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بيروت ـ زينة طبارة
رأى عضو كتلة املس���تقبل النيابية النائب 
متام سالم ان التمثيل في مجلس بلدية بيروت 
ينحصر مبوجب النظام الدميوقراطي، في القوى 
السياسية االكبر التي فرزتها نتائج االنتخابات 
النيابية، معتبرا انه وبالرغم مما تقدم وبالرغم 
من عدم فوز التيار الوطني احلر بأي مقعد نيابي 
عن بيروت، لم تتردد القوى البيروتية وعلى 
رأسها الرئيس احلريري في مشاركة العماد عون 
في املجلس البلدي للمدينة، امنا بحصة رمزية 
كون تياره ليس له اي متثيل نيابي عن بيروت، 
مس���تغربا مطالبة عون باملشاركة في املجلس 
البلدي تارة على قاعدة النس���بية وطورا على 
قاعدة الفرض ورفع الصوت عاليا، مذكرا بأن 

بيروت قسمت خالل االنتخابات النيابية السابقة الى ثالث دوائر 
انتخابية، الرض���اء العماد عون جراء ادعائه آنذاك بأن املناطق 
املسيحية من بيروت غير متاحة البنائها فرصة انتخاب ممثليهم 
بس���بب طغيان الصوت الس���ني، ومع ذلك رفض ابناء املناطق 
املسيحية ان يكون التيار العوني ممثال عنهم، واعادوا بالتالي 

انتخاب من كان ميثلهم قبل التقسيم االنتخابي املذكور.
واستغرب النائب سالم في تصريح ل� »األنباء« مطالبة العماد 
عون متثيله مبقعد سني في املجلس البلدي لبيروت، اضافة الى 
مطالبته بغالبية املقاعد املسيحية فيه، معتبرا ان تلك املطالب 
لعون ليس���ت سوى مطالب تعجيزية تهدف الى نسف التوافق 
وذلك السباب عديدة واهمها ثالثة: 1 � خروجه من االنتخابات بهدف 
التستر على حجمه احلقيقي، 2 - ارباك البيروتيني واظهارهم 
بصورة مزيفة على انهم يرفضون التوافق، 3 - ارغام الرئيس 
احلريري على التفاوض معه بهدف اظهار نفسه على انه املمثل 

الوحيد للمسيحيني والناطق الوحيد باسمهم 
وذلك اثر عدم توصله ال���ى تفاهم مع الوزير 

ميشال فرعون.
وردا على س���ؤال لفت النائب سالم الى ان 
اصرار الرئيس احلريري على مفاوضة العماد 
عون من قبل مسيحيي قوى 14 آذار، هو خيار 
ف���ي محله الطبيعي ك���ون املفاوضة تتمحور 
حول املقاعد املسيحية للمجلس البلدي، وليس 
على املقاعد اخلاصة باملس���لمني، الفتا الى ان 
العم���اد عون مخطئ ان كان يظن انه بتصرفه 
هذا يستطيع فرض معادلة غير منطقية على 
االنتخابات البلدية في بيروت، وذلك العتباره )اي 
سالم( ان اهالي بيروت مسلمني ومسيحيني لم 
يوفروا مناسبة انتخابية اال وقالوا فيها كلمتهم 
جلهة اختيارهم ملمثلني، مع حرصهم الدائم على تقسيم املجلس 
البلدي ملدينتهم امنا وفق منطق دميوقراطي سليم وليس وفق 

منطق الفرض بالقوة.
وختم النائب س���الم مؤكدا ان املجال���س البلدية حتتاج الى 
وجود انسجام وتكامل بني اعضائها وليس الى وجود انقسامات 
ونزاع���ات تعرقل املس���ار االمنائي للمدن والق���رى، االمر الذي 
من اجله يدعو س���الم الى تش���كيل لوائح كاملة تتنافس على 
املجلس البل��دي، وذلك العتباره ان التوافق على غرار احلكومات 
االئتالفية والتوافقي��ة يش���ل العمل البلدي ويؤدي بالتالي الى 
التراجع على املس���تويني احلضاري واالمنائي، معربا ردا على 
سؤال عن اعتقاده بأن االنتخابات البلدية في بيروت قد تذهب 
الى خوض معركة انتخابية جراء متس���ك العماد عون مبواقفه 
غير املنطقية مدعوما من حزب اهلل وذلك من باب مس���ايرة هذا 

االخير له ليس اكثر.

