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لبنان: مؤشر  بوصلة »البلدية« على 2 مايو.. وبري يرفع شعار »عالسكين يا بطيخ«!
سليمان يؤكد: لن نسمح ألحد بأذية حزب اهلل.. والماكينات االنتخابية على الضوء األخضر

عقاب صقر

)محمود الطويل(الرئيس ميشال سليمان استقبل النائب وليد جنبالط واستمع منه لنتائج زيارته إلى سورية

بيروت ـ عمر حبنجر
أّش����رت بوصل����ة االنتخابات 
البلدية باجتاه اجرائها في املوعد 
املقرر بدءا من الثاني من مايو، ومع 
ذلك فإن احلرارة االنتخابية مازالت 
دون املستوى املطلوب، رغم حسم 
مجلس ال����وزراء االلتزام باملوعد 
ورغم حتريك رئيس مجلس النواب 
نبيه بري للماكينات االنتخابية، 
وبالذات ماكين����ة حركة أمل التي 

ستجتمع به اليوم اخلميس.
لكن رئيس املجلس ورغم ذلك 
لم يغيب الكالم عن التأجيل التقني 
لش����هر واحد على االكثر، ولدى 
سؤاله عن برودة االجواء االنتخابية 
قال انا ادعو للمش����اركة في هذا 
االستحقاق من اوسع ابوابه، فيما 
يستمر مجلس النواب في مناقشة 
مشروع االصالحات، واذا أقرت هذه 
االصالحات قبل الثاني من مايو فال 
بأس واذا حصل التمديد التقني فال 
بأس، امنا لشهر واحد، وأعرب عن 
ارتياحه النضاج التحالف بني أمل 
وحزب اهلل، الفتا الى اخلصوصية 
العائلية واملشاركة املسيحية في 
بعض قرى اجلنوب والسيما في 

مدينة صور.
وردا على س����ؤال قال بري اذا 
شاءت احلكومة تأجيل االنتخابات 

البلدية فلتتحمل املسؤولية.
من جهته، عضو كتلة التنمية 
والتحرير هاني قبيسي برر غياب 
التحالف����ات، بحالة الت����ردد التي 
واكبت احل����راك االنتخابي، والال 
حس����م الظاهر أكان على مستوى 
اإلعالم او على مس����توى القرار، 
فهناك اكثر من وس����يلة اعالمية 
تؤكد اجراء االنتخابات وأكثر من 
وسيلة تتحدث عن التأجيل، علما ان 
التأجيل لم يطرح بشكل مباشر.

تقسيم بيروت لم يطرح رسميًا

وح����ول تقس����يم بي����روت او 
»النسبية« التي يطالب بها العماد 
عون قال النائب قبيسي، وهو نائب 
عن بيروت، ان أمل مع متثيل كل 
األطراف في بيروت، وهذا املوضوع 
طرح عب����ر وس����ائل اإلعالم ولم 
يطرح رسميا في مجلس الوزراء 

او املجلس النيابي.
وحول العالقة االنتخابية بني 
الرئيس نبيه بري والعماد ميشال 
عون قال قبيسي ل� »صوت لبنان« 
ان العالقة مع العماد عون طبيعية 
ونحن ضمن فريق سياسي واحد، 
ولعل هناك بعض التباين، وهو ال 

يدل على خالف.

قانون االنتخاب����ات البلدية الذي 
تخطت����ه االنتخابات البلدية هذه 

السنة اليوم.
ف����ي هذا الوق����ت عقد مجلس 
الوزراء جلسة استثنائية في القصر 
اجلمهوري للبت في آلية التعيينات 
اإلدارية كما أقرتها اللجنة الوزارية 

التي أعدت تقريرا بذلك.
رئيس مجل����س النواب نبيه 
بري أبدى ارتياحه للصيغة التي 
توصلت إليه����ا اللجنة الوزارية 
التعيينات، مؤكدا  لوضع قواعد 
انه سيكون من أوائل مؤيدي آلية 
التعيينات التي يفترض ان تقرها 
احلكومة، ش����رط عدم تغيير اي 

حرف فيها، ألنها جزء ال يتجزأ.
ورفع بري شعار »عالسكني يا 
بطيخ« من اجل حتصيل حقوق 
الش����يعية عندما تكون  الطائفة 
احملاصصة هي القاعدة السائدة، 
مبعنى انه يري����د ان يختبر قبل 

ان يقرر.

