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تس�جيل نقاط: مصادر محايدة ترى انه كما درجت العادة يخرج 
اجلميع منتصرين من االنتخابات، فيركز كل طرف على نقاط ضعف 
الفري����ق اخلصم، ما ينتج تش����كيلة متثيلية فازت فيها كل القوى. 
وساعد الطابع العائلي لالنتخابات البلدية التيارات السياسية في 
عملية تبني الفوز في البلدات، كما س����اعدها أيضا انتشار مفهوم 
ترش����يح كل فريق ملرش����حني في اللوائح املتنافسة، ما ينتج فوز 
اجلميع على اجلميع وعدم خسارة أحد. وباإلجمال أوحت النتائج 
التي متخضت عنها املرحلة االولى من االنتخابات البلدية في جبل 
لبنان، بان التوازن الذي أرس����ته االنتخابات النيابية االخيرة على 
الس����احة املس����يحية مازال قائما الى حد كبير، فتوزعت اخلسائر 
واالرباح على القوى السياس����ية، من دون ان يس����تطيع أي فريق 
االدعاء انه حقق نصرا كاس����حا على مستوى احلصيلة اإلجمالية 
لالس����تحقاق البلدي، وبالتالي فال ضربات قاضية وإمنا تس����جيل 

نقاط.
إحياء النهج الوسطي: يرى مراقب سياسي ان النائب ميشال املر، وبعدما 
رست نتيجة االنتخابات البلدية في املنت وجبيل وكسروان على النتيجة 
املعروفة، قد يعود الى طرح فكرة مش��روع الوسطية التي لم يتردد في 
االعالن عنها والترويج لها قبل االنتخابات النيابية االخيرة، والتي عجز 
عن الدفع في اجتاهها بس��بب نتيجة انتخابات 2009، لكن الفوز املدوي 
للوائح املؤيدة خلط الرئيس ميش��ال سليمان في ساحل جبيل مدعومة 
م��ن قوى 14 آذار، إضافة الى اندفاعة آل افرام الوس��طيني على مختلف 
محاور البلديات الكسروانية واجلمعيات االهلية، وعودة املر الالفتة الى 
الساحة املتنية، قد تعيد كلها احياء الروح في فكرة النهج الوسطي الذي 
ال يتردد املر في تكرار التزامه إياه وتأييد الدولة ومؤسساتها في مناسبة 

او من دونها.
»القوات« واملنت: في انتخابات املنت، حزب »القوات اللبنانية« متكن 
من دخول مختلف املجالس البلدية واالختيارية س����واء مباشرة او 
بالواسطة. وباستثناء بلدية قنابة برمانا التي فاز فيها مخايل بشارة 
احملسوب على »القوات« علنا، ميكن للقواتيني احلديث عن تثبيت 
حضور حزبهم الرس����مي في مختلف املجالس البلدية واالختيارية 
املتنية. ويبدو أن القوات ف����ي املنت، على نقيض االحزاب االخرى، 
فضلت االنفتاح على مختلف القوى من دون عقد مسبقة وممارسة 
دور الناخب القوي الذي ميلك كمية مرجحة من االصوات في مختلف 

االدارات احمللية بدال من اخلوض في مواجهات خاسرة.
صدمة إيجابية: تعبر مصادر كتائبية عن الصدمة االيجابية التي تلقاها 
احلزب جراء االس��تحقاق البلدي في جبل لبنان، مشيرة الى ان الوضع 
أكثر من ممتاز. فاألرقام الكتائبية تشير الى وجود 13 رئيس بلدية والى 
أكثر من 300 عضو في املجالس، والى 95 مختارا. وتشدد على ان هؤالء 
جميعا كتائبيون رس��ميون، أي يحملون البطاقات احلزبية. وأمام هذه 
األرقام املرتفعة، يتوقع الكتائبيون ان يرتفع رصيدهم البلدي في األسابيع 
املقبلة، م��ع التركيز الكتائبي على مجموعة من املناطق وأهمها البترون 

