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بيروت ـ زينة طبارة
رأى منسق االمانة العامة في قوى 14 آذار النائب 
الس����ابق فارس سعيد، ان شيئا لم يتغير بعد على 
املستوى السياسي في البالد، اذ تبقى علة العلل هي 
السالح ومحاوالت الهيمنة على املقررات املفصلية 
للدولة وعلى النظام الدميوقراطي فيها، معتبرا انه 
وعلى الرغم مما يحكى ويقال عن ايجابيات تس����ود 
الساحة اللبنانية، مازال العنوان االهم الذي يتمحور 
حوله النزاع السياسي، هو كيفية بناء الدولة في ظل 
وجود فريق يحتكر الس����الح ويحاول فرض وجهة 
نظره على سائر القوى اللبنانية، وذلك على قاعدة 
اعتباره لنفسه انه الفريق املتميز والغالب واملتغلب 
على باقي الفرقاء اللبنانيني. ولفت سعيد في تصريح ل� 
»األنباء« الى ان الواقع السياسي احلالي على املستوى 

الداخلي مازال هش����ا بحيث انه مع تصديق املجلس النيابي على البند 
السادس من البيان الوزاري، دخل لبنان مرحلة امر واقع يحاول الفريق 
املتسلح ترسيخها على الساحة اللبنانية، وذلك لضمان استقالليته في 
اتخاذ القرارات املتعلقة باحلرب والسلم وفي مراقبة التطورات االقليمية، 
كون الفريق املتسلح هو احد االطراف املعنية مباشرة بتطور الوضع 
االيراني، مس����تدركا في املقابل أن القبول باالمر الواقع املذكور ال يلغي 
اعتراض شريحة واسعة متثل غالبية اللبنانيني على البند املشار اليه، 
وذلك بدليل وجود حاجة ماس����ة إلعادة اطالق طاولة احلوار للبت في 
موضوع السالح، معتبرا ان طاولة احلوار تشكل في ابعادها احلقيقية 
ربط نزاع بني اللبنانيني، يؤكد ان السالح هو عقدة العقد وهو من وجهة 
نظر قوى 14 آذار يش����كل متردا على الدولة اللبنانية وعلى شرعيتها 

العسكرية ويقف سدا أمام مسار العبور الى الدولة.

إلشراك الجامعة في طاولة الحوار

ورأى سعيد ان على القوى السياس����ية اللبنانية املطالبة مباشرة 
بإش����راك اجلامعة العربية كعضو أساسي على طاولة احلوار املرتقب 
انعقادها في قصر بعبدا، وذلك العتباره ان البحث في السالح وفي أمن 
لبنان ال يعني فقط اللبنانيني، امنا يعني ايضا كل العالم العربي، الذي 
له مصلحة في بحث مصير السالح لسببني رئيسيني وهما: 1 - العتبار 
الدول العربية ان أمنها ومناعتها الداخلية ترتبط مباشرة بأمن لبنان 
وبسالمة العملية السياسية فيه، 2 - العتبارها ايضا ان ارتباط السالح 
مباشرة بتحالفات اقليمية ال يتوافق مع اطالق املبادرة العربية للسالم. 

وذكر سعيد ان تس����وية الدوحة نصت في االتفاق 
الناجت عنها بني اللبنانيني، على مش����اركة اجلامعة 
العربية في احلوار، مستشهدا على ذلك مبجيء أمني 
عام اجلامعة العربية اث����ر عودة الفرقاء اللبنانيني 
من الدوحة، وحضوره احدى اجللسات كتأكيد منه 
على ان اجلامعة العربية ممثلة بأمانتها العامة هي 
جزء ال يتجزأ من احلوار لضمان أمن لبنان وبالتالي 
لضم����ان أمن باقي الدول العربية، معتبرا انه وعلى 
الرغم من ان حماية لبنان من االخطار هي مسؤولية 
لبنانية بالدرجة االولى، فهي ايضا مسؤولية عربية 