االتفاقية االمنية

في غضون ذلك، اطلع رئيس 
جلنة اإلعالم واالتصاالت البرملانية 
حس���ن فضل اهلل الرئيس بري 
على نتائج اجتماع اللجنة حول 
االتفاقية األمنية األميركية وطلب 
منه إعداد تقرير بذلك ليبنى على 

الشيء مقتضاه.
وكانت اللجنة استكملت البحث 
في االتفاقية موضع اجلدل وسط 
تباين واسع في اآلراء النيابية من 
الكتل السياسية، وكانت 5 مواقف 
كما خلصها رئيس اللجنة النائب 
حسن فضل اهلل وهي: أوال: فريق 
يقول بعدم قانونيتها وانها باطلة 

وكأنها لم تكن.
وثانيها رأي يقول بإلغائها ألنها 

متس الكرامة الوطنية.
رأي ثال���ث يقول ان االتفاقية 
تتضمن بن���ودا إش���كالية مثل 
اإلرهاب والس���يادة وحتتاج الى 

تعديل.
ورابع يرى الطلب من احلكومة 

ان تعيد النظر باالتفاقية.
ورأي أخير عن رفع األمر الى 
رئيس املجلس كونه صاحب القرار 
الرئيس ميش���ال  األخير. وكان 
سليمان قال ان أحدا في لبنان ال 
يسمح بأذية حزب اهلل من خالل 

االتفاقية األمنية املذكورة.
وأبلغ سليمان صحيفة »الوطن« 
القطرية بأنه ينتظر تقرير السلطة 
التنفيذية حول هذا األمر ليبنى  

على الشيء مقتضاه.

ب����دوره النائب فؤاد الس����عد، 
عضو اللقاء النيابي الدميوقراطي 
لم يس����تبعد اج����راء االنتخابات 
البلدية في مواعيدها، لكنه توقع 
االرجاء التقني الذي قد ميتد لشهر 
سبتمبر املقبل مبوجب قرار يصدر 

عن مجلس الوزراء.
البلدية في  التحالف����ات  وعن 
اجلبل السيما مع الفريق املسيحي، 
قال الس����عد: قد يتحالف احلزب 
التقدم����ي االش����تراكي في منطقة 
معينة مع التيار الوطني احلر وفي 
اخرى مع القوات اللبنانية، مؤكدا 
على انه سيكون هناك توافق في 

مرغمني على القانون القدمي، وان 
خسرنا نكون خسرنا، لكن عسانا 
نفاجأ بالربح. وأضاف: ليس مهما 
متى س����تحصل االنتخابات، املهم 
انها ستحصل، وأنا أعلم انه ليس 
لدى الناس ثقة مبجلس النواب، 
لكن انا من يقول لهم االنتخابات 

ستحصل.
من جهتها كتلة القوات اللبنانية، 
أيدت إجراء االنتخابات البلدية في 
موعدها، وطالبت بإزالة العقبات 
التي تعترض عمل احلكومة، السيما 
جلهة إقرار مشروع املوازنة وإصدار 

التعيينات وتنفيذ اإلصالحات.