وزحلة وجزين.
زحلة والعالقة بني التيار وس�كاف: شهدت زحلة والدة الئحة انتخابية 
مكتملة هي الثالثة برئاسة النقيب املتقاعد وليد شويري، وتتنافس 
هذه الالئحة م����ع الئحة مدعومة من النائب ايلي س����كاف وأخرى 
برئاسة رئيس البلدية احلالي أسعد زغيب املدعوم من قوى 14 آذار، 
فيما اكتفى التيار الوطني احلر بترشيح منسقه في زحلة املهندس 
أنطوان بو يونس ترش����يحا انفراديا وعلى سبيل استفتاء الشارع 
الزحالوي حول أحقية التيار الوطني بالتواجد السياسي في زحلة 
أو ال، وعلم من مصادر عليمة ان حتالفا من حتت الطاولة جار بني 
سكاف وفتوش، وان النفور بني سكاف وتيار عون في زحلة مؤقت 
وينتهي مع انته����اء االنتخابات البلدية، وحيث س����يكون اخلالف 
االنتخابي اس����تثناء والتحالف هو القاعدة، ولكن ما س����يتغير هو 

شكل التحالف والعالقة بني عون وسكاف.
توافق طرابلسي: في طرابلس علم ان نواب التضامن الطرابلسي توافقوا 
مساء أمس االول مبدئيا على تسمية د.نادر غزال مرشحا توافقيا لرئاسة 
املجلس البلدي في مدينة طرابلس املؤلف من 24 عضوا. وقد حظي االسم 
حتى اآلن مبباركة »تيار املستقبل« والرئيس جنيب ميقاتي، على ان يعرض 
خالل اليومني املقبلني على الرئيس عمر كرامي، قبل ان يتم االنتقال الى 

املرحلة الثانية املتعلقة بتسمية أعضاء املجلس البلدي.

بيروت نحو معركة ثأرية لعون.. وزحلة تشتّت انتخابياً.. وتوافق صيدا يتصدّع 
بيروت � عمر حبنجر

االنتخابات البلدية في بيروت 
الى معركة، نواتها الدائرة االولى، 
اي املنطقة املسيحية من العاصمة، 
حيث يحتدم الصراع بني نواب 14 
آذار املس����يحيني والتيار الوطني 
احلر الذي يقوده العماد ميش����ال 
عون الس����اعي لالخ����ذ بالثأر في 
معركة بيروت بعد خسارته في 

أكثر من موقع في جبل لبنان.
وزحلة الى الئحة ثالثة مستقلة 
عن الئحة 14 آذار، والئحة النائب 
السابق الياس سكاف. وصيدا، الى 
تصدع التوافق الذي كان سائدا بعد 
اعتراض التنظيم الشعبي الناصري 
واجلماعة االسالمية على توزيع 
املقاعد وفق تصور رئيس الالئحة 

التوافقية محمد السعودي.
التطورات،  وعلى وقع ه����ذه 
انتهت مساء االثنني � الثالثاء مهلة 
سحب الترشيحات من محافظتي 
بيروت والبقاع، وتبني ان هناك 
13 مجلسا بلديا فاز بالتزكية في 

قضاء بعلبك � الهرمل.

ال جائزة ترضية لعون

في بيروت العاصمة، رفضت 
قوى 14 آذار، خاصة املسيحية منها، 
منح العماد ميش����ال عون جائزة 
انتخابات  ترضية بعد فشله في 
بلديات جبل لبنان خاصة في جبيل 
ودير القمر، انطالقا من عزم هذه 
القوى على اال تخسر في بيروت ما 
ربحته في اجلبل. وتشير املعلومات 
املتسللة من خلف حجب االتصاالت 
واملش����اورات الى ان التيار احلر 
يريد اثبات وج����وده في الدائرة 
االولى من بيروت، بوجه نواب 14 
آذار املسيحيني الذين يعملون من 
جهتهم على احلفاظ على تقدمهم 
اقله نسبة االصوات التي حققوها 
في االنتخابات النيابية االخيرة.

مجدالني: المفاوضات توقفت

الن����واب عاطف  احد ه����ؤالء 
مجدالن����ي اكد صب����اح امس ان 
املفاوضات في بي����روت توقفت 
واملرشح بالل حمد اعلن الئحته 
وهي تعبر عن اغلبية اهالي بيروت. 