مشتركة بالدرجة الثانية.
وردا على سؤال لفت سعيد الى ان لقاء البريستول 
كان ردا واضحا وصريحا على قوى املعارضة التي 
حاولت منذ اعالن نتائج االنتخابات النيابية وحتى 
الس����اعة، خصوصا بعد حتوالت النائب وليد جنبالط، التش����ييع بأن 
عقد قوى 14 آذار قد انفرط، وبالتالي التبشير بأن هذه االخيرة لم يعد 
لها وجود سياسي فاعل على الساحة اللبنانية، مؤكدا لقوى املعارضة 
ان ق����وى 14 آذار لن متوت كما يش����تهي البعض لها ولن تتراجع يوما 
عن مشروعها السيادي والوطني، بل ستبقى رأس حربة على الساحة 
السياسية متمس����كة بثوابتها، كونها حركة شعب تتجاوز بتطلعاتها 
واهدافها الوطنية االنقالبات والتقلبات والتحوالت والتبديل في املواقع 
لهذه الش����خصية السياسية أم لتلك، االمر الذي من اجله رفعت عبارة 

»مستمرون« كشعار للقاء البريستول.

فضل جنبالط على ثورة األرز

وأشار سعيد الى ان ما لم تلتمس����ه قوى املعارضة وبعض القادة 
السياس����يني حتى الس����اعة، هو ان قوى 14 اذار قد خرجت من اطارها 
التنظيمي، وذلك بعد ان استولدت رأيا عاما شعبيا حولها، غير مقيد ال 
بالتحوالت السياسية للبعض وال حتى بتبديل مواقعهم، بحيث أصبح 
)أي الرأي العام املستولد( يقود طبقتها السياسية ومسارها السياسي 
حاليا متاما كما انطلق وحده بقيادة ثورة االرز حلظة اغتيال الرئيس 
الشهيد رفيق احلريري، مكررا في السياق نفسه اعترافه بانه لوال النائب 
ولي����د جنبالط ملا كانت وصلت انتفاضة االس����تقالل وثورة االرز الى 
ذروتها، مؤكدا انه وعلى الرغم من وجود اختالف سياس����ي بني النائب 
جنبالط وقوى 14 آذار، ال تتنك����ر هذه االخيرة لفضله على انطالقتها 

ولنضالهما املشترك ولصداقات كل قياداتها معه.

خطة تعبوية: وضعت 14 آذار خطة سياسية � إعالمية بغية استنهاض 
الرأي العام االستقاللي، علما أن التخوف من قلة االحتشاد استنادا 
إل���ى أن الناس محبطون في غير محل���ه، ففي حقيقة األمر الناس 
مس���تاءون من أداء قوى 14 آذار، السيما بعد االنتخابات النيابية، 
وبالتالي هذا االستياء أو االحتقان سيولد ردة فعل عكسية تتجسد 
في مشاركة استثنائية، خصوصا أن الفترة الفاصلة بني البريستول 
أمس األول والذكرى اخلامسة )14 شباط( ستشهد نشاطات مكثفة 
إلى درجة أن 14 آذار س���تحتل احليز األكبر من املش���هد السياسي: 
مؤمترات صحافية، زيارة األضرح���ة، مهرجانات مناطقية، وفود 
جتول على املرجعيات الروحي���ة والفعاليات االقتصادية، نداءات 

سياسية وغيرها.
عالقة احلريري بجنبالط تغيرت: لوحظ ان العالقة بني القواعد الش��عبية 
للرئيس احلريري والنائب جنبالط، وباألخص في اقليم اخلروب والتي 
بلغت ذروتها في التنس��يق س��ابقا، بات يس��ودها الفتور حاليا بسبب 
التموض��ع احلالي جلنبالط، باالضافة الى اللقاءات التي حصلت مؤخرا 
بني قيادة احلزب االشتراكي ورابطة الشغيلة التي يرأسها النائب السابق 
زاهر اخلطيب، اضافة الى اللقاءات مع احلزب السوري القومي االجتماعي، 
هذه اللقاءات التي أدت الى متلمل في صفوف تيار املس��تقبل في أكثر 
من منطقة يتواجد فيها. كما ان ثمة عقبات وأمورا ش��ائكة قد تعترض 
جنبالط بس��بب قراره بالعزوف عن العمل السياسي الذي قد يكون في 
األول من مايو املقبل وتفرغه للكتابة وترك منصبه لنجله تيمور. وهذا 

ما أكدته بعض األوس��اط املقرب��ة من جنبالط 
شخصيا.