االنتخابات في بعض املناطق.
أما العماد ميش����ال عون الذي 
دعا كوادره لالستعداد لالنتخابات 
البلدي����ة، فقال ع����ن التحالف مع 
النائب ميش����ال امل����ر بلديا: نحن 
ال نتعاون تعاونا سياسيا فقط، 
امنا نتعاون أيضا ضمن املصلحة 
العامة، وأنا مع التعاون املدروس 

وليس التقاسم.
وفي إشارة الى املخدرات التي 
ضبطت في منطقة الدرز، لفت عون 
الى تفش����ي املخدرات في أوساط 

الشبيبة.
وقال: سنشترك في االنتخابات 

أما كتلة املستقبل التي اجتمعت 
برئاسة الرئيس فؤاد السنيورة، 
فقد دعت املواطنني الى االنخراط في 
عملية االنتخابات البلدية، تعزيزا 

ملبدأ تداول السلطة.
تبقى ان ثمة مشاورات سياسية 
على مس����توى بلدي����ة العاصمة 
بيروت، تلحظ مشاركة تيار العماد 
عون، ال����ذي طالب ب� 7 مقاعد في 
املجلس البلدي من اصل 12 مقعدا 
للمسيحيني في حني عرض عليه 
3 فقط حسب بعض املصادر. كل 
ذلك بانتظار انعقاد اللجان النيابية 
املشتركة جلسة ملراجعة مشروع 

»البلدية«: توافقات »إسالمية« 
ومعارك »مسيحية«

بي��روت: بعدم��ا تأكد ان االنتخاب��ات البلدية
حاصلة  في موعدها وانطالقا من جبل لبنان 
ف��ي 2 مايو، حيث ان الرئي��س نبيه بري ينصح 
اجلميع بتصديق ان االستحقاق االنتخابي حاصل 
في موعده واالس��تعداد له جدي��ا، معتبرا انه اذا 
كان من تأجيل تقني فإنه س��يكون لش��هر كحد 
أقصى، وان املعادلة أصبحت اآلن كاآلتي: انتخابات 
في موعدها واال فإنها س��تطير الى وقت طويل، 
فإن الصورة السياس��ية لهذه االنتخابات تختصر في نقطتني:

1 � ال معارك انتخابية على الس��احة االس��المية بعدما وقع 
السيد حس��ن نصراهلل والرئيس نبيه بري اتفاقا شامال يبقي 
القدمي عل��ى قدمه في أكثر البلديات الش��يعية، وبعدما توصل 
النائبان وليد جنبالط وطالل ارس��الن ال��ى توافق في املناطق 
الدرزية، في حني ميسك الرئيس سعد احلريري بزمام املبادرة 
على الس��احة الس��نية وفي بلديات املدن الكبرى، السيما في 
العاصمة بيروت. وفي حني يرجح التوافق في طرابلس وعماده 
التحال��ف الثالثي ب��ني الرئيس جنيب ميقات��ي والوزير محمد 
الصفدي وتيار املستقبل دون اغفال الرئيس عمر كرامي، فإن 
مدينة صيدا تكاد ان تكون مسرح املعركة البلدية الوحيدة على 
الساحة السنية، وفي سياق معركة تصفية احلسابات املتواصلة 

بني تيار املستقبل وحتالف سعد البزري.
2 � املعارك في االنتخابات البلدية كما كانت في االنتخابات 
النيابية تدور على الس��احة املسيحية وتكاد تنحصر فيها، لكن 
في ظل انكسار حدة املعارك وطابعها السياسي وتراجع ملحوظ 
ألجواء التعبئة واخلطاب السياس��ي الذي س��اد العام املاضي. 
فاألحزاب السياس��ية املسيحية تقلل من الشأن السياسي لهذه 
االنتخابات وتغلب فيها الشأن االمنائي والبعد احمللي، ما يفرض 
تقدمي االعتبارات العائلية على احلزبية والقيام بتحالفات سياسية 

موضعية تبعا لوضع كل بلدة وقرية.
وعلى الرغم من ذلك، تبقى األنظار متجهة الى املدن الكبرى 
الت��ي ال تخلو فيها املعارك من أبعاد سياس��ية وتقوم معاركها 
على أساس حتالفات سياسية في الدرجة األولى وأبرزها: زحلة 
)البقاع(، جزين )اجلنوب(، جونيه )كس��روان(، اجلديدة - السد 
)املنت(، الشياح - عني الرمانة )بعبدا(، جبيل، البترون، زغرتا، وفي 
أكثر هذه املدن، تخاض االنتخابات البلدية من خلفية االنتخابات 
النيابية. فالفريق الذي خسر العام املاضي يحاول اآلن رد االعتبار 
والثأر »بلديا«، والفريق الذي ربح سيحاول احلفاظ على تفوقه 