نحن باالنتظار.

رفض تمثيل المعارضة السنية

وجتري محاوالت كأداء لضم 
مرش����حي حزب اهلل الى مجلس 
بلدية بيروت لالئحة »املستقبلية« 
ليبقى التيار وحده خارج التوافق، 
اال اذا قرر احلزب التضامن مع عون 
وسحب مرشحه هاني قاسم شقيق 
االمني العام للحزب الشيخ نعيم 
قاسم. واكدت قوى بيروتية قريبة 
من املستقبل ان القرار اتخذ برفض 
الس����نية« في  متثيل »املعارضة 
بيروت تبعا لرفض حزب اهلل وامل 
متثيل القوى الشيعية في مناطق 

سيطرة الثنائية الشيعية.
واضافت: ه����ذه القوى وعلى 
رأسها احلريري ال متانع مبشاركة 
العم����اد عون باملجل����س البلدي 
للمدينة، امنا بحصة رمزية، كون 
تياره ال متثيل نيابيا له عن بيروت، 
مستغربا طلب عون املشاركة في 
املجلس البلدي للعاصمة تارة على 
قاعدة النسبية وتطورا على قاعدة 

الفرض ورفع الصوت عاليا.
وتشير مصادر »املستقبل« الى 
العديد من »الشعارات املضللة« 
التي حتدث عنها رئيس احلكومة 
والتي ب����دأت بواكيرها تظهر في 

وعن سبب فشل املفاوضات، قال: 
لقد كان السقف عاليا للغاية من 
قبل فريق العماد عون، وهذا االمر 
غير مقبول من اهالي بيروت لذلك 

لم يتم التوافق.
وعن حزب اهلل، قال مجدالني: 
صورة موقف احلزب غير واضحة، 
ورمبا وقف عل����ى احلياد، كذلك 
ب����ري وحركة  الرئيس  موق����ف 
امل غي����ر الواضح ايضا امنا ثمة 
مؤشرات تؤكد وجود االخير على 

الالئحة.
وق����ال: ال وق����ت للتوافق في 
بيروت، »ولو بدها تشتي كانت 

غيمت«.

شقيق الشيخ نعيم قاسم

نائب االمني العام حلزب اهلل 
ان  الش����يخ نعيم قاس����م اعتبر 
املفاوضات ف����ي بيروت لم تصل 

الى نتيجة حتى الساعة.
وقال قاسم: اشترطنا شرطني، 
االول ان متثل املعارضة السنية 
بنس����ب��ة م��ا والثان������ي ان يتم 
االتف����اق مع الوطن����ي احلر على 
حصته في ه����ذا التواضع، والى 
اآلن لم يتم الوص��ول الى نتيجة 
مع التيار الوطني احلر وكذلك ما 
له عالقة باملعارضة السنية ولذلك 

بي����روت، وضمنها نصب »خيمة 
شعارات« في »ساحة أبوشاكر« 
مبنطقة الطريق اجلديدة، حتمل 
عنوان جرح����ى 7 مايو من تيار 
املس����تقبل، وقد تضمنت الدعوة 
الى مقاطع����ة االنتخابات البلدية 
احتجاج����ا على اهماله����م وعدم 
اس����تكمال عالجه����م. »حكمونا 
وتركونا وما عادوا يسألوا عنا«. 
ويبدو ان بعض أط����راف 8 آذار 
الناشئة في هذه املنطقة السنية 
من بيروت وراء اثارة ذكريات 8 
مايو، يوم االنتشار املسلح حلزب 
اهلل في بعض انحاء بيروت، بقصد 
النيل من تيار املستقبل، وليس من 
حزب اهلل وحلفائه. وقال عضو 
اللقاء النيابي الدميوقراطي فؤاد 
السعد، ان نتائج االنتخابات البلدية 
في جبل لبنان اعادت االمور الى 
نصابها وعكست الصورة احلقيقية 
لتوجهات الرأي العام الذي اليزال 
يؤيد مبادئ ثورة االرز وانتفاضة 
االس����تقالل والقوى الس����يادية. 
واضاف السعد في تصريح ألحد 
املواق����ع االلكتروني����ة ان نتائج 
القاطع  الدليل  االنتخابات أعطت 
على ان التي����ار الوطني احلر لم 
يعد قادرا على التس����ويق الدعاء 
امتالك متثيل اكثرية املسيحيني، 

مش����ددا على ان الناخبني واعون 
جدا ويعرفون أين تكمن مصالح 

الوطن العليا.

