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النائبان وليد جنبالط وطالل ارسالن مع عدد من مشايخ الطائفة خالل مؤمتر الدروز االغترابي في البيال 

مؤتمر تأسيسي لـ »المستقبل«.. التحول من تيار شعبي إلى حزب سياسي
بيروت: حس��م تيار املس��تقبل أمره وقرر االنضمام

الى نادي األحزاب اللبنانية مع اإلعالن عن انعقاد املؤمتر 
التأسيسي العام نهاية األسبوع اجلاري في البيال )بحضور 
نحو 300 شخصية(، ليتم بذلك وضع حد لتكهنات كثيرة 
بشأن موعد انعقاد املؤمتر وفاحتا الباب واسعا أمام جتربة 
جديدة من عمل األحزاب السياسية تستدعي في رأي أوساط 

مراقبة التوقف عندها ومعاجلتها في أكثر من جانب.
التحضير للمؤمتر اس��تلزم سنة كاملة من املناقشات 
على مختل��ف املس��تويات التنظيمية، وعقدت مئ��ات االجتماعات في 
مختل��ف املناطق بهدف تأطير ما تس��ميه مص��ادر قيادية في احلزب 
»الدفق الشعبي الكبير املؤيد خلط الرئيسني رفيق وسعد احلريري في 
هيكلية حزبية مؤسس��اتية قادرة على تلبية نداء الزعامة احلريرية في 

املفاصل الصعبة«.
وينعقد املؤمتر بعدما أنهت اللجنة اخلماسية وضع تصوراتها الكاملة 
للهيكلية اجلديدة على صعيد كل لبنان والتي س��تتضمن تعيني رئيس 
وأمانة عامة ومكتب سياسي من 24 عضوا، اضافة الى منسق عام سيكون 
على متاس مباش��ر مع املنسقني اجلدد الذين سيصار الى تعيينهم في 

املناطق اللبنانية.

ويؤكد مصدر قيادي في احلزب ان »جتربة التيار التنظيمية املتراكمة 
منذ عام 1997 تبدلت واختلفت مع مرور السنوات، وهي جتربة ارتقت 
في العمل االجتماعي والعلمي واملؤسس��اتي بشكل تدريجي لتصل الى 
التيار السياسي األهلي املنتش��ر فوق األراضي اللبنانية والذي نعرفه 

كما هو اآلن«.
وسيحدد املؤمتر رؤية »املستقبل« للمرحلة املقبلة على كل املستويات 
السياس��ية واالقتصادية، وس��يعالج آلياته التنظيمية، وستنطلق أعماله 
في جلس��ة افتتاحية يحضرها س��فراء وممثلون لكل القوى السياسية 
واحلزبية واالجتماعية والثقافية ووسائل اإلعالم، وتليها جلسات مغلقة 
مكثفة جتري خاللها مناقش��ة التوجهات السياس��ية انطالقا من تقومي 

املرحلة السابقة.
ويختتم بانتخاب الهيئات التنظيمية املنصوص عليها وفقا للنظام الداخلي 

وباإلعالن عن املقررات الصادرة عن املؤمتر في مختلف الشؤون.
وتقول مصادر في »املستقبل« انه سيتم اظهار التيار في مؤمتره العام 
انه غير طائفي أو مذهبي بإبراز وجوه مسيحية، وخصوصا إسالمية من 
مذاهب أخرى سيتم انتخابها في القيادة واملنسقيات واملكتب املركزي.

ولن يناقش تيار املستقبل في مؤمتره العام وثيقة سياسية ألنه سبق 
ان ناقشها في العام املاضي قبل االنتخابات النيابية، بل سيستمع الى كلمة 

سياسية من رئيس احلكومة سعد احلريري بصفته رئيس التيار.
وعلى هامش انخراط تيار املستقبل في عملية املأسسة والتحول من 

تيار شعبي الى حزب سياسي تطرح أوساط مراقبة هذه التساؤالت:
- ال��ى أي م��دى ثم��ة رغبة جدي��ة في تنظي��م التيار وف��ق قواعد 