بيروت ـ عمر حبنجر
مرت االنتخاب����ات البلدية في 
جبل لبنان بدميوقراطية وسالم، 
فهل يتكرر هذا املشهد البلدي بأدائه 
الثانية من  ونتائجه في املرحلة 
االستحقاق االنتخابي الذي يشمل 

بيروت والبقاع؟
بي����روت، مازالت تتقلب على 
صاج االنتظار، واآلمال تتضاءل 
يوما بع����د ي����وم، بالتوصل الى 
بلدي����ة توافقية في ظل متس����ك 
العماد ميشال عون بحصة االسد 
في النصف املسيحي من اعضاء 
البلدية واعتبار تيار املستقبل مثل 

هذا نوعا من االبتزاز.
املصادر املتابعة توقعت معركة 
كسر ظهر في زحلة، مقابله كسر 

يد في بيروت.

إعالن الئحة المستقبل

وردا على ذلك، اعلن املرش����ح 
لرئاس����ة بلدية بي����روت م.بالل 
حمد رئيس الئحة وحدة بيروت 
عن الئحته التي تضم 24 عضوا 
مناصفة بني املسلمني واملسيحيني، 
وقال: ان الئحته متثل النس����يج 
البيروتي والنسيج اللبناني وهذه 
وصي����ة الرئيس الش����هيد رفيق 
احلريري، وهذا العهد الذي قطعه 
على نفسه دولة الرئيس الشيخ 
سعد احلريري ان تكون الالئحة 
الوطني املسيحي  النسيج  متثل 

املسلم.
وقال حمد: البيروتي مرت به 
محن كثيرة ومرت عليه صعوبات 
وآالم وكان دائما يخرج منها عزيز 
النفس شامخ الرأس وأنا كي أمثل 
اب����ن بيروت يجب ان أعكس هذه 
البيروتي عزيز  الصورة صورة 
النفس الشامخ الذي ال يلني امام 
الصعوب����ات.. البيروت����ي تكفيه 

الكلمة الطيبة.
وبعد زيارته ملفتي لبنان الشيخ 
د.محمد رش����يد قباني، اكد حمد 
ان انتخاب����ات البلدية في بيروت 
ستشهد معركة انتخابية والعمل 
في بلدية مدينة بيروت هو عمل 
كبي����ر جدا بعيد ع����ن احلرتقات 
اليومية وبعيد عن  السياس����ية 
الشعارات السياسية، ولكن املعركة 
تتحول الى طابع سياسي ونحن 
نريد حتويله����ا الى طابع امنائي 
وهذه كانت وصية الرئيس الشهيد 
وهذه وصية دولة الرئيس الشيخ 
سعد احلريري الذي بارك ترشيحي 
ومفت����ي لبن����ان، ان يكون عملنا 
السياسة إلننا  امنائيا بعيدا عن 
نحن للجميع مهما كانت ميولهم 
السياسية وبإذنه تعالى عملنا غدا 

يعبر عن هذه االرادة.

النزال في زحلة

أما في البقاع، فتتحضر مدينة 
زحل����ة للنزال الكبي����ر بني نواب 
املدينة املنتمي����ة الى 14 آذار، من 

جهة وبني نائب املدينة الس����ابق 
ايلي سكاف الذي قرر ان يخوض 
معركة بلدية املدينة منفردا ودون 

حليفه العماد ميشال عون.
وجتدر االش����ارة الى ان مهلة 
سحب الترش����يحات من بيروت 
والبق����اع انته����ت منتصف الليل 

الفائت.
واذا كان االمل ضئيال بعودة 
الرؤوس احلامية في  الى  الوعي 
بي����روت، فإن مثل ه����ذه العودة 
تكاد تكون مستحيلة في زحلة، 
ي����دور الصراع  خصوصا حيث 
على زعامة املدينة وعبرها البقاع 
االوسط، بشكل سافر وجلي بني 
الق����وى والزعامات املس����يحية 

املتنافرة.