والتأكيد على ان ربحه لم يكن ظرفيا وعابرا.
واألسئلة األساسية املطروحة عشية االنتخابات هي:

� هل يتواجه الرئيس ميشال سليمان والعماد ميشال عون 
مجددا )في كسروان وجبيل( من جديد وبشكل غير مباشر؟

� هل تعيد زحلة صورة ونتائج االنتخابات النيابية؟
� هل يواجه سليمان فرجنية حتديا لزعامته في زغرتا؟

� كيف س��تكون حتالفات املنت: ماذا عن الطاشناق، ماذا عن 
ميشال أو الياس املر؟

� هل تصلح االنتخابات البلدية ونتائجها مقياس��ا للوضع 
السياسي وميزان القوى وحال األحزاب والقيادات على الساحة 

املسيحية؟

صقر لـ »األنباء«: الحريري سيمضي حتى النهاية في بناء الثقة مع سورية 
لبنان وسورية سيعاد النظر بها 
في العمق وصوال اما الى تعديلها 
او الغائه���ا او الى صياغة بديل 
عنها مبا يتماشى واملسار اجلديد 

بني البلدين.
وردا على سؤال حول مشاركة 
القوات اللبنانية في الوفد املرافق 
للرئيس احلريري الى سورية، 
لفت النائ���ب صقر في تصريح 
ل���� »األنب���اء« ال���ى ان القوات 
اللبنانية ل���م تبد حتى اآلن اي 
ممانعة في مش���اركتها، معتبرا 
ان هذه االخيرة وعلى رأس���ها 
رئيس هيئتها التنفيذية د.سمير 
جعج���ع كان���ت ومازالت على 
رأس االحزاب الداعمة خلطوات 
الرئيس احلريري واملعززة ملساره 
السياسي، علما ان القوات تدرك ان 
هذا املسار يعطي ملف اعادة رسم 
العالقات اللبنانية � السورية وما 
يستتبعها االولوية التامة على 
باقي امللفات، معربا عن اعتقاده 
وبناء على م���ا تقدم ان القوات 
اللبنانية لن تألو جهدا في مشاركة 

بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة »نواب زحلة« 
وتكتل »لبنان اوال« النائب عقاب 
صقر ان زيارة الرئيس احلريري 
الى سورية في 15 اجلاري تعني ان 
لبنان بدأ عمليا بتطبيق العالقات 
الندية بني البلدين القائمة على 
اس���اس املصارحة واملكاشفة، 
وعلى وضع كل النقاط اخلالفية 
على طاول���ة البحث املوضوعي 
والبناء، مؤكدا ان كل اخلطوات 
التي سيعتمدها الرئيس احلريري 
خالل الزيارة وبعدها لن تكون 
اال في اطار املؤسسات الرسمية 
ب���ني اجلانبني عل���ى قاعدة من 
دولة الى دولة، مؤكدا ايضا ان 
الرئيس احلريري سيمضي حتى 
النهاية في اعادة بناء الثقة مع 
سورية وترسيخ افضل العالقات 
معها بحسب ما تفرضه املصالح 
املشتركة لكل من الدولتني، وذلك 
بعيدا عن اي ش���كل من اشكال 
الهيمنة،  او  التبعية  او  اخلوف 
الفتا الى ان االتفاقيات السابقة بني 

ودعم كل خطوة قد تساهم في 
اجناح مسار الرئيس احلريري 
سواء في الداخل اللبناني او في 

العالقات مع سورية.
على صعيد آخر وعلى خط 
االنتخابات البلدية، رأى النائب 
صقر ان���ه على الرغم من ضيق 
الوقت، م���ازال هن���اك امكانية 
الدخال االصالحات على قانون 
االنتخاب فيما لو وجدت النوايا 