زيارة بري الـى احلريري »مهمة«: زيارة الرئيس 
نبيه بري الى منزل الرئيس سعد احلريري )بيت الوسط( والتي 
دامت أربع ساعات وانتهت الى »تفاهم سياسي عام«، توقف عندها 
مراقبون سياس���يون باهتمام. ففي الشكل نادرا ما يزور الرئيس 
بري رئيس احلكومة، وه���و يزار وال يزور اال رئيس اجلمهورية، 
وفي التوقيت جاءت هذه الزيارة بعد سلسلة نكسات تعرضت لها 
مشاريع وخطوات بري من مشروع تش���كيل الهيئة العليا إللغاء 
الطائفية السياسية، الى مشروع خفض سن االقتراع. وكان موقف 
الرئيس سعد احلريري سببا أساس���يا من األسباب التي أدت الى 
تعثر خطوات بري سياسيا ونيابيا. أما في املضمون، فإن البحث 
تطرق الى كل املسائل املطروحة، من التعيينات االدارية واالنتخابات 
البلدية ومواضيع الطائفية وسن االقتراع، الى التطورات االقليمية 
ونتائج زيارة احلريري الى فرنس���ا ومصر. مصادر الرئيس بري 
تفي���د بان اللق���اء كان ممتازا، وان رئيس املجلس ش���رح لرئيس 
احلكومة االعتبارات الدستورية التي جعلته ملزما بوضع مشروع 
تخفيض س���ن االقتراع على جدول أعمال الهيئ���ة العامة ملجلس 
الن���واب، نافيا أن يكون هناك أي رابط بينه وبني مس���ألة اقتراع 
املغتربني التي مت إقرارها وستدخل حيز التنفيذ بدءا من انتخابات 
عام 2013، علما أن وزير اخلارجية باش���ر في إعداد اآلليات الالزمة 

لذل���ك. ولفت بري االنتباه إل���ى أنه بإمكان 
مجلس النواب إقرار مشروع قانون تخفيض 
س���ن االقتراع الى 18 عاما، وذلك في موازاة 
االتفاق على املباش���رة في تطبيقه ابتداء من انتخابات 2013، إذا لم 
تتوافر رغبة شاملة في جعله ساري املفعول في االنتخابات البلدية 
املقبلة. واعتبر أن احتمال أن تبادر احلكومة الى س���حب املشروع 

او عدمه »هو أمر يخصها وال يعنيني بتاتا«.
ضغوط سياسية وإعالمية: لوحظ ان جهات بادرت الى شن حملة ضغوط 
سياس��ية واعالمية على شركة »امليدل ايس��ت«، خصوصا على رئيس 
مجل��س ادارتها محمد احلوت، بالتزامن مع انط��الق حملة مطالبة بعد 
حادثة سقوط الطائرة االثيوبية بفتح خطوط طيران مباشرة الى افريقيا 
مبعزل عن اجلدوى االقتصادية. وتقترح أوس��اط اجلالية اللبنانية في 
أفريقيا تنظيم خطوط »امليدل ايس��ت« بحيث يستطيع هؤالء االنتقال 
بيسر الى لبنان بدل سلوك طرق جوية بعيدة املدى عبر أوروبا أو املغرب 
أو اإلمارات العربية أو اثيوبيا. ويطرح هؤالء بداية تنظيم رحلتني إضافيتني 
أسبوعيا فقط، واحدة الى السنغال سيراليون )وتشمل غامبيا وليبيريا 
وغينيا(، وثانية الى الزائير انغوال )وتشمل معظم دول اجلوار(، على أن 
تس��تمر رحالتها الى نيجيريا وش��اطئ العاج وغانا كاملعتاد، باعتبارها 