نتائج الجبل

ال����ى االنتخابات  وبالع����ودة 
البلدي����ة واالختيارية التي جرت 
في جبل لبنان امس االول، فقد مني 
تيار العماد ميشال عون بخسارة 
في االنتخابات البلدية في مدينة 
جبيل، امام الئحة يدعمها انصار 
الرئيس ميشال سليمان وقوى 14 
آذار، مقابل كسب التيار لالنتخابات 
البلدية في »احلدث« والدامور، فيما 
ثبتت نتائج االنتخابات البلدية، 
زعامة النائب ميشال املر البلدية 
في قضاء املنت استنادا الى مروحة 
حتالفات ش����ملت حزب الكتائب 
اللبناني����ة« والتيار  و»الق����وات 
الوطني احلر ف����ي بلدات اخرى، 
اضافة الى سلسلة انتصارات بلدية 
لقوى 14 آذار في جبيل »وس����ن 

الفيل« واحلازمية ودير القمر.
البلدية  املعركة االنتخابي����ة 
األكثر انغماسا بالسياسة، حصلت 
في مدينة جبيل عاصمة القضاء 
الذي ينتمي اليه الرئيس ميشال 
سليمان، حيث سجل سقوط الئحة 
العماد ميشال عون الذي دعم الئحة 
الوزير السابق جان لوي قرداحي، 
في مواجهة الئح����ة جبيل أحلى 
برئاس����ة زياد حواط التي فازت 

باملقاعد الثمانية عشرة كاملة.
وعلى ذمة املاكينة االنتخابية 
حلواط ف����إن أول الفائزين زياد 
حواط نال 2801 صوت بينما نال 
آخر الفائزين في الئحته محمود 
املولى 2384 صوتا، في حني نال 
الوزي����ر الس����ابق قرداحي، اول 

اخلاسرين 2194 صوتا.
العماد عون معركة  وخس����ر 
بلدية »قرطبا« امام الئحة يدعمها 
منسق قوى 14 آذار د.فارس سعيد، 
وكذلك في بلدة »العاقورة« فازت 

الالئحة املدعومة من 14 آذار.
فمن أصل 51 بلدية في قضاء 
املنت ن����ال املر 25 مجلس����ا بلديا 
بالتحالف مع القوى العائلية و16 
مجلسا بلديا بالتحالف مع حزب 
الكتائب، فيما نال العماد عون 8 

بلديات.

لبنان يترقب »البلدية 2«: معركة »كسر يد« في بيروت »وكسر ظهر« في زحلة!
نهاية المرحلة األولى في الجبل بفوز »التيار« في الحدث والدامور وخسارته في جبيل ودير القمر.. وتكريس زعامة المر متنياً

)محمود الطويل( رئيس احلكومة سعد احلريري في لقاء مع فاعليات بيروتية في قريطم مساء امس االول
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سالم لـ »األنباء«: أستغرب مطالبة عون بمقعد سني في بيروت!
دعا إلى تشكيل لوائح كاملة في العاصمة تتنافس على مجلسها البلدي

أخبار وأسرار لبنانية

 السجن شهرًا للسفير جوني عبدو وفارس خشان: أصدرت 
محكمة املطبوعات في بيروت برئاسة القاضي روكس 
رزق حكما قضى بإنزال عقوبة السجن غيابيا ملدة 
ش���هر واحد بحق الس���فير الس���ابق جوني عبدو 
والصحافي فارس خشان وتغرمي املدير املسؤول في 
صحيفة »املستقبل« توفيق خطاب مبلغ 50 مليون 
ليرة بع���د إدانتهم بارتكاب جرم القدح والذم بحق 
الرئيس الس���ابق اميل حلود م���ن خالل مقال كتبه 
خشان ونشرته »املس���تقبل« في 24 فبراير 2006 
بعنوان »جوني عبدو يروي قصة اميل حلود« وفيه 
يتحدث عما أسماه بإجنازات فضائح هذا الرجل عبر 
وضع ستني س���يارة بتصرفه، واقتطاع أموال من 

الصندوق األسود في كازينو لبنان ملصلحته«.
واعتبر احلكم ان اإلشارات واإليحاءات الواردة في 
املقال تتضمن قدحا وذما وازدراء بش���خص حلود 

وحتقيرا له وللمركز الذي يتبوأه.
مادة اعالمية دسمة: توقف نائب أكثري أمام الفضائح 
التي يكشف عنها وزير الزراعة د.حسني احلاج حسن 
تباعا، س��واء بالنس��بة إلى القمح األوكراني الفاسد أو 
ش��حنة السمس��م األخيرة، ونوه مبا يقوم به الوزير 
بالتعاون مع أحد األجهزة األمنية التي تزود الوزير مبادة 

إعالمية دسمة.
عالقـة عون بسـكاف: علق ديبلوماسي عربي على 
اخلالف القائم بني العماد ميشال عون والنائب السابق 
الياس سكاف، قائال إنه أقل قليال من انسحاب وليد 
جنبالط من 14 آذا، وأكبر قليال من انسحاب الرئيس 