لذلك، معتبرا ان االمور كما هي 
عليه اآلن تس���ير باجتاه اجراء 
االنتخابات ف���ي موعدها احملدد 
على اساس القانون النافذ، كون 
ليس هناك من تقدم ملموس حتى 
الساعة حيال تعديل القانون او 
ادخال بعض االصالحات عليه، 
معتب���را في املقاب���ل وردا على 
سؤال ان استبعاد النائب سمير 
اجلسر لتلك االمكانية ناجت عن 
قناعة بوجود اط���راف ال تريد 
او تعديالت على  اي اصالحات 
قانون االنتخاب، بل تسعى الى 
تأجيل االنتخابات حتت عناوين 
وشعارات متعددة، مشيرا الى ان 
حصول االنتخابات في موعدها 
احملدد اصبح امرا واقعا، وان كل 
ما يقال خ���الف ذلك يندرج في 
اط���ار التعبير لدى البعض عن 

هواجسه ومتنياته.
وردا على سؤال، نفى النائب 
صقر ما ذكرته بعض الوسائل 
االعالمية عن تسوية تلوح في 
االفق االنتخابي بني العماد عون 

وتيار املستقبل حول بيروت، 
وتقضي بحصول العماد عون 
على ثالث���ة مقاعد في املجلس 
البلدي للمدينة مقابل تراجعه 
عن مطالبته بتقس���يم بيروت 
الى ثالث دوائر انتخابية، مؤكدا 
انه ليس هناك اي مس���اومات 
او تسويات على امر بديهي اال 
وهو وحدة بي���روت وحماية 
العيش املش���ترك بني ابنائها، 
مؤكدا ايضا استحالة مساومة 
الرئيس احلريري على الثوابت 
الوطنية التي جهد في ترسيخ 
اواصرها منذ م���ا قبل تبوئه 
سدة رئاسة احلكومة، معتبرا 
ان حتويل بيروت الى ما يشبه 
الكانتونات الطائفية هو مبنزلة 
التشجيع ملن يسعى الى فدرلة 
الدولة اللبنانية ككل، معتبرا ان 
النموذج الذي حكم االنتخابات 
النيابية في بيروت اعطى درسا 
كافي���ا للعماد ع���ون ان مثل 
تلك املطالب لن تعود س���وى 

بالسلبيات على اصحابها.

نفى وجود أي تسوية بين عون و»المستقبل« حول بيروت

أخبار وأسرار لبنانية

ال يأخ��ذ على عاتقه املطالب��ة بالتأجيل خصوصا ملدة عام 
وعزت الس��بب الى ان املجلس الدستوري سيطعن به على 

غرار ما فعله عام 1997.
 »التيار« يحضر االنتخابات على مراحل: تقول مصادر في »التيار 
الوطني احل����ر« انه يعتمد سياس����ة محددة حتضيرا 
لالنتخاب����ات البلدية، ففي املرحل����ة األولى يتم درس 
املعطي����ات كما هي في كل بلدة ومدينة، ويترك للقوى 
العائلي����ة ان تظهر خياراتها. وفي املرحلة الثانية يتم 
التواصل بني التيار وهذه القوى لبلورة الصيغ التحالفية. 
وفي املرحلة الثالثة يجري إعالن اللوائح واملرشحني، 
ويتم اختي����ار األكثر مالءمة واألوفر حظا، انطالقا من 
رغبة التيار في عدم إعطاء االستحقاق طابعا سياسيا 

محضا وتغليب الصيغة اإلمنائية عليه.
 وزير الدفاع يوضح: بعد زيارة معايدة الى البطريرك املاروني 
م��ار نصراهلل بطرس صفير، أدلى وزير الدفاع الياس املر 

بتصريح أهم ما فيه:
1 � توضي��ح املوقف الذي أدلى به عل��ى قناة »املنار« قبل 
أسبوع حول دعمه للمقاومة والذي أعطي تفسيرات عدة، 
والتأكيد من بكركي على »ان السالح الوحيد الذي يجب ان 