حتوي كثافة للمغتربني اللبنانيني.
سليمان واحلريري والبحث عن التطمينات: حاول الرئيسان ميشال سليمان 
وسعد احلريري ان يحصال على أجوبة واضحة وصريحة من رؤساء 

الدول واحلكومات التي زاراها حول احتمال قيام اس���رائيل بش���ن 
حرب على لبنان، حيث ملسا وقوفا فرنسيا الى جانب لبنان، مبنع 
وقوع عدوان عليه، وتوجيه حتذير قوي الى اس���رائيل بأال تقوم 
بأي عمل عس���كري. وعاد الرئيس احلريري بتطمني مصري أبلغه 
إياه الرئيس حسني مبارك، نقال عن وزير الدفاع االسرائيلي ايهود 
باراك، ال���ذي صودف وجوده في زيارة مصر قبل يوم من وصول 
رئيس احلكومة اللبنانية. والتطمينات الفرنسية األوروبية وأخيرا 
املصرية، ليس���ت هي ضمانات كافي���ة، اذ ان االدارة االميركية لها 
الكلمة األخيرة، تضغط في موضوع سالح املقاومة، وتطالب احلكومة 
اللبنانية بإجراءات، وان أي عدوان اس���رائيلي س���يكون من خالل 
ضوء أخضر اميركي. مساعد وزيرة اخلارجية االميركية لشؤون 
الش���رق األدنى جيفري فيلتمان سئل في حديث صحافي: هل هو 
قلق من التهديد االسرائيلي بحرب ضد لبنان؟ فقال: »بصراحة أنا 
قلق، ليس ألننا لدينا معلومات حول التفكير االس���رائيلي في هذا 
املج���ال، فالواقع ان ليس لدينا أي فكرة. ولكن ما يقلقني هو أنني 
ش���اهدت التقارير التي تتحدث عن أنواع وكميات األسلحة، التي 
مازالت تصل الى حزب اهلل ونعتقد انها تذهب الى اجلنوب، خالفا 
ملا ين���ص عليه قرار األمم املتحدة الرقم 1701 والذي صمم من أجل 
نشر االستقرار في اجلنوب وقيام منطقة منزوعة السالح والتقليل 
من فرص احلرب، ولكننا ال جند أي جدية في تنفيذ هذا القرار في 

اجلنوب اللبناني، وهذا بصراحة مصدر قلق«.

أخبار وأسرار لبنانية

التيارات البحرية تتقاذف الصندوق األسود.. 
واالنتظار الثقيل سيد الموقف

بي���روت: ال جديد حول الطائرة اإلثيوبية 
املنكوبة، والثابت الوحيد هو االنتظار الثقيل 
أله���ل الضحايا ملعلومة هن���ا او خبر هناك، 
فالسفن األجنبية مازالت تعمل ملعرفة مصدر 
الذبذبات الصادرة عن الصندوق األسود، إال ان 
التصريحات التي نسمعها يوميا من مسؤولني 
أمنيني تثبت حالة الضياع التي تعيشها فرق 
اإلنق���اذ، فحينا نس���مع ان منطقة املنارة في 
بيروت هي البقعة التي تصدر منها الذبذبات 
وبالتالي العمل جار في هذه املنطقة، وحينا 
آخر نسمع ان هناك ذبذبات صادرة من منطقة 

خلدة. في املقابل أوضحت مصادر صحافية أن 
»اوشن أليرت« لم تلتقط أي ذبذبات جديدة، 
فيما أكد الوزير العريضي أن الباخرة »اوديسيه 
اكسبلورير« وغواصتها »زيوس � 1« »قد انطلقتا 
من لندن باجتاه لبنان، ومن املتوقع أن تصال 

في األيام القليلة املقبلة.
وتابع العريضي أن العمل مستمر بوتيرة 
مكثفة ومركزة على قاعدة إيالء األهمية واألولوية 
للعثور على الضحايا املفقودين إلراحة عائالتهم، 
وكذلك العثور على الصندوق األسود لتسهيل 

التحقيقات وحتديد األسباب.