مؤسساتية؟
- هل هناك مصلحة لدى تيار املستقبل في قولبة جمهوره في اطار 

تنظيمي ولو كان متفلتا من الضوابط احلديدية كما يبدو من بعيد؟
- كيف ميكن الفصل بني العائلية واملفهوم التنظيمي السيما ان مطلق 
الدعوة هو أحد أفراد آل احلريري واملرش��ح األب��رز ألحد أبرز املواقع 
القيادية؟ واستطرادا هل سيتحول التيار الى »حزب العائلة« أسوة بكثير 

من التنظيمات اللبنانية؟
- هل تتمتع البيئة الطائفية لتيار املستقبل بقابلية »تطويعها حزبيا« 

ولو باحلدود الدنيا؟
- ما قدرة مسؤولي املستقبل على املواءمة بني تطلعات أحمد احلريري 
جلهة االتيان بكوادر شابة تتسلم شؤون املنسقيات في املناطق للنهوض 
به��ا، ومحاولة احلرس القدمي الذي رافق الرئي��س رفيق احلريري منذ 
مجيئه الى لبنان حتى اغتياله العودة وترسيخ أقدامه في تركيبة احلزب 

اجلديد أقله في املكتب السياسي؟  
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أخبار وأسرار لبنانية
جنار مرتاح: وصف وزير العدل ابراهيم جنار، الذي 
كان ضمن الوفد الوزاري اللبناني، الزيارة الى سورية 
ب� »زيارة دولة ال���ى دولة«، الفتا الى انها »امتازت 
بكونها تأسيسية لعالقات موضوعية بني وزارات 
دولتني جتمع بينها مصالح واهتمامات مش���تركة 

وكثيرة«.
وإذ أكد جنار انه لم ميثل أي جهة سياس���ية خالل 
الزي���ارة، أب���دى ارتياح���ا كبيرا لنوعية وش���كل 

االستقبال.
مهمة التنسيق اخلارجي: علم أن اجلانب السوري طلب 
أن تضطلع األمانة العامة للمجلس األعلى اللبناني السوري 
مبهمة تنسيق اجتماعات جلنة الشؤون اخلارجية، فيما 
طلب احلريري أن تسند مهمة التنسيق وترؤس اجللسات 
الى سفيري البلدين، في اش��ارة منه الى اعطاء أهمية 

ملوضوع التبادل الديبلوماسي بني البلدين.
صورة ثالثية جديدة: حرص الرئيس السوري بشار 
األسد على اضفاء مزيد من اجلو الدافئ على لقاءاته 
والرئيس احلريري في زيارة األخير الرابعة لدمشق، 
فحل احلري���ري )بعد عودة الوف���د املرافق له الى 
بيروت( في ضيافة قصر الشعب، وقام األسد بزيارته 
في جناحه ظهرا وعقد معه خلوة ثانية بعد اخللوة 
املس���ائية األحد املاضي. كما أقام األسد مأدبة غداء 
على شرف احلريري ووزير اخلارجية التركي داود 

أوغلو الذي يزور سورية.
وتوقفت أوساط مراقبة أمام مغزى اللقاء السوري 
التركي � اللبناني في ظل الدور الذي تلعبه دمشق 
في غير ملف إقليمي )السيما العراق( كذلك تركيا. 
وقارنت هذه األوساط بني الصورة الثالثية اجلديدة 
في دمشق )األس���د � أوغلو � احلريري( والصورة 

الثالثية قبل أشهر )األسد � جناد � نصراهلل(.
تزامن غير مفهوم: الحظ مراقبون سياسيون في بيروت 

تزامنا غير مفهوم بني:
 1 � زيارة ناجحة ومثمرة لرئيس احلكومة سعد احلريري 
الى دمشق تخللها ثالثة لقاءات مع الرئيس األسد، وتوتر 
سياس��ي هو األعنف بني تيار املستقبل وحزب اهلل في 
بيروت اثر »خطاب ناري« ألمني عام حزب اهلل السيد حسن 

نصراهلل ألقاه عشية زيارة احلريري الى دمشق.
2 � وجود وزيري القوات اللبنانية في دمشق في عداد 
الوفد الوزاري املرافق لرئيس احلكومة، وقيام أمني عام 
حزب البعث عاصم قانصوه بشن حملة عنيفة على رئيس 
القوات اللبنانية د.سمير جعجع واملطالبة بفتح ملف من 

