتيال الرئيس الش���هيد 
رفيق احلريري حتى اننا اعترفنا بخطأ توجيه االتهام 
السياسي في مرحلة س���ابقة، وبالتالي كما ان هناك 
خطأ في توجيه االتهام السياسي، هناك خطأ أيضا في 
توجيه التبرئة السياسية، اجلهة الوحيدة الصاحلة 
لتوجيه االتهام أو التبرئة هي احملكمة الدولية، لذلك 

نح���ن ننتظر قرار احملكمة، ولذل���ك لم نعلق على ما 
نشر بعكس الفريق اآلخر الذي بنى على ما نشر على 
أساس انه تسريبات، مع العلم انه ما من أحد حتى اآلن 
اطلع على تفاصيل القرار االتهامي وعندما يصدر نبني 
على الشيء مقتضاه، وما صدر في وسائل اإلعالم لم 
يستقر عند رواية واحدة، وال أرى فائدة في الدخول 

في متاهات التسريب.

بناء الثقة مع سورية لم نصل إليه بعد

أم��ام الضغ��ط الهائل ال��ذي يتعرض له الرئيس س��عد 
احلريري هل تتوقع ان يتراجع في موضوع احملكمة؟

الرئيس س����عد احلريري ال ميتلك القدرة وال اإلرادة 
عل����ى التراجع في موضوع احملكم����ة، هي حتت الفصل 
السابع من القرار 1757 وبالتالي ال قدرة ألحد على تغيير 
أي ش����يء في موضوع احملكمة، أولي����اء الدم اليوم هم 

الشعب اللبناني.
العالقة مع سورية أين أصبحت؟

لبنان وس����ورية قدرهما التعاون والتواصل، ونحن 
بعد االنتخابات النيابية في 2009 فتحنا صفحة جديدة 
في العالقة مع سورية وزيارة الرئيس سعد احلريري 
األولى الى دمش����ق هي التي كرست هذه الصفحة وهذه 

تقوم على أساس استخالص العبر من املاضي والتأسيس 
على اإليجابيات، طبعا بناء الثقة لم يتم بكبسة زر ولن 
يتم بني ليلة وضحاها، بناء الثقة عملية تراكمية حتتاج 
الى وقت وجهد، الرئيس سعد احلريري، حتى اآلن قام 
بخمس زيارات الى دمشق وحصل تبادل للزيارات بني 
مسؤولني لبنانيني وسوريني وبني الرئيسني بشار األسد 
وميشال سليمان، كل هذا اجلهد شكل مدماكا لبناء هذه 
الثقة، الس����ؤال ببس����اطة هل وصلنا الى بناء العالقة 
املثالية بني البلدين؟ بكل بس����اطة لم نصل اليها حتى 
اآلن، القضية حتتاج الى متابعة، بكل بس����اطة املذكرات 
الس����ورية التي وجهت الى لبنان ش����كلت انتكاسة في 
م����كان ما في هذه العالقة، لكنها لم تؤثر على التصميم 
في التوجه في هذه العالق����ة، خيار العالقة الطيبة بني 
لبنان وسورية هو خيار استراتيجي عند الرئيس سعد 
، وهناك  احلريري وليس خيارا لكسر موقف سياسي معنينّ
قناعة مشتركة في هذا املوضوع واعتقد ان العالقة هي 
باجتاه أفضل متر أحيانا بحاالت من اجلمود املؤقت لكنها 

في االجتاه الصحيح.
هل هناك زيارة قريبة للرئيس سعد الى دمشق؟

وفق����ا ملا أعلم ال ش����يء في البرنامج في املس����تقبل 
القريب.

بيروت ـ منصور شعبان
اته��م نائب بيروت في كتلة املس��تقبل د.عمار حوري فريق 8 آذار بأنه من خالل مواقفه يس��تهدف 
ميثاق الطائف، موجها انتقاده الى العماد ميش��ال ع��ون رئيس كتلة التغيير واالصالح النيابية، قائال انه 
م��ازال يحلم برئاس��ة اجلمهورية ليال ونه��ارا ورمبا يعتبر البعض ان محاولة تخري��ب الهيكل اللبناني 
واعادة بناء االمور مجددا رمبا جتعله يس��تفيد من توازنات جديدة علها توصله الى رئاس��ة اجلمهورية.
وقال د.حوري في حوار مع »األنباء« عن احملكمة الدولية: من وجهة نظري ليست القضية قضية محكمة 
وعدال��ة رمبا هي ابعد م��ن ذلك هي قضية الكيان وقضية نظرة الفريق اآلخ��ر الى اعادة تكوين النظام 
اللبناني من جديد مبعنى آخر، رمبا الفريق اآلخر يريد ان يستبدل اتفاق الطائف ويستهدف امليثاق الذي 

توافقنا عليه وتفاهمنا عليه، لذلك اذا اس��تعرضنا ما حصل منذ اغتيال الرئيس الش��هيد رفيق احلريري 
جند ان هذا الشريط يتضمن مواقف واضحة صوبت بشكل دائم على املؤسسات والصالحيات والرموز 
الوطنية. وفي كل مرة كان الفريق اآلخر يستعمل اسلوبا مبتكرا او اسلوبا يستخلص العبرة من جتارب 
املرحلة السابقة دون العودة الى التفاصيل الدقيقة املاضية ولكن اقول مجرد تفكير البعض في استهداف 
الطائف واستهداف ميثاق العيش املشترك اعتقد ان هذا الفريق يريد اخذ االمور الى املجهول واعتقد ان 
الفريق اآلخر منقسم على نفسه ورمبا يعلم ما هي مخاطر الذهاب الى املجهول، من خالل جتاوز اتفاق 
الطائف وهنا جزء من الفريق اآلخر يرتب أو يعمل باجتاه طموحات برأيي مستحيلة في محاولة للوصول 

الى مراكز شخصية. وفيما يلي احلوار مع النائب حوري:


