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استمرار االستنفار بين مواقع »القيادة العامة« على الحدود الشرقية

لبنان: المعارك النيابية تتكرر في البلدية.. وبري يشجع النساء على الترشح
بيروت ـ عمر حبنجر

املعارك البلدية حتولت من عالمة 
استفهام الى حقيقة واقعة متكررة، 
وهّم يومي يعيشه اللبنانيون بكل 
تفاصيله، ومحاوراته ومساوماته 
وحتى منافساته، حتى نهاية مايو 
املقبل. على انه ظهر في الوقت ذاته 
منافس من خارج املجال االنتخابي 
يتمثل في املستجدات األمنية في 
منطقة احلدود اللبنانية – السورية 
الشرقية، حيث اندلعت »اشتباكات 
ذاتية« داخل مواقع اجلبهة الشعبية 
لتحرير فلسطني )القيادة العامة( 
بس����بب ظاهر يتمثل في نقل أحد 
الضباط الى مكان آخر، وآخر ضمني 
يؤثر على قرب وضع قرار هيئة 
احلوار اللبناني حول سحب السالح 
الفلسطيني خارج املخيمات، موضع 

التنفيذ.

انشقاق أم تمرد؟

ميدانيا الوضع في قوسايا وكفر 
زيد عاد ال����ى طبيعته أمس، لكن 
تداعياته مستمرة في ظل اتهامات 
أطلقها مس����ؤول إع����الم »القيادة 
العامة« أنور رجا من دمشق حتمل 
شعبة املعلومات في األمن الداخلي 
مسؤولية ما حصل. لكن املعلومات 
اللبنانية الرسمية ردت االشتباكات 
الى محاولة انشقاق قائد املدرعات 
العقيد دريد شعبان متمردا على 
عزله من منصبه، اال انه استسلم 
للجي����ش اللبناني مع 4 عناصر، 
وافيد عن مقتل احد عناصر القيادة 

العامة.
مديري����ة التوجيه في اجليش 
اللبنان����ي أعلنت في بيان لها عن 
توقي����ف 5 أش����خاص لهم صلة 
باحلادث، وأكدت متابعة املداهمات 
لتعق����ب املتورط����ني والقب����ض 

عليهم.
العام����ة لقوى األمن  املديرية 
الداخلي ردت بدورها على االتهامات 
التي أطلقها أنور رجا، وقالت في 
بيان له����ا ان الفلس����طيني دريد 
شعبان س����يطر على أحد مواقع 
القيادة العامة على خلفية إقالته 
من موقعه، م����ا أدى الى حصول 

من عراضات ومن ادعاءات باالصالح 
ومن احتجاجات استعراضية تدخل 
في اطار نسف موعد االنتخابات 

البلدية«.
اما النائب نواف املوسوي )حزب 
اهلل( فقد اكد من جهته ان حزب اهلل 
متمسك باالصالحات، ولذلك عندما 
طرح تعليق مناقشة مشروع قانون 
البلديات ال����ى ما بعد االنتخابات 
البلدية متسكنا مبتابعة مناقشة 

املشروع في مجلس النواب.
ب����دوره دعا عضو ف����ي كتلة 
الكتائب النيابية الى اقرار بند وحيد 
في قانون االنتخابات يلحظ خفض 
والية املجالس البلدية من 6 الى 4 
سنوات، بينما نعى النائب نبيل 
نقوال )كتلة عون( االصالحات، وقال 
اننا نواجه عملية غش للش����عب 
اللبناني، ونحن غير مس����تعدين 
كي نكون شهود زور على موضوع 

االصالحات.

خلي����ل، والوزير جبران باس����يل 
ممثال التيار الوطني احلر، بهدف 

التنسيق االنتخابي البلدي.

نصر اهلل استقبل جنبالط

النائب وليد جنبالط الذي التقى 
السيد حسن نصراهلل وشكره على 
جهوده بخصوص زيارته دمشق 
قال من جهت����ه انه لم يحرك بعد 
املاكين����ة االنتخابية، واضاف قد 
يترك االمر في الشوف الى تفاهم 
العائالت مع التأكيد على اختيار 
الباب  النوعية، وت����رك جنبالط 

مفتوحا للتوافق مع اآلخرين.

عراضات انتخابية

من جانبه النائب عقاب صقر 
)املستقبل( قال »علينا ان جنري 
هذه االنتخابات في موعدها ونترك 
االصالحات تقر شيئا فشيئا متهيدا 
لالنتخابات املقبلة، وكل ما عدا ذلك 

كاقرار الكوتا النسائية واالوراق 
املطبوعة مسبقا والنسبية، مشيرا 
الى ان لدى هذه االصالحات فرصة 
االق����رار قبل حل����ول االنتخابات 
البلدية، واال فستؤجل الى ما بعد 

ست سنوات.

بري يشجع النساء على الترشح

النواب  بدوره رئيس مجلس 
نبيه بري ترأس اجتماعا ملاكينة 
حركة امل االنتخابية اكد فيه على 
التحالف مع حزب اهلل والعمل ضمن 
ماكينة انتخابية واحدة، مشجعا 
على حث النساء على الترشح لهذا 

االستحقاق البلدي.
وكان����ت املاكين����ة االنتخابية 
املشتركة حلزب اهلل وحركة امل 
اجتمعت في منزل املعاون السياسي 
لبري النائب علي حس����ن خليل، 
وحضور املعاون السياسي لالمني 
العام حلزب اهلل احلاج حس����ني 

الذي تقره احلكومة ومؤسساتها 
الرسمية. وعلى صعيد االنتخابات 
البلدية تضاءل����ت فرص تأجيل 
االنتخابات ل����دى بعض االطراف 
السياسية الى العدم، وقال نائب 
رئيس مجلس النواب فريد مكاري: 
لقد اصب����ح بعد اليوم الش����اطر 
للف����وز باالنتخابات  بش����طارته 
وليس الشاطر بتشاطره في اختراع 

الذرائع لتأجيل االستحقاق.

الوزير بارود

لكن وزير الداخلية زياد بارود 
عبر عن ذهوله وانزعاجه من سقوط 
االصالح����ات النيابية في اللجان 
النيابية املشتركة، مشيرا الى ان 
املسؤولية في سقوط االصالحات 
كانت مشتركة وعامل الزمن مؤثر 
جدا، وقال: انا مستاء ال اكثر وال اقل. 
واعتبر بارود انه على االقل يجب 
النظر الى النصف املآلن من الكوب 

االوكار املس����لحة ناش����طة بدعم 
صريح وغطاء مباش����ر من داخل 

احلدود ومن خلفها؟«.

مفتي البقاع

وتعليقا على االشتباكات طالب 
مفتي زحلة والبقاع الشيخ خليل 
امليس الفلسطينيني في لبنان بأن 
يوقفوا العبث االمني الذي حصل 
البقاع االوس����ط وان  في منطقة 
تكون البندقية باجتاه فلس����طني 
العدو الصهيوني،  بتحريرها من 
داعيا احلكومة اللبنانية الى تعزيز 
اجليش والق����وى االمنية االخرى 
وال����ى دعمها بكل وس����ائل القوة 
واملنعة ليبقى اجليش هو االقوى 
اللبنانية  الس����احة  واالقدر على 
لتتمكن الدولة من بسط سلطتها 
على جميع املناطق اللبنانية بحيث 
ال يكون هناك سالح على االرض 
اللبنانية اال الس����الح الش����رعي 

على احداث قوسايا وكفر زبد بني 
مسلحي القيادة العامة بالقول ان 

ما جرى يشكل حتديا للدولة.
واض����اف: مرة جدي����دة يثبت 
ان هناك م����ن يريد العبث باألمن 
الوطني، ويتأكد من جديد ان وجود 
السالح غير الشرعي هو خطر على 
لبنان. وقال: لقد حذرنا سابقا من 
استمرار املراوغة في تطبيق قرارات 
احلوار الوطني جلهة انهاء الوجود 
املسلح الفلسطيني خارج املخيمات. 
واعتبر ان ما حصل في قوس����ايا 
يحمل دليال واضح����ا على رغبة 
القيمني على هذه القواعد العسكرية 
واجلهات الت����ي تغطيها ومتولها 
وتدعمها باملال والسالح والتدريب 
في ان تبقى هذه املعسكرات جاهزة 
الدوار تطلب منه����ا، واضاف »ال 
نفهم كيف نطمئن الى ان النوايا 
اصبحت صافية وان التعامل مع 
لبنان اختلف بينما نرى ان هذه 

االشتباك ومت بالنتيجة توقيف 4 
أشخاص من جماعة شعبان الذي 

سلم نفسه الى اجليش.
واشارت املديرية العامة لألمن 
الداخلي الى الثقة العمياء مبا يصدر 
عن اجليش حول خلفيات وأسباب 
احلادث، مؤكدة بأنها ليست بحاجة 
لش����هادة من أح����د، وهي حتتفظ 
لنفسها بحق مقاضاة رجا بسبب 

إدالئه مبعلومات كاذبة.