وصفه ب� »العميل الكبير والطابور االسرائيلي«.
جنبالط يتوقع حربًا: للمرة الثانية في غضون شهر 
يتوقع النائب وليد جنبالط حربا ضد لبنان. وأضاف 
هذه املرة ان الغطاء االميركي للحرب االس���رائيلية 

بدأت بوادره تظهر.
وينتقد »املستقبل«: يواصل النائب وليد جنبالط انتقاده 
لطريقة تعامل »املستقبل« مع امللف الفلسطيني عموما، 
والتحذير من سعي مقربني من الرئيس سعد احلريري 
الى إقناعه باالتكال على مجموعات فلسطينية مسلحة 

ملواجهة حزب اهلل.

دمشق لزوارها اللبنانيين: أي تهمة توجهها »المحكمة« لحزب اهلل.. تُوجه إلينا
بيروت ـ عمر حبنجر

باشر امس رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان لقاءات تشاورية 
مع رؤساء الكتل النيابية لسحب 
فتيل التوتر الذي أشعله اخلطاب 
األخير لألمني الع����ام حلزب اهلل 
السيد حسن نصراهلل، في موضوع 
احملكمة الدولية خصوصا والردود 

عليه من قبل اطراف 14 آذار.
بداية التشاور الرئاسي كانت 
مع العماد ميشال عون رئيس تكتل 
االصالح والتغيير الذي كان ابلغ 
الى الرئيس بش����ار األسد ثم الى 
األمني العام حلزب اهلل السيد حسن 
نصراهلل معلومات أوروبية املصدر 
عن س����يناريو عدواني اسرائيلي 
محتمل، واستغرق لقاء سليمان � 
عون ساعة من الوقت خرج بعدها 

عون دون ان يدلي بتصريحات.
والتقى س����ليمان بعده رئيس 
كتلة املس����تقبل فؤاد السنيورة، 
ثم اجتم����ع بعد الظه����ر برئيس 
كتلة الوفاء للمقاومة محمد رعد، 
وسيستكمل لقاءاته اليوم االربعاء 
محاوال رش املزيد من املاء البارد 
على الرؤوس احلامية في هذا الوقت 

االقليمي احملموم.
وكان رئيس احلكومة س����عد 
احلريري عاد ليل االثنني من دمشق 
بعدما عقد ثالثة لقاءات مع الرئيس 
بشار األسد، كان موضوع احملكمة 
الدولية ضمن سياقاتها الكثيرة.

ونقلت صحيفة »األخبار« عن 
زوار دمشق ان العاصمة السورية 
ابلغت كل من حاول جس نبضها 
حول احملكمة الدولية ان اي تهمة 
توجه الى ح����زب اهلل توجه الى 
سورية، محذرة من جعل احملكمة 
رأس حربة في املشروع االسرائيلي 
الذي يريد النيل من لبنان بالفتنة 
الداخلية بعدما عجز عن استهدافه 

بالقوة العسكرية.
وكانت بعض قوى 14 آذار قرأت 
الس����يد نصراهلل على  في حملة 
احملكمة الدولية موقفا اس����تباقيا 
ينطوي على خشية حقيقية من 
تناول قرار االتهام ألشخاص من 
حزب اهلل متورطني في اجلرمية.
وقال مص����در ف����ي 14 آذار ل� 
»األنب����اء«: ال يس����تطيع احد ان 
يجزم مبا سيرد في القرار االتهامي 
املرتقب في قضية اغتيال الرئيس 
احلريري ومتى سيصدر بالتحديد، 
لكن الالفت ان السيد نصراهلل لبس 
االتهام الذي يحكى عنه اعالميا في 

خطابه األخير.