يكون هو سالح الدولة واجليش اللبناني«.
2 � وضع حد »لتسييس« حادثة عيون أرغش مؤكدا انه »ال 
خلفيات سياسية أو أحزاب معينة تقف وراء هذا احلادث«، 

منتقدا إعطاء املوضوع حجما أكثر من الالزم.
 انتخابات الرابطة املارونية: جتري السبت املقبل انتخابات 
الرابطة املارونية، وكان باب الترشيحات أقفل على الئحة 
توافقية )الئحة النهضة املارونية( برئاس����ة الرئيس 
احلال����ي للمجلس التنفيذي د.ج����وزف طربيه ونيابة 
فرنسوا باسيل بعد انضمام 6 أعضاء جدد الى الالئحة. 
وقد مت التوصل الى الالئحة بعد مشاورات مكثفة توالها 
بشكل أساسي النائب نعمة اهلل أبي نصر. وتضم »الئحة 
النهضة املارونية« كال من نعمة افرام )رئيس جمعية 
الصناعيني(، حكمت أبو زيد، النقيب سمير أبي اللمع، 
احملامي فارس أبي نصر، د.أنطوان بس����تاني، د.عبده 
جرجس، شارل احلاج، الس����فير سمير حبيقة، طالل 
الدويهي، احملامي حافظ زخ����ور، احملامية عليا بارتي 
زين، أنطونيو عنداري، احملامي شوقي قازان، النقيب 
أنطوان قليموس، أنطوان واكي����م. يذكر ان اتصاالت 
جترى لتزكية الالئح����ة واحلؤول دون انتخابات غير 
متكافئة ومحسومة النتائج، علما ان املرشحني املاضني 
في ترش����يحاتهم هم: اميل أبي نادر، أنطوان بستاني، 
ميشال عقل، سامي أبي طايع، مارون رزق اهلل، مارون 

يونس، رامي شدياق، طوني حوراني.

 أرقام ڤاتيكانية عن احلضور املسيحي في لبنان: في إطار التحضير 
الذي تقوم به الدوائر البابوية لس����ينودس األساقفة 
حول »احلضور املس����يحي في الشرق األوسط« الذي 
سيعقد في اخلريف املقبل، أظهر تقرير ڤاتيكاني حول 
الوجود املسيحي في لبنان تراجعا في أعدادهم بشكل 
كبير خالل احلرب اللبنانية، وانه منذ عام 1990 بدأت 
األرقام تستقر أو تتراجع، وان املجتمع املسيحي الشرقي 
عموما، واللبناني خصوصا، يتحول تدريجيا الى مجتمع 
كهل. وتقول األرقام إن املوارنة في لبنان كانوا عام 1990 
مليونا و458.577 وأصبحوا في 2005 مليونا و412.765. 
أما الروم امللكيون الكاثوليك فكانوا 310 آالف وأصبحوا 
386 ألفا. وتناقص عدد األرمن الكاثوليك من 15 ألفا عام 
1990 ال����ى 10 آالف عام 2005. أما الس����ريان الكاثوليك 
فكانوا 23 ألفا ع����ام 1990 وأصبحوا 14500. والكلدان 

الكاثوليك كانوا 8600 وأصبحوا 10 آالف.
 مصادر احلريري تسـتغرب: اس��تغربت مص��ادر مقربة من 
احلريري ما تشيعه بعض األوساط في املعارضة سابقا عن 
أنه يؤيد ضمن��ا تأجيل االنتخابات البلدية لكنه في املقابل 
يطلب ثمنا في التعيينات واملوازنة للعام احلالي. وقالت انه 
ال مكان عنده للمقايضات خصوصا إذا كانت على حساب 
إطاحة استحقاق دستوري مثل البلديات ألن تأجيلها يوحي 
بأن لبنان لم يخرج من االنقسام وأنه غير قادر على توفير 
احلماية األمنية إلجنازه��ا. لذلك اعتبرت املصادر أن أحدا 