أبورامز يكذب رجا

وكان املس����ؤول عن »القيادة 
العامة« في لبنان ابورامز مصطفى 
نفى رواية رجا، من خالل االعالن 
ان أس����باب حادثة قوسايا اشكال 
داخل أحد املعسكرات بني عناصر 

القيادة العامة.

النائب كبارة

نائب طرابلس محمد كبارة عقب 

أكد أن إسرائيل ال تريد التقدم خطوة واحدة في اتجاه السالم 

الحريري من إسبانيا: سأزور دمشق قريبًا
بيروت: شدد رئيس مجلس الوزراء سعد 
احلريري خالل زيارته الى اسبانيا على أن 
»إطالق عملية السالم في املنطقة بحاجة الى 
حترك جدي من قبل املجتمع الدولي«. وإذ لفت 
الى »وجود رغبة لدى الرئيس األميركي باراك 
أوباما إلعادة إطالق العملية السلمية«، شدد 
احلريري على »وجوب وقف إسرائيل بناء 
املستوطنات واالعتداءات على الفلسطينيني 
وتكريس حق العودة وإقامة الدولة املستقلة 
وعاصمتها القدس«. وقال إن »اسرائيل ال تريد 
التقدم خطوة واحدة باجتاه السالم«، مؤكدا 
أن »العنف يؤدي الى املزيد من العنف، وفي 
النهاية النقاش الديبلوماس���ي واحلوار هو 

الذي يؤدي الى احللول املنشودة«. 
وأعلن احلريري أنه »سيزور سورية قريبا 
للقاء الرئيس السوري بشار األسد والبحث 
مع املسؤولني السوريني في مجاالت التعاون 
وفي مج���االت التجارة والبيئ���ة والتعليم 

واملصارف، كما سيصار الى توقيع اتفاقيات 
بهذا املجال«، الفتا الى ان »البحث سيتناول 
عملية ترسيم احلدود بني البلدين«. وإذ شدد 
على العالقات التاريخية بني لبنان وسورية، 
اعتبر احلريري ان »الذهاب الى سورية كان 
خطوة كبيرة وهناك تواصل ومتابعة لتعزيز 
هذه العالقات التي م���رت مبحطات صعبة 
خالل الس���نوات اخلمس املاضية«، مشيرا 
الى ان »لقاءه مع األسد تناول كل املواضيع، 
وأن الرئيس األسد أظهر الكثير من اإليجابية 

خالل احملادثات«. 
الى ذلك، أش���ار احلريري الى العالقات 
التاريخية بني لبنان واسبانيا والتي تطورت 
في الس���نوات املاضية، مثمنا »ما تقدمه من 
دعم للبنان ولدورها في قوات ال� »يونيفيل« 
التي ترأسها حاليا«، مؤكدا ان »تطبيق القرار 
1701 هو ملصلحة لبنان بل أيضا الس���تقرار 

املنطقة«.

 جنبالط ومعركة الشوف: نقل عن جنبالط انه لم يحرك املاكينة 
االنتخابية احلزبية، وقد يترك االمر في مناطق اجلبل وحتديدا 
في الش���وف، الى تفاهم العائالت، »وسندعم أي تفاهم عائلي 
وسنسعى في الوقت ذاته الى تعزيز فرصة وصول النوعيات 

اجليدة«.
 ديـر القمـر: يقول نائب جبلي ان املعرك��ة البلدية الوحيدة في 
الشوف هي في دير القمر، التي تتوزع بني ثالث مرجعيات سياسية 
أساسية: ناجي البستاني، جورج عدوان، دوري شمعون، واملفارقة 
ان النائب وليد جنب��الط يتمتع بثقل انتخابي في دير القمر رمبا 