عمر كرامي من 8 آذار.
وتوقعت مصادر بقاعية أن تتراجع العالقة السياسية 
بني النائب الس���ابق الياس سكاف والتيار الوطني 
احلر، في مع���زل عن النتائج التي ستس���فر عنها 

انتخابات البلدية.
مقعد املنيـة: بعد وفاة نائب دائرة الضنية – املنية، 
هاشم علم الدين، تستبعد أوساط مطلعة اجراء انتخابات 
فرعي��ة مرجحة اعالن فوز من ميث��ل عائلة علم الدين 
وم��ن تتفق عليه العائلة بالتزكي��ة من دون احلاجة الى 
انتخابات، واملعروف ان مقعد علم الدين مخصص عرفا 

لبلدة املنية ومحسوب سياسيا لكتلة نواب املستقبل.
اعتزال السياسـة: شخصية سياسية من »اليسار 
الس���ابق« ومقربة من قصر املختارة قالت ملسؤول 
ب���ارز إن رئيس اللقاء الدميوقراط���ي النائب وليد 
جنبالط مير أحيانا في »حاالت« يظن معها أنه على 

وشك اعتزال السياسة.
ادارة للشؤون الفتحاوية: آخر التسويات املقترحة حلل 
املش��كلة التنظيمية حلركة فت��ح في لبنان وبإشراف 
موفد الرئيس الفلسطيني عزام األحمد قضت بتأليف 
جلنة م��ن 9 أشخاص الدارة الشؤون الفتحاوية، على 
رأسها فتح��ي أبوالع��ردات )أمني السر(، وخالد عارف 
نائبا له، وكذلك عني العقي��د محم��ود العيسى )اللينو( 
قائ��دا للكفاح املس��لح خلفا للعميد مني��ر املقدح الذي 
سيصبح قائدا للمقر العام في احلركة، وقد ضمن املقدح 
ان تنتقل القوات التي تأمتر به حاليا من الكفاح الى املقر، 
على ان تتبع له أيضا التشكيالت املعروفة ب� »ميليشيا 

فتح«.
اجراءات استثنائية: السلطات األمنية املختصة اتخذت، 
بعي���دا من الض���وء، إجراءات اس���تثنائية حلماية 
مؤسسات حساسة بعد ورود معلومات حول احتماالت 
إرهابية قد تطول لبنان حتديدا من أجل إرباك الوضع 

الداخلي.

ماذا حصل في »برجا«
بين المستقبل و»الجماعة«؟

بيروت: جبل لبنان »احتضن« أهم املعارك املسيحية في انتخابات 
العام 2010 البلدية على مس��توى كل لبنان، واملسرح الوحيد الذي 
سلطت عليه األضواء خارج »الساحة املسيحية في اجلبل« كان في بلدة 
برجا »الس��نية« ذات الكثافة السكانية العالية »13 ألف ناخب« الواقعة 
في اقليم اخلروب التابع اداريا لقضاء الشوف والتابع سياسيا لصيدا، 
واملفاجأة في هذه البلدة جاءت مزدوجة: التواجه بدل التوافق بني تيار 
املس��تقبل »الذي فاز بالبلدية« واجلماعة االسالمية، وانحياز احلزب 
االشتراكي الى »اجلماعة« بدل »املستقبل«، ويبدو ان املواجهة في برجا 
انعكس��ت على أجواء صيدا التوافقية، فقد أقدمت اجلماعة االسالمية 
بعد ظهر أمس على سحب مرشحيها من الالئحة التوافقية وأبقت على 
تأييدها لرئيس البلدية التوافقي محمد السعودي الذي يواجه مشكلة 
تش��كيل الالئحة، وحيث يبدو اآلن ان التوافق على رئاسة البلدية ال 