واعتصامات. وأكد املصدر ان دمشق 
الدفاع عن احلزب،  ستضطر الى 
علما انها تعاملت مع املوقف بذكاء 
أكبر، حينما اعلن وزير خارجيتها 
وليد املعلم استعداد بالده حملاكمة 
اي سوري يثبت تورطه في هذه 

اجلرمية، باخليانة العظمى.
وكان مدعي عام احملكمة الدولية 
دانيال بلمار ق����ال في لقاءاته في 
نيويورك بحسب معلومات رسمية 
انه ستكون هناك جولتان على األقل 
من القرارات االتهامية س����تصدر 

وأضاف املص����در: ان مواقف 
نصراهلل تدفع الى الش����ك في أنه 
يعرف أن احملكمة اكتشفت عالقة 
ما لعناصر في حزب اهلل مبوضوع 

اغتيال احلريري.
وتوق����ع املص����در ان ميارس 
احلزب أقصى الضغط وسيحرك 
حلفاءه من خالل مواقف وخطابات 
مبناس����بات ومن دون مناسبات 
وجتمع����ات ولق����اءات تصعيدية 
ضمن وتيرة التخويف والتخوين، 
وصوال الى تنظيم حتركات شعبية 

تباعا بدءا من سبتمبر املقبل وحتى 
نهاية العام احلالي.

ولفت����ت صحيفة »الس����فير« 
البيروتي����ة الت����ي نش����رت هذه 
املعلومات ان املرحلة األولى ستطول 
من 3 إلى 5 عناصر من حزب اهلل، 
وان اجلولة الثانية تتناول حوالي 
عشرين ضمن تسوية مترابطة في 
التحقيق بحيث سيرتفع تدريجيا 
مس����توى ورتبة عناصر احلزب 
الذين ستطولهم القرارات الظنية 
دون تس����مية قيادة حزب اهلل او 

اصدار قرارات اتهامية بحقها.
وقال����ت الصحيف����ة ان بلمار 
اكد عدم وجود اي اس����م سوري 
في القرارين، معربا عن قلقه من 
النظر الى هذا االمر على انه تبرئة 

لسورية.
التجس����س  وتبقى ش����بكات 
الهاتفي ملصلحة اسرائيل أساس 
الداخلية في لبنان، وقد  املتابعة 
طالب حزب اهلل بشخص النائب 
حسن فضل اهلل احلكومة اللبنانية 
الى مجلس  التقدم بتقرير شامل 
األمن الدولي بوجه هذا االختراق 
االس����رائيلي، وان اي تباطؤ في 
فضح االجتياح االسرائيلي لقطاع 
االتصاالت في لبنان يشكل محاولة 

لترك اسرائيل تتمادى اكثر.
وفي سياق هذه املتابعة شكل 
وزير االتصاالت ش����ربل نحاس 
فريق����ا تقنيا من داخ����ل الوزارة 
مهمته اجراء مسح شامل لشبكات 
الهاتف اخلليوي في لبنان اضافة 
الى الهات����ف الثابت بهدف وضع 
دراسة شاملة عن نقاط الضعف 
التي تعانيها هذه الشبكات تقنيا 
او بشريا والتي سمحت او تسمح 
بخروق امني����ة كالتي اعترف بها 
موقوفا ش����ركة الفا ش����ربل قزي 

وطارق ربعة.

سليمان يرش الماء البارد على الرؤوس الحامية وسط مروحة من اللقاءات مع القيادة لتنفيس االحتقان

)محمود الطويل( الرئيس ميشال سليمان مستقبال النائب ميشال عون في بعبدا امس 

إقصاء شيخي عقل الدروز عن المؤتمر االغترابي األول للطائفة
بيروت: افتتح مساء أمس االول في مجمع البيال املؤمتر االغترابي األول

للموحدين الدروز مبشاركة النائبني جنبالط وارسالن وممثلني عن الرؤساء 
الثالثة ووفود اغترابية ووفد درزي من عرب فلسطني. وكان الالفت فيه:

� اقصاء شيخ عقل الطائفة الدرزية املنتخب قانونيا الشيخ نعيم حسن 
والشيخ املعني في اجتماع خلدة الشيخ ناصر الغريب عن املؤمتر )ارسالن 

ربط حضوره بغياب الشيخ حسن وجنبالط أعطى األولوية الرسالن(.
� مقاطعة فعاليات درزية من أبرزها الوزير السابق وئام وهاب والنائب 
السابق فيصل الداود. )وهاب والداود يعترضان على تفرد ارسالن وجنبالط 