يكون مرجحا.
 خلط األوراق في املنت: ثمة حراك سياسي يحيط باالنتخابات 
املتنية، على قاعدة محاولة تقريب املسافات بني النائب ميشال 
عون والوزير الياس املر، وحتدثت املصادر عن لقاءات قد متت 
في فترة س���ابقة، ولقاءات اخرى يجري االعداد لها في وقت 

قريب.
ويج����ري حزب ال���طاشناق اتصاالت أولية مع ال����نائب 
ميش�����ال امل���ر ب���هدف التنس���يق والتعاون في االنتخابات 
الب����لدية من دون تخلي احلزب عن التحالف األساس���ي مع 

الع���ماد ميشال عون.
وعلى رغم حتس���ن عملية التنس���يق 
السياسي بني الطاش���ناق والكتائب عبر 

اجتماع���ات منتظمة تتوالها جلنة رباعية من الطرفني، اال ان 
أي مؤشرات لم تظهر بعد بش���أن احتمال تنسيق أو حتالف 

في االنتخابات البلدية.
 زحلـة وحتالف سـكاف - فتوش: يتوقع ان تش��هد زحلة معركة 
انتخابية حامية الوطيس خصوصا ان قوى 14 آذار تس��عى لتؤكد 
متثيلها للمدينة واسقاط كل كالم قيل في االنتخابات النيابية عن 
اتكالها في الفوز على أصوات الناخبني السنة، في حني يسعى النائب 
ايلي سكاف الى التعويض عن هزميته في االنتخابات النيابية بالفوز 
باملجلس البلدي، وقد اقترب االعالن عن اتفاق وش��يك بينه وبني 
النائب نقوال فتوش، واملش��اورات السياس��ية قد تضم ايضا الى 
محور سكاف - فتوش الوزير السابق خليل الهراوي وخصوصا 
اذا ما مت االتفاق على تسمية املهندس سمير الهراوي عضو البلدية 
احلالي نائبا لرئيس البلدية السيما بعد االتف���اق على تس���مية 

م.جوزف دياب املعلوف لرئاسة الالئحة.
 جزيـن: عنوان املعرك���ة في جزين مش���ابه لعنوانها في 

االنتخابات النيابية في ظل اتس���اع هوة 
اخلالف بني الرئيس نبي���ه بري والعماد 
عون الذي يسعى من خالل حملة اعالمية 
واس���عة بدأها ضد املجلس البلدي املدعوم من بري والنائب 
السابق س���مير عازار من أجل الفوز باملجلس البلدي اجلديد 

بعد الفوز مبقاعد القضاء النيابية الثالثة.
 معركة بني بهية احلريري وأسـامة سـعد: يستعد تيار املستقبل كما 
تقول أوس��اطه ملعركة رابحة في صيدا الس��ترجاع البلدية، حيث 
سجلت في اآلونة األخيرة حركة لقاءات ومشاورات مكثفة للنائب 
بهية احلريري التي اعلنت انه لن يكون مرشحون ال من كل احلريري 
وال من تيار املستقبل، وفي املقابل بدأ »اللقاء الوطني الدميوقراطي« 
في صيدا الذي يتزعمه النائب الس��ابق أس��امة سعد سلسلة من 
النقاش��ات واالجتماعات متحورت حول املجل��س البلدي العتيد، 
خصوصا بعدما أعلن س��عد جهوزي��ة كاملة خلوض هذه املعركة، 
فيما اكدت أوساط رئيس البلدية احلالي د.عبدالرحمن البزري أنه 

غير مرشح.
 معركة الئحتني في جبيل: لوحظ ان نواب »التيار الوطني احلر« 
في جبيل يعملون على تشكيل الئحة االنتخابات البلدية في 

املدينة وتضم الوزير الس���ابق جان ل���وي قرداحي وجوزف 
الشامي وجينو مرعي الكالب، وهناك من يتحدث عن انضمام 
م.كمال قرداحي الى نسيبه الوزير قرداحي في معركته البلدية، 
وم.طنوس قرداحي رئيس اقليم جبيل الكتائبي السابق الى 
هذا التحالف بوجه الئحة زياد حليم احلواط الذي يبدو سائرا 
مبعركته التي يحضر لها منذ أكثر من سنة دون ان يتلفت الى 
الوراء مع انه تلقى نصائح عدة من مقربني منه بوجوب التروي 
وترك االتصاالت جتري حتى آخر حلظة، ولكنه يرى ان تضييع 