يكفي اذا استمر اخلالف على املجلس البلدي.
ماذا حصل في برجا؟

ش��هدت برجا معركة شرسة وتبادل اتهامات بدفع أموال بني تيار 
املستقبل الذي يخوض معركة االنتخابات البلدية للمرة األولى والداعم 
لالئحة »قرار برجا« من جهة، واجلماعة االسالمية التي تترأس البلدية 
منذ 12 س��نة والداعمة لالئحة »الوفاء لبرجا« من جهة ثانية، وانعكس 
هذا األمر في صورة زحام خانق شهدته أحياء البلدة، وتقول أوساط 
اجلماعة االسالمية في برجا: »كنا قد دخلنا في مشاورات مع املستقبل 
للوصول الى الئحة توافقية لكن اكتشفنا فيما بعد انهم يقولون شيئا 
ويفعلون أمرا آخر، في محاولة منهم الدخال مرش��حني على الئحتني 
متنافستني في الوقت عينه، لذا قررنا فسخ التوافق وخضنا املعركة 
مع عدد من العائالت في املنطقة، مع العلم ان أحمد احلريري أتى الى 
البلدة وهدد بفرط التوافق بني اجلماعة االس��المية وتيار املستقبل«، 
وعن التحالف مع احلزب االشتراكي تضيف: »أعلن النائب عن احلزب 
في املنطقة عالء الدين ترو دعمه لالئحتنا وانه راض عن عمل اجلماعة 

االسالمية«.
وفي املقابل تقول أوس��اط »املس��تقبل« هن��اك: »بعدما اتفقنا مع 
اجلماعة االس��المية على الئحة توافقية تضم 7 مقاعد ملرشحيها و7 
لتيار املستقبل اضافة الى 4 للحزب التقدمي االشتراكي، على ان تنقسم 
مدة الرئاسة ثالث سنوات لنا و3 سنوات ألحد مرشحيهم، انقلبوا على 
االتفاق مطالبني بتعديله الى 13 ملرشحيهم مقابل 5 ملرشحي املستقبل 
واالش��تراكي مجتمعني، فقررنا عندها خ��وض املعركة وحتالفنا مع 
عدد م��ن العائالت«، وعن موقع احلزب االش��تراكي في هذه املعركة 
تضي��ف: »على الرغم من اعالنه انه يقف على احلياد ويترك احلرية 
ملناصريه لك��ن الواقع على األرض يثبت ان هناك توافقا حصل بينه 

وبني اجلماعة االسالمية«.

قراءة سياسية »خاطفة« في انتخابات جبل لبنان
بيروت: صدرت فجر امس النتائج األولية لالنتخابات البلدية 

في جبل لبنان، وأبرز النتائج:
- فوز كامل لالئحة »جبيل أحلى« برئاسة زياد حواط »18 � 0« 
على الئحة جان لوي قرداحي املدعومة من العماد ميشال عون.

- فوز الئحة 14 آذار في قرطبا املدعومة من ابن البلدة النائب 
السابق فارس سعيد ومن القوات اللبنانية على الالئحة املدعومة 

من التيار الوطني احلر والكتائب.
- ف��وز الئحة التيار الوطني احل��ر في احلدث على الئحة 14 

آذار.
- فوز الئحة الكتائب في سن الفيل على الئحة »التيار«.

- فوز الالئحة التوافقية في جونية برئاسة أنطوان افرام.
- ف��وز الئحة حتالف »األحرار القوات« في دير القمر، وفوز 

الئحة حتالف »عون جنبالط« في الدامور.
- ف��وز اللوائح املدعومة من النائب ميش��ال املر في س��احل 

املنت.
في قراءة سياسية لهذه النتائج:

1 - من حيث املبدأ، ال تصلح االنتخابات البلدية مقياسا للواقع 
السياس��ي وميزان القوى، خصوصا انها جرت بشكل عام حتت 
مظلة »التوافق« بني قوى وقيادات باغتتها االنتخابات، واتسمت 
ب� »الفوضى العارمة« في حتالفات »غريبة عجيبة« جمعت أضدادا 
وتناقضات ف��ي لوائح واحدة، وطغت فيه��ا االعتبارات العائلية 
واملناطقية في كثير من البلدات وانحسر تأثير العوامل السياسية 
ال��ى حد كبير، فإذا كانت األحزاب قادت االنتخابات النيابية، فإن 
العائالت قادت االنتخابات البلدية وحتكمت مبجرياتها واضطرت 
األحزاب الى الس��ير وراءها والتلطي به��ا واخلضوع لتوازنات 

وتعقيدات محلية وابرام حتالفات موضعية.
ولكن معارك سياسية في عدد من املدن الكبرى، خرقت قاعدة 
التوافق وش��كلت »استثناءات« نوعية، كانت كافية إلعطاء فكرة 
ومؤش��رات أولية الى تغييرات حاصلة »على األرض«، خالل عام 
فص��ل بني االنتخابات البلدية والنيابية، في األحجام وفي املزاج 