»المستقبل« من تيار شعبي إلى حزب سياسي
بي����روت: أعل����ن عض����و كتلة

»املستقبل« النائب عمار حوري 
أم����س األول ان تيار املس����تقبل 
الى حزب سياسي  حتول رسميا 
واسمه اليوم حزب تيار املستقبل، 
وأكد: »نحن في مرحلة يتم فيها 
اس����تخالص العب����ر للخروج من 
الس����لبيات كما ان هناك مسودة 
خاصة باآللي����ة التنظيمية تخضع للنقاش 
في الوقت احلالي«، وأوض����ح ان »الهيكلية 
اجلديدة لتيار املستقبل تقوم على استيعاب 
حجم احملازبني الضخم على مستوى لبنان، 
ومراعاة الدميوقراطية وتوزيع الصالحيات 
بشكل عادل، وس����يكون داخل التيار هرمية 
من مكاتب سياس����ية وامانة عامة ومجالس 
متخصصة، اضافة ال����ى مجالس محافظات 

وصوال الى أصغر هرم«.
و يس����تعد تيار املس����تقبل إلطالق حزبه 
املوعود أواخر ابريل اجلاري، وكانت اللجنة 
اخلماسية التي تش����كلت قبل ثمانية أشهر 
)ضمت كال من األمني العام املس����اعد صالح 
ف����روخ، والنائب مصطف����ى علوش، ونقيب 
املهندسني السابق س����مير ضومط، وم.فايز 
مكوك وأحمد احلريري( عقدت األسبوع املاضي 
في قريطم على مدى ثالث����ة أيام اجتماعات 
متواصلة عرضت خاللها خالصة أعمالها لوضع 
نظام أساسي ولوائح تنظيمية داخلية، ليصار 
الحقا الى وضع النص األخير وحتديد موعد 
انعقاد املؤمتر العام النتخاب األمانة العامة 
لتيار املس����تقبل واملكتب السياسي والهيئة 

التنفيذية.
ويتكون النظام الداخلي لتيار املس����تقبل 
من 6 أبواب تتن����اول مبادئ التيار وحقوق 
األعضاء وواجباتهم واالنتس����اب وسقوطه 
والهيكلية ومرجعيات اإلطار التنظيمي، وكل 

ذلك في مواد يفوق عددها املائ�ة.
ومن أبرز اإلصالحات الداخلية عدم الفصل 
بني القطاعات املهنية ومنسقيات املناطق ملنع 
تضارب املسؤوليات وتعدد الرؤوس، وفي حني 
تقول مصادر قيادية في التيار ان أبرز أهداف 
الورشة التنظيمية تطوير التعامل السياسي 
والتنظيمي بني كوادر التيار وتعميق العالقة 
مع املجتمع املدني بأطيافه كافة، وكذلك تعزيز 
الدميوقراطية في العمل احلزبي، وان ما يدور 
اآلن داخل التيار هو ذو صلة شديدة بوعي 
املتغيرات وحرص على س����د الثغرات التي 
ظهرت خالل ممارسة السنوات السابقة، حيث 
برزت أخطاء مت االعتراف بها متهيدا لتحديد 
مكامن اخللل واألسلوب األنسب للمعاجلة، 
تقول مصادر من خارج املستقبل ان األسس 
النظرية للتنظيم احملدث بنيويا والباقي على 
خطابه السياسي القدمي تشبه في عناوينها 

العريضة تل����ك التي حتملها معظم األحزاب 
اللبنانية، واذا كان التفاعل املناطقي بني الكوادر 
والقاعدة ورئيس التيار هو جديد »املستقبل«، 
ف����إن االنتقال من حالة التيار الس����ابقة الى 

وضعية مختلفة يبدو غير حتمي.
وترى املصادر ان املناقشات السريعة التي 
التحضيرية ملنسقيات  شهدتها االجتماعات 
احملافظات ف����ي التيار دلت على ان األولوية 
احلالية عند املسؤولني ليست »بلورة صيغة 
حزبية« جدي����دة ميكنها ان متثل إضافة في 
هذا املجال تواكب والدة »حزب املس����تقبل« 
املنتظرة أواخر الش����هر اجلاري، بل يتضح 
ان جهدهم يتركز على اجراء »نفضة« تغيير 
داخلية كانت مرتقبة منذ سنوات، وفرضت 