الوقت ليس عامال جيدا.
 افرام يسعى لالئحة توافقية في جونية: دعا رئيس جمعية الصناعيني 
م.نعمت افرام جميع املعنيني بالعملية االنتخابية البلدية في كسروان 
وخصوصا في جونيه الى العمل من اجل تش��كيل الئحة توافقية 
تضم معظ��م االطراف لتحقيق هدف االمن��اء ملدينة جونيه وقال 
افرام: ان جونيه تس��تأهل منا جميعا التضحية من اجل ان يطغى 
الوفاق ويعل��و على صوت املعركة االنتخابية الن هدفنا ان جنمع 
ولي��س ان نفرق وحتقيق الهدف االساس��ي العالء ش��أن جونية 
يتلخص بأن نتنازل جميعا الجل مصلحة جونية، معلنا بدء املشاورات 

مع اجلميع ابتداء من االثنني املقبل.

بلديات 2010

بيروت ـ محمد حرفوش
رأى مسؤول منطقة اجلنوب 
في حزب اهلل الش���يخ نبيل 
ق���اووق ان أكثر ما يخش���اه 
الع���دو اإلس���رائيلي لي���س 
املؤمترات العربية والقرارات 
الدولية، وامنا املوقف البطولي 
املوحد بني املقاومة في لبنان 

وفلسطني.
قاووق وخالل احتفال في 
بنت جبيل، اعتبر ان التغيير 
في املنطقة ال يصنعه الرئيس 
أوباما، وإمنا  األميركي باراك 
بن���ادق املجاهدين املقاومني، 
مؤكدا أن���ه ال طريق للعودة 

الى القدس وفلس���طني إال من 
خالل إس���تراتيجية املقاومة 
التي تتعزز وتتوس���ع، وهي 
األكثر احتضانا لدى شعوب 

املنطقة.
وش���دد عل���ى ان املقاومة 
اكبر وأق���وى من ان حتاصر 
او تس���تنزف او يقطع عليها 

الطريق.
وقال: ان املقاومة في لبنان 
وفلس���طني في خندق واحد 
وفي مواجهة عدو واحد واننا 
التعاون  في أعلى مستويات 
والتنس���يق والتكام���ل الذي 

يضيق على العدو اخلناق.

بيروت: تق����ول معلومات ان
النائب سليمان فرجنية قام 
مؤخرا بعدة زيارات الى سورية 
لنقاش وضع أجندة عمل سياسية 
مشتركة ل� 8 آذار، لكنه الحظ ان 
دمش����ق ال تريد في هذه املرحلة 

الدخول ف����ي وضع خطة حترك 
ألنها تنتظر كيف سيتبلور الوضع 
اإلقليمي والدولي في مرحلة ما بعد 
إجراء االنتخابات العراقية، وعليه 
قرر فرجنية االبتعاد عن احللبة 

السياسية في هذه الفترة.

العد ان  بي���روت: يب���دو 
العكس���ي النتقال مكاتب 
منظمات األمم املتحدة العاملة 
في لبنان من مبنى »االسكوا« 
عند ساحة رياض الصلح في 
وس���ط بيروت، ال���ى منطقة 
»املارينا« ف���ي ضبية، قد بدأ 
فعليا بعد سنوات من االنتظار 

واملراجعات والدرس.
واذا كان الس���بب املعل���ن 
إلخ���الء املبن���ى الزجاجي ل� 
»االسكوا« في بيروت هو سبب 
أمني بعد تكرار االعتصامات 
والتظاهرات حول مبنى »بيت 
األمم املتحدة«، فإن ثمة أسبابا 

أبرزها كلفة استئجار  أخرى 
مبنى »االس���كوا« بعدما بلغ 
اللبنانية  ما دفعته احلكومة 
من���ذ العام 1997 وحتى العام 
2009 ما مجموعه 152 مليارا 
و966 مليونا و365 ألف ليرة 

لبنانية.
ووفقا للمعلومات املتوافرة 
فإن املقر اجلديد لوكاالت األمم 
املتحدة سيشغل مساحة تقارب 
62 ألف متر مربع، وقد وضعت 
مقترحات ومواصفات محددة 
للبن���اء، بناء على مقتضيات 
هندسية وأمنية حددتها األمم 

املتحدة في نيويورك.