وأش���ار الوزير العريضي إلى أن البحث 
سيش���مل كل املنطقة احملتملة للعثور على 
اجلثث وحطام الطائرة والصندوقني، مؤكدا 
أن العم���ل ال يزال جاريا قبالة املنارة وخلدة 
وفي كل مكان قد يؤدي إلى الوصول إلى نتائج 

ملموسة وجدية.
وإلى حني جالء احلقيقة تسلمت السفارة 
العراقية في لبنان جثة العراقي أكرم جاسم 
محمد، وأعلن السفير العراقي عمر البرزجني 
ان الدف���ن س���يتم ف���ي لبنان وف���ي روضة 

الشهيدين.

فارس سعيد

)محمود الطويل( وزير العدل ابراهيم جنار  في مؤمتر  صحافي مع رئيس احملكمة الدولية أنطونيو كاسيزي خالل زيارته إلى بيروت أمس

)محمود الطويل( اعالم لبنانية نصبت على شاطئ خلدة قبالة موقع حتطم الطائرة فيما عناصر الدفاع املدني يواصلون املسح بحثا عن أي حطام ل�»اإلثيوبية«

سعيد لـ »األنباء«: على األفرقاء المطالبة بإشراك 
الجامعة العربية كعضو أساسي على طاولة الحوار

14 آذار ال تتنكر لفضل جنبالط في وصول ثورة األرز إلى ذروتها

لبنان: ذكرى 14 فبراير »ولّعتها« بين »أمل« و»القوات« 
بيروت ـ عمر حبنجر

اعاد اللقاء اجلامع لقادة 14 آذار 
السياس����ي املطلوب لهذه  الزخم 
الكتلة السياس����ية الرافعة للواء 
السيادة واالستقالل، في وقت توزع 
االهتمام في لبنان امس بني متابعة 
مجلس الوزراء االستثنائي الذي 
انعقد مساء في القصر اجلمهوري 
في بعبدا برئاسة الرئيس ميشال 
س����ليمان وحضور الرئيس سعد 
احلريري ملشروع التعديالت على 
قانون االنتخابات، ومالحقة عمليات 
البحث عن هيكل الطائرة االثيوبية 
وركابها وصندوقها االسود. فقد 
اعطى لقاء البريستول لقوى 14 آذار 
اشارة االنطالق حتضيرا للذكرى 
اخلامسة الغتيال الرئيس الشهيد 
رفيق احلريري في 14 فبراير في 

ساحة الشهداء، حيث ضريحه.
غياب جنبالط ونايلة تويني

وكان الالف����ت غي����اب رئيس 
اللق����اء النياب����ي الدميوقراط����ي 
وليد جنب����الط فضال عن النواب 
واعضائه، عدا منهم مروان حمادة 
الذي كانت محاولة اغتياله شرارة 
العملي����ات االرهابية الدامية ضد 
القوى الس����يادية في لبنان، وقد 
سجل حضوره في خانة املبادرة 
الشخصية، كما غابت النائبة نايلة 
جبران تويني السباب لم تتضح. 
الغي����اب اجلنبالطي طرح  ه����ذا 
عالمة اس����تفهام حول امكانية ان 
يكرس موقف جنبالط من 14 آذار 
االفتراق احلاصل مع هذه القوى 
رغم حض����وره املقرر الحتفال 14 

فبراير وفاء للرئيس الشهيد.
اللقاء شدد على التزام املبادئ 
الت����ي اطلقت قبل  والش����عارات 
5 س����نوات، وقد طال����ب رئيس 
القوات اللبنانية بتش����كيل جلنة 