ظروف عدة تأجيلها.
وتتح����دث املصادر عن لعبة ش����د حبال 
داخل����ي وعن تباينات في وجهات النظر بني 
أركان التيار، خصوصا في طرابلس والشمال، 
مشيرة الى ان االجتماعات التي جرت خالل 
األيام املاضية في قصر قريطم تداولت بعدد 
من األسماء املرشحة لتولي املنسقني العامني 
في احملافظات ومن بني هذه األسماء ترشيح 
النائب السابق مصطفى علوش كمنسق عام 
ل� »تيار املستقبل« في الشمال بدال من املنسق 

احلالي عبد الغني كبارة.
وان التغييرات املقبلة على دائرة طرابلس 
بدأت تخضع لصراع نفوذ ضمن تيار املستقبل 
ينطلق من متسك البعض باحملافظة على دور 
النائب سمير اجلسر الفاعل في التيار كونه 
املؤسس األول له على املستوى الوطني وليس 
الشمالي وحسب، وفي حني تقول املصادر ان 
ثمة خالفا بني اجلس����ر وعلوش اليزال غير 

علني، ينفي كل منهما وجود هذا اخلالف.
وتشدد مصادر »املستقبل« ردا على ما راج 
في ش����أن تبديل بعض الكوادر القدمية على 
ان مسيرة تيار املستقبل ستعتمد في املدى 
الطويل على الطاقات القدمية واجلديدة في آن، 
ألن التيار هو مسيرة متكاملة، وعن اخلطاب 
السياسي تقول ان جوهره موجود في الورقة 
السياسية التي قدمت في احتفال »البيال«، 
»ورغبتنا هي في التواصل مع جميع القوى، 
وخصوصا داخل احلكومة، ومنها من نلتقي 
معها استراتيجيا ومنها مرحليا ومنها جزئيا، 
ونتوخى من هذه العالقات املصلحة العامة 
للبلد، وطموحنا ان نتواصل مع اجلميع علما 

بأننا ما زلنا جزءا ال يتجزأ من 14 آذار«.
ومع تشديدها على ان الثوابت لم تتغير وهي 
ذاتها احلرية والسيادة واالستقالل واحملكمة 
الدولية وبن����اء الدولة وحماية لبنان، تقول 
املصادر: »سنواكب في تيار املستقبل رئيس 
احلكومة في سياسته االنفتاحية وبعناوينها 

السياسية كافة، وخاصة مع سورية«.
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تشكيالت »فتحاوية« جديدة في لبنان
بيروت ـ محمد حرفوش

زي���ارة عضو اللجنة املركزية في حركة فتح عزام االحمد الى 
لبنان قيل عنها الكثير.. بني ترتيب »البيت الفتحاوي« وايصال 
رسائل الى املسؤولني اللبنانيني عن مسار مفاوضات السالم مع 
االس���رائيليني. تعددت وجوه اللقاءات، فكثرت التأويالت حول 
فحوى الزيارة، ليأتي اخلبر اليقني من مصدره، حيث أعلن االحمد 
ان عددا من القرارات التي صدرت عن قيادة حركة فتح وتتعلق 
بالس���احة اللبنانية بحاجة الى اعادة النظر، عازيا سبب جولته 

في لبنان الى هذا املوضوع.

وحمل القيادي الفتحاوي تشكيالت اخيرة وابلغ املعنيني بها، 
فأتت بصيغتها احلالية على الشكل التالي:

� فتح���ي أبوالع���ردات أم���ني س���ر حركة فت���ح بدال من س���لطان 
أبوالعينني.

� القائم بأعمال السفارة الفلس���طينية أشرف دبور عضو مجلس 
ثوري.

� جمال أشمر عضو مجلس ثوري.

� خالد عارف عضو مجلس ثوري.
� صبحي أبوعرب املسؤول العسكري في حركة فتح.