بيروت: تستأنف هيئة احلوار
الثاني في  الوطني اجتماعها 
صيغتها الثالثة يوم اخلميس 15 
اجلاري في بعبدا برئاسة رئيس 
اجلمهورية ملتابع����ة البحث في 
االستراتيجية الدفاعية استنادا الى 
أوراق العمل التي قدمها املشاركون 
والرؤية التي عرضها حزب اهلل 
حول املوضوع، والذي سيتقدم 
الحقا بورقة مكتوبة حول رؤيته 
الدفاعية وفق ما  لإلستراتيجية 

قال أحد نواب احلزب.
وقد تسبق االجتماع لقاءات 
متهيدية يعقدها الرئيس ميشال 
س����ليمان مع عدد من املشاركني 
في هيئة احلوار من أجل التهيئة 
لالجتم����اع بعدما ش����نت قوى 
سياس����ية حملة عل����ى الرئيس 
س����ليمان بس����بب دعوته هيئة 
احلوار والطريقة التي اختار فيها 
املشاركني، األمر الذي لم يرق لقوى 
األقلية التي كانت ترغب في إغراق 
الهيئة بإدخال عناصر موالية لها 

ملواجهة املرحلة املقبلة.
وتخش����ى األقلية من ضغط 
هيئة احلوار عليها وعلى املقاومة 
وسالحها في هذه املرحلة، ولذلك 
تفضل جعل الفترة بني االجتماع 
واآلخر طويلة في محاولة لتمييع 
املقاومة  األمر وسحب موضوع 
التداول وإبقائه داخل هيئة  من 
التي تعقد اجتماعها كل  احلوار 
شهرين أو أكثر. وسيكون هناك 
موقف واضح لسليمان يرد فيه 

على الذين انتقدوه.
وتتج����ه األنظار في جلس����ة 
احل����وار الوطني بعد أيام الى ما 
س����يقوله النائب وليد جنبالط 
لتبني حج����م التغيير الذي دخل 
على موقفه السياسي بعد زيارة 
دمشق. وفي هذا املجال يوضح 
جنبالط ان األولوية بالنسبة إليه 
بعد عودته من دمشق تتمحور 
الوطنية  حول تأكي����د ثوابت����ه 
والقومية، وفي طليعتها التمسك 

بخيار املقاومة.

عضو تكتل اإلصالح والتغيير نفى ما يشاع عن عزم مقاطعة التيار العوني لالنتخابات البلدية

أسود لـ »األنباء«: تحالف عازار - رزق المحتمل في جزين 
لرد »اللطمة« واسقاط القرار الحر وليس إلنقاذ المدينة

بيروت ـ زينة طّبارة
رأى عضو تكتل »التغيير واالصالح« النائب زياد 
أسود ان لبنان مازال يعيش حتت رحمة احملاصصة 
وتوزيع املغامن بني الطوائف وبعض الفئات اللبنانية، 
معتبرا ان سقوط املشروع االصالحي لقانون االنتخابات 
البلدية خالل االجتماع األخير للجان النيابية املشتركة، 
كان حلقة من حلقات املوت السريري الذي تشهده البالد 
منذ سنني خلت جراء اعتماد احملاصصة كوسيلة لبناء 
الدولة، مش����يرا الى ان التيار الوطني احلر والتكتل 
املذكور حاوال انعاش ما هو ميت على جميع املستويات، 
السيما املستوى اإلداري والدستوري، امنا دون فائدة 
في ظل وجود تكتالت تستشرس في سبيل إبقاء لبنان 

على حالته املرضية ألسباب شخصية بحتة.
وأعرب أس����ود في تصريح ل����� »األنباء« عن عدم 
قناعته بأن م����ا حصل على طاول����ة مجلس الوزراء 

مستقل ومنفصل عما حصل داخل املجلس النيابي وحتديدا داخل اللجان 
املشتركة، مبعنى آخر يعتبر النائب ان هناك ازدواجية في القرار لدى 
بعض الفرقاء اللبنانيني وعملية توزيع أدوار فيما بني ممثليهم، بحيث 
يعارضون في املجلس النيابي ما يقرروه داخل مجلس الوزراء، مشيرا 
ال����ى ان تلك االزدواجية في القرار أدت الى اصطدام االصالحات بحائط 
مس����دود، وبالتالي الى س����قوط البنود االصالحية وعدم ادخالها على 
قانون االنتخابات البلدية، معتبرا ان العودة الى القانون النافذ إلجراء 
االنتخابات على أساسه بكل ما يعتريه من شوائب وخلل هي ضرب من 