وكان لرئيس احلكومة س����عد 
احلري����ري مداخلة ركز فيها على 
التي  مرحلة االستقرار والتهدئة 
يجتازها لبنان والتي يفترض في 
اجلميع العمل على تكريسها. وابلغ 
احلريري احلاضرين قوله: سعد 
احلريري لم يتغير، ولن يتخلى 
عن اي طرف وقف الى جانبه، ولن 
يتخلى عن 14 آذار وقياداتها ووحده 

املوت يفرقه عنها.
جعجع يشيد بالسنيورة

وأيد جعجع تثبيت االستقرار 
والهدوء واشاد بدور الرئيس فؤاد 
الس����نيورة وحكومته السابقة، 

االحتفال بالطابع الوطني انسجاما 
مع الظرف املختلف بعد تس����وية 
الدوحة وتشكيل حكومة الوحدة 
الوطنية، واضاف: ال يزايدن احد 
علي من اقرب الناس في موضوع 
رفيق احلريري واملشاركة في احياء 
ذكراه. وفي حديث جلريدة »الشرق 
االوسط«، قال جنبالط انه لن يعتذر 
لسورية في حال كان مطلوبا هذا 
الش����رط الذي يروج ل����ه االعالم 

اللبناني، بحسب جنبالط.
التحضير الحياء  وفي سياق 
ذكرى احلريري، برز سجال كبير 
بني القوات اللبنانية وحركة امل، 
وتعليقا على قول منسوب لرئيس 

العادة صياغة البيان الذي كان اعد 
سلفا باعتبار ان االجتماع مخصص 
ملناقشة االمور السياسية وليس 

لتالوة البيان فقط.
بيان أشد لهجة

ويب����دو ان لهجة البيان كانت 
معتدل����ة بأكثر مما توقع جعجع، 
وهذا ما اكد عليه )على االعتدال( 
النائب مروان حمادة الذي الحظ 
انها الى جانب االعتدال فهي واضحة 

متاما.
حمادة اعتبر ان اهم املهم هو 
االستمرار في وحدة الصف والسعي 

الى مناسبة وطنية جامعة.

مشددا على اتباع استراتيجية في 
هذه املرحلة تراعي كون حكومة 
الوحدة الوطنية الراهنة هي حكومة 
الض����رورة ألن املش����كلة هي في 
النظرة الى حقيقة لبنان وهي نقطة 
اخلالف اجلوهري����ة في الصراع.  
وعن برنام����ج احتفال 14 فبراير، 
تقرر ان يتناوب على منبر اخلطابة 
الرئيس سعد احلريري والرئيس 
فؤاد الس����نيورة او النائبة بهية 
احلريري والرئيس امني اجلميل 
ود.سمير جعجع وال توجد كلمة 
جلنبالط الذي من املرجح ان يحضر 
شخصيا على رأس اللقاء النيابي 
الدميوقراطي. جنبالط امل ان يتسم 

مجلس النواب نبيه بري انه مستعد 
للمشاركة باحتفال 14 فبراير والقاء 
كلمة باملناسبة، الول مرة، اذا ما 
اتس����م االحتفال بالطابع الوطني 
النائ����ب زهرة: كال،  اجلامع، قال 
نريد االعتذار، ألننا لسنا جاهزين 
الستقبال بري في 14 فبراير على 
اساس هذه الشروط، فهذه املناسبة 
هي للجمهور الذي اجتمع في 14 
آذار ردا على 8 آذار. واضاف: طبعا 
نحن ال نحتكر تضحيات الشهداء، 
وال نحتكر الرئيس الشهيد رفيق 
احلريري لكن من الضروري التذكير 
ان الشهيد احلريري سقط نتيجة 
الواقع السياسي وليس ألي سبب 
آخر، لذلك فإن حترك 14 آذار كان رد 
فعل على عملية اغتيال سياسي.