بالقرار الدرزي دون مشاركة اآلخرين(.
� تباي����ن وجهات النظر بني أبناء الطائفة الذين وفدوا من بالد االغتراب 
بني آراء اعتبرت مجريات املؤمتر استعراضا سياسيا لم يختلف عن أي من 
املناس����بات، »في الوقت الذي نحتاج فيه الى احلديث عن الفقر الذي يواجه 
أبناء الطائفة في اجلبل«، وبني آراء رأت في احلديث السياسي أمرا طبيعيا 
ألن املؤمتر هو اخلطوة األولى أي مبنزلة االفتتاح للجلس����ات التي ستعقد 

اليوم وغدا في بيت الدين.
� توجيه جنبالط حتية خاصة الى »سورية األبية« وإلى الرئيس السوري 
بشار األسد »الذي سمح مع األردن لهذا الوفد بأن يأتي من فلسطني احملتلة 
الى أرض عربية، كما أحيي الرئيس الراحل حافظ األسد الذي كان يستقبل 

وفود األرض احملتلة واجلوالن الصامد في سورية«.
� انتقادات ظهرت في أوس����اط يس����ارية لبنانية عل����ى زيارة وفد دروز 
فلس����طني، وهو ما يصب في خانة تطبيع العالقات مع »عرب اس����رائيل« 
من جهة، ومع فرز مذهبي للفلسطينيني على غرار النموذج اللبناني، رغم 
ان التواصل بني جنبالط ودروز فلس����طني يتم حتت عنوان رفض اخلدمة 

العسكرية االجبارية في اسرائيل.

مسؤول أميركي سابق: كان واضحًا لدينا 
أنه ال عالقة لدمشق باغتيال الحريري

عضو »لبنان أواًل« أكد أن وفيق صفا تسّلم الئحة بأسمائهم 

زهرمان: ماذا يقولون عن تورط 3 قياديين 
من »حزب اهلل« في التعامل مع إسرائيل؟

بي���روت: نقل���ت صحيفة 
»السفير« عن مسؤول أميركي 
اشارته الى ان التداول في توجيه 
التهمة حل���زب اهلل في اغتيال 
رئيس احلكومة األسبق رفيق 
احلريري داخ���ل أروقة االدارة 
االميركية كانت بدايته في ابريل 
2008. وأعرب عن مدى ذهوله من 
»مدى دقة« تقرير »دير شبيغل« 
عند صدوره في العام املاضي، 
وهو مبني بحسب التقرير على 
رسم تخطيطي لشبكة االتصاالت 
اليها رئيس  اخللوية توص���ل 
الفرع الفني في شعبة املعلومات 
النقيب وسام عيد »اغتيل بتاريخ 

25 يناير 2008«.
ورفض املس���ؤول األميركي 

االسبق التعليق على التحقيق 
الذي يجري���ه مدعي  الدول���ي 
ع���ام احملكمة الدولي���ة بيلمار 
لكنه يتابع قائال »كان واضحا 
بالنسبة الينا منذ فترة انه لم 
يكن السوريون وراء االغتيال، 
لكنهم رمب���ا علموا باألمر على 
األقل«.  وردا على سؤال حول 
مصداقي���ة ه���ذه احملكمة بعد 
جتربتها االولى، يوافق املسؤول 
االميركي ان هناك غموضا حول 
ما حصل خالل التحقيقات األولية 
ف���ي اغتيال احلري���ري وهناك 
تساؤالت حول ذهاب التحقيق 
الى هذا االجتاه في البداية.  وعن 
الدوافع السياسية لدى »حزب 
اهلل«، يقول هذا املس���ؤول »ال 

نعرف بعد، هناك سيناريوهات 
كثيرة فكرنا فيها، لكن ال أعتقد 

اننا نعرف حتديدا بعد«.
أكد مسؤول  من جهة ثانية 
أميركي فضل عدم الكشف عن 
هويته ان بيلمار يزور العاصمة 
االميركية بني احلني واآلخر لطلب 
مساعدات مالية، لكن محاوالته 
»ال تؤت���ي ثمارها«، معربا عن 
اعتقاده ان اإلدارة حتاول ترك 
مس���افة من احملكم���ة الدولية 
اخلاصة بلبنان كي ال تؤثر سلبا 

على عملها.
وعن املقاربة األميركية حيال 
لبنان عند صدور القرار الظني، 
يؤكد املسؤول األميركي نفسه »ال 
أتخيل ان سياستنا ستتغير«. 