املغامرة في مستقبل البالد واألجيال الصاعدة.
رد على صقر

هذا ورد أسود على النائب عقاب صقر )مستقبل( التهام هذا األخير 
نواب تكتل »التغيير واإلصالح« بقيامهم مبسرحية استعراضية من خالل 
نعيهم اإلصالحات في لبنان، رد معتبرا ان املسرحية املشار اليها نفذها 
وأخرجها من أبدى استعداده الدخال االصالحات داخل مجلس الوزراء 
وطع����ن بها داخل املجلس النيابي، وهو من تهرب من النس����بية حتت 
حجج وذرائع متعددة كونه ال يس����تطيع االعتراف بالتعددية الطائفية 
واملذهبية والفئوية داخل محيطه، وهو من متنع عن ادخال االصالحات 
لضمان بعض املقاعد ف����ي املجالس البلدية، الفتا الى ان هؤالء يدعون 
االصالح وهم املفسدون في البالد، ويدعون حمايتهم للدستور وهم أول 
من تطاول عليه وانتهك نصوصه وقفز فوق األعراف والقوانني املرعية 

اإلجراء، متاما كما ادعوا حرصهم على شفافية التعيينات 
في الوقت الذي يضربون فيه عرض احلائط بانتفاء 

العنصر املسيحي من ادارات الدولة ومؤسساتها.
تحالف عازار ـ رزق

وردا على سؤال حول ما يشاع عن امكانية حتالف 
انتخابي بني النائبني السابقني سمير عازار مدعوما من 
الرئيس نبيه بري وادمون رزق مدعوما من »القوات 
اللبنانية« أكد أسود أنه ليس لديه أي مشكلة مع التحالف 
املذكور كون القرار سيعود ألهالي جزين الرافضني ألي 
شكل من أشكال الفساد في مجلسها البلدي، مستبعدا 
وجود من س����يدلي بصوته لدعم اس����تمرار اإلساءة 
الى جزين س����واء على مس����توى اخلدمات أو اإلمناء 
أو اإلفالس في صندوق مجلس����ها البلدي، معتبرا ان 
كل ما قيل ويق����ال ان لعازار الباع الطويل في جزين 
وقضائها، س����قط في االمتحان الكبير الذي جتسد بخيار الناخبني في 
االنتخابات النيابية، وذلك العتباره ان أهالي جزين ال يستسيغون أي 
تدخل من خارجها في شؤونها الداخلية سواء على املستوى السياسي 

أو على املستوى اإلمنائي.
واعتبر ان حتالف عازار � رزق احملتمل في منطقة جزين، ليس لسحب 
البساط من حتت العماد ميشال عون فحسب، امنا ايضا السقاط القرار 
اجلزيني احلر، مش����يرا الى ان الكالم عن الثأر على خلفية االنتخابات 
النيابية ورد اللطمة في جزين هو كالم بال وخائب، وذلك العتباره ان 
رد اللطمة ال يكون باس����تجماع القوى ضد تكتل »التغيير واالصالح« 
والعماد ع����ون، امنا باملواجهة الفردية مبعزل ع����ن أي دعم من خارج 
جزين، مؤكدا ان سقوط وجناح املرشحني في كل انتخابات نيابية كانت 
أم بلدية أم اختيارية، يتوقف على مدى مصداقية املرشحني وتواصلهم 
مع الناخبني، وعلى سماع شكواهم وهمومهم اليومية، األمر الذي كانت 
تفتقده جزين والذي أدى الى تغيير أبنائها لقياداتها السياسية، مؤكدا 
ايضا ان حتالف عازار � رزق لن يكون له أي معنى أو سبيل للنجاح ما 

دام ُيعنى برد اللطمة وليس بانقاذ املدينة من مآسيها اإلمنائية.
وختم النائب أس����ود نافيا ما يش����اع عن أن »التيار الوطني احلر« 
وتكتل »التغيير واالصالح« س����وف يقاطع����ا االنتخابات البلدية على 
خلفية سقوط املشروع االصالحي، ال بل على العكس سوف يخوضان 
االنتخاب����ات بروح عالية وبجهوزية كاملة متاما كما خاضاها يوم كانا 

يتعرضان ألسوأ وأعنف احلمالت ضدهما.
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