كالم زهرة جوبه برد سريع من 
عضو كتلة »التنمية والتحرير« 
النائ����ب علي بزي حي����ث اكد أن 
»اللبنانيني سئموا من املرجعيات 
السياس����ية التي تعزف على وتر 
الفتن����ة واملذهبي����ة والطائفية«، 
متسائال »بلسان من يتكلم النائب 
زهرة، قائال »يا عيب الشوم على 
هيدا احلكي«، مشددا على أننا »ال 
ننتظر اذنا من النائب زهرة التخاذ 
هذا القرار«، معتبرا أنه »وبغض 
النظر عن الصفة التي تكلم فيها 
زهرة او الصفة التي خولته التكلم 
هكذا فزهرة هو آخر الناس التي 
ميكن ان نستأذنها حلضور تلك 
املناسبة«. وشدد على أن »فاجعة 
اغتيال رئيس احلكومة االس����بق 
رفي����ق احلريري تعن����ي جميع 
اللبنانيني لذا يريد بري حتويلها 

الى مناسبة وطنية مجتمعة«.
الدفع  الى أن »ق����وة  واش����ار 
االساسية لقوى 14 فبراير كانت 
رئيس »اللقاء الدميوقراطي« النائب 

وليد جنبالط«.

جنبالط عشية ذكرى الحريري: ال يزايدن أحد عليّ.. ولن أعتذر من سورية في حال كان هذا شرطاً  

»البلدية« مجددًا أمام الحكومة 
والدفع باتجاه اعتماد القانون القديم

بيروت: تابع مجلس الوزراء اللبناني امس مناقش��ة ما تبقى 
من تعديالت على قانون االنتخابات البلدية واالختيارية، والمس 

نقطتني حذرتني هما التقسيمات االنتخابية والنسبية.
ويبدو ان التقسيمات التي تستهدف العاصمة بيروت خصوصا، 
وفق ما يراه التيار الوطني احلر لن متر بسهولة ورمبا التحقت 
مبش��روع الرئيس نبيه بري خلفض سن االقتراع او باقتراحه 

تشكيل الهيئة العليا لدراسة كيفية الغاء الطائفية السياسية.
كما ان اعتماد النسبية في انتخابات البلديات الكبرى سيواجه 
مصير اقتراح انتخاب رئيس البلدية ونائبه من الشعب مباشرة، 
او اش��تراط الشهادات اجلامعية للمرش��حني لرئاسة البلدية او 

املختارين.
وميكن رد هذا االخفاق في االصالح النسبي لقانون االنتخابات 
البلدي��ة الى غياب القيمني على االصالحات املطروحة، عن نبض 
الشارع املشغول بهمومه اجلوهرية التي ال عالقة لها بالشكليات 

املطروحة حتت عنوان االصالح.
وهذا يرجح اجراء االنتخابات البلدية واالختيارية املقررة في 
يونيو املقبل، على اساس القانون احلالي املعمول به، او تأجيلها 
الى اجل مسمى اذا ما ارتؤى اصرار من بعض القوى االساسية 
على ادخال االصالحات املناس��بة على قان��ون االنتخابات، بعد 

التحرر من ربقة املهل القانونية والدستورية الضيقة.
الوزير علي العبداهلل )أمل( قال ان املجلس ناقش في جلساته 
السابقة التعديالت على قانون البلديات، وهناك بنود اخرى قيد 
النظر كتقليص الوالية من 6 الى 5 سنوات، والكوتا النسائية التي 
لم يتوافق الوزراء عليها والشهادات للمرشحني وانتخاب الرئيس 
ونائبه من الشعب، وهذا املوضوع مرتبط بالنسبية التي اذا اقرت 

تشكل مدخال النتخاب الرئيس ونائبه مباشرة من الناس.
وردا على سؤال قال العبداهلل ان اعتماد النسبية في كل البلديات 
هو االنس��ب الن اعتمادها في املدن الكبرى وحدها غير مالئم، 

وهذا املوضوع حساس للغاية ويصعب فهمه لدى الناس.
وطرح وزير الطاقة جبران باسيل موضوع هيئة الرقابة على 

االنتخابات وضرورة تعيني اعضائها.