بيروت: أمل عضو تكتل »لبنان أوال« النائب 
خال���د زهرمان أن »يخجل كل من ش���كك في 
وطنية وقومية وعمل قوى األمن الداخلي وفرع 
املعلومات، حيث ب���ني التقرير مبا ال لبس فيه 
أن التأخر في القبض على شربل قزي ومعرفة 
هويته يعود لتأخر وزارة االتصاالت ألس���باب 
جنهلها تثير الريبة والش���ك في تس���لم وزارة 
الداخلية قاعدة بيانات الهاتف الذي اس���تعمله 
قزي، عل���ى الرغم من أنها أبق���ت عليها عندها 
مدة 11 يوما دون أي مبرر واضح ومقنع )وزارة 
االتصاالت تس���لمت الداتا من شركة »ألفا« في 
 2010/06/14 وسلمتها للداخلية في 2010/06/25(«.

زهرمان، وفي تصريح، أعلن أن »االتهام الذي وجه 
لقوى األمن الداخلي وفرع املعلومات بالتقصير 
واإلهمال هو افتراء وجتن 100% على هذه املؤسسة 
التي أوقفت خالل سنتني 23 من أخطر شبكات 
التجسس اإلسرائيلية«، محيال كل املشككني في 
عمل هذه املؤسسة إلى »خطاب للسيد نصراهلل 
شخصيا منذ مدة حيث كان يشيد بفرع املعلومات 
ويكيل الغزل لقوى األمن على جهودها في كشف 

العمالء إلسرائيل ومن بينهم من اعترف برصده 
للحاج وفيق صفا واحلاج محمد رعد والسيد حسن 
نفسه وغيرهم من قيادات املقاومة«، وسأل: »فماذا 
تغير اليوم لنكيل التخوين لفرع املعلومات؟ ثم 
ماذا يقول هؤالء عن كش���ف فرع املعلومات عن 
ت���ورط 3 قياديني في »حزب اهلل« بالتعامل مع 
إسرائيل تسلم أسماءهم وفيق صفا منذ أيام؟«. 
وأكد زهرمان أن »هذا التقرير س���يكون صفعة 
قوية على وجه من اتهم فرع املعلومات بالتستر 
على العمالء وعلى وجه كل من صفق لهذا االتهام 
احلاقد والباطل، وسيعلم معه الرأي العام خلفية 
الهجوم املبرمج على مؤسسات الدولة إلضعافها 
وتفتيتها«، متوجها إل���ى مديرية املخابرات في 
اجليش اللبناني بالتهنئة على جهودها املتواصلة 

في كشف شبكات التجسس.
من جهة أخرى، أعلن زهرمان أن »ما اعتقدناه 
مسلسال للوزير املبدع بإخفاء التقارير« شربل 
نحاس اتضح أنه »فيلم أميركي طويل« لن تنتهي 
فصوله في املدى القريب على ما يبدو، ويحمل 

الكثير والكثير من املفاجآت.

أشكينازي: إسرائيل ستتحرك ضد حزب اهلل
 حتى في مناطق مأهولة إذا اقتضى األمر

 عواصم � وكاالت: أعلن قائد أركان اجليش 
االسرائيلي غابي اشكينازي امس ان اسرائيل 
مستعدة للتحرك ضد حزب اهلل حتى في مناطق 
مأهول��ة اذا اقتضى األمر، مضيفا ان الوضع 

»هادئ في الوقت احلالي«.
 وقال اش��كينازي ف��ي حديث مع االذاعة 
االسرائيلية العامة من روما حيث يقوم بزيارة 
ان »ح��زب اهلل يع��زز تواجده ف��ي املناطق 
املأهولة حيث ال ميكن للقوات الدولية املؤقتة 

)يونيفيل( ان تكتشف االسلحة وإذا اقتضى 
األمر فسنتحرك في هذه املناطق«.

 واضاف »الوضع هادئ في الوقت احلالي 
لكنن��ا نتاب��ع التط��ورات ومس��تعدون لكل 
االحتماالت«. واتهمت االستخبارات العسكرية 
االسرائيلية مؤخرا حزب اهلل بتخزين 40 ألف 
صاروخ داخل بلدات بجنوب لبنان منذ حرب 
2006 وعرضت تسجيالت وصورا جوية تدعم 

بحسب قولها هذه االتهامات.