الشعبي العام.
2 - معركة جبيل هي املعركة التي اس��تحوذت على أكبر قدر 
من االهتمام واألض��واء، خصوصا بعدما أعطيت طابع املواجهة 
الضمنية بني »العمادين« الرئيس العماد ميشال سليمان في معركة 
»رد االعتبار«، والعماد ميش��ال عون ف��ي معركة اثبات الوجود 
وتثبي��ت الفوز احملقق في انتخابات 2009، خصوصا ان ترؤس 
زياد حواط احملسوب عائليا على الرئيس سليمان »شقيق صهر 
الرئيس« وجان لوي قرداحي احملسوب سياسيا على عون »حليفه 

في انتخابات 2009« لالئحتني عزز هذا االنطباع ورسخه.
قبل اعالن النتائج كان س��ليمان متقدما في األداء على عون، 
فالرئيس سليمان جهد في ان ينأى بنفسه عن االنتخابات وجنح 

في ان يظهر انه على مس��افة واحدة م��ن اجلميع وليس فريقا، 
وفي ان يقلل من شأن االنتخابات »كلها ما بتحرز«، وفي املقابل، 
فإن العماد عون »بالغ« في »تسييس« املعركة والنزول بكل ثقله 
فيها، وفي »اس��تدراج رئيس اجلمهورية« بدل التوافق معه كما 
جرى في عمشيت، وفي تكبير املعركة واالنخراط شخصيا فيها 
عبر زيارته عش��ية االنتخابات ملنزل قرداحي وفي حث أنصاره 

على املشاركة الكثيفة.
3 - ل��وال الفوز الذي أح��رزه العماد عون ف��ي احلدث أحد 
معاقله الرئيسية، لكانت خسارة جبيل جاءت مدوية، خصوصا 
انها ترافقت مع تراجع ملح��وظ للتيار الوطني احلر في بلدات 
أساس��ية في جرد جبيل أبرزها قرطبا والعاقورة وميفوق، في 
حني انه جنح باخلروج بأقل ضرر ممكن من انتخابات كسروان 
واملنت »باس��تثناء مواجهة خاس��رة له في معركة سياسية جرت 
في س��ن الفيل مبواجهة الئحة 14 آذار يتزعمها حزب الكتائب«، 
وأما حتالفه الناشئ حديثا مع جنبالط،  فإنه لم يترجم مكاسب 
بلدية تذكر في الش��وف وعاليه وان أتاح له دخوال سياسيا الى 

جبل لبنان اجلنوبي.
4 - »ميش��ال املر« هو الرابح األكبر في هذه االنتخابات التي 
أثبت من خاللها انه »س��يد اللعبة« في املنت ومفتاح البلديات في 
يده، وانه األكثر خبرة ومترسا في فهم أسرارها وخصوصياتها 

»العائلية«.
ميش��ال املر جنح في رد اعتباره السياسي وفي استرجاع ما 
كان فقده في االنتخابات النيابية األخيرة من مكانة سياسية، واذا 
قرر اعادة االتصال م��ع العماد عون ومصاحلته فإنه يفعل ذلك 

اآلن من موقع قوي ولعالقة »ندية«.
5 - أشارت النتائج الى تقدم ل� »القوات اللبنانية« على أرض 
جب��ل لبنان، مع العلم انها خاضت االنتخابات بطريقة براغماتية 
ومرنة، فأعطت األولوية للتحالفات في أماكن كثيرة وفضلت في 
أماكن أخرى املواجهة غير املباشرة من خطوط خلفية، وكان من 
املالحظ ان القوات أحرزت اختراقات بلدية واضحة في كسروان، 
في حني ان املفارقة س��جلت بأن نفوذها في جبل لبنان اجلنوبي 
»الش��وف وعاليه واملنت األعلى« جاء أوضح وأكبر مما هو عليه 

في جبل لبنان الشمالي »املنت وجبيل وكسروان«.
6 - حزب الكتائب، وكما أفادت نتائج االنتخابات البلدية، يسجل 
حتسنا وتقدما، تقدم بطيء وطفيف ولكنه ثابت وقابل لالتساع مع 
الوقت، الكتائب أكدت سيطرتها على بلدات بكفيا واجلوار وربحت 

معركة سن الفيل وأثبتت وجودها في كفرشيما واحلازمية.
7 - »معرك��ة جونية« أعطت اش��ارة االنطالق ملرحلة جديدة 
في كسروان تكون فيها »عائلة افرام« الرقم الصعب في املعادلة 
وتتصدر فيها مستقبال عملية متثيل كسروان على كل املستويات 

»النيابية والوزارية«.