زحلة يا دار الصراع

وفي زحلة التي كانوا يصفونها 
الى دار  الس����الم« حتولت  »بدار 
صراع، حيث يقول نائب املدينة 
شانت جنجايان عن الالئحة الثالثة 
في زحلة برئاسة النقيب املتقاعد 
في اجليش وليد ش����ويري حتت 
عنوان االستقالل عن 8 و14 آذار: 
بصراحة، نحن كنواب توافقنا ان 
املرشح االنسب لرئاسة البلدية هو 
رئيسها احلالي أسعد زغيب. لكن 
يبدو ان بعض القوى تعتبر املعركة 
سياسية بالرغم من مطالبتنا بأن 
تك����ون املعركة امنائية. وأضاف: 
لقد حاولن����ا التوصل الى الئحة 
وفاقية فلم نفل����ح. وعن موقف 
التيار الوطني احلر قال ان التيار 
أعلن ان لديه مرشحا واحدا خارج 
اللوائ����ح. وتوقع ان تثبت زحلة 
موقفها وموقعها في هذه االنتخابات 
كما في االنتخابات النيابية. يذكر 
ان مقابل الئحة 14 آذار القوية التي 
يرأسها زغيب، تبرز الئحة مدعومة 
من نائب املدينة السابق الباحث عن 

الثأر السياسي الياس سكاف.

صيدا والقمصان الزرقاء

في صيدا اهتزت الئحة التوافق 
بعدم����ا رفضت احزاب تش����كيلة 
الس����عودي، واعتبرتها  م.محمد 
تشكيلة للمستقبل، ولكن النائبة 
بهية احلريري نفت محسوبية هذه 
الالئحة على تيار املستقبل أو أي 
طرف سياس����ي، »ب����ل هي فريق 
تنموي، محس����وب على املدينة، 
ونحن نعتبر املرشحني جميعهم 

محمد السعودي«.
الس����عودي كان أعلن الئحة 
»الوفاق واالمناء« وبني أعضائها 
5 نساء: لكن »اجلماعة االسالمية« 
في صي����دا اعترضت على بعض 
االس����ماء، وكذلك النائب اس����امة 
سعد الذي حصر اعتراضه بذوي 
»القمصان الزرقاء« أي املنتمني الى 

تيار املستقبل حسب اعتقاده.

نتائج جبل لبنان وضعت المرحلة الثانية من »البلدية« تحت المراقبة الدقيقة 

)محمود الطويل( بيروت اطلقت شعاراتها ويافطاتها حتضيرا للمعركة االحد املقبل

أخبار وأسرار لبنانية

ري
خبا
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ت خليل ل� »األنباء«: نتائج جبل لبنان ليست 
مؤشرًا على تقدم فريق على حساب اآلخر

.. والخازن: تراجع واضح ل� »الوطني الحر« 
بيروت: رأى الوزير األسبق فريد هيكل اخلازن 
ان نتائج االنتخابات تظهر تراجعا واضح�ا 
للتي���ار الوطني احلر في كس�����روان، معلن��ا 
»انن��ا لسن��ا عل��ى حتال��ف م��ع رئي��س تكت��ل 
 »التغيي�ر واالص��الح« العماد ميش���ال عون«.

اخلازن، وفي حديث تلفزيوني، اعلن ان التحالف 
غير وارد مع عون اآلن و»لدينا خياراتنا ومن يرد 

القدوم اليها فاهال به ولن نغير قناعاتنا«.

من ناحية أخرى، اش���ار ال���ى انه اخذ حقه 
بوج�����ود انط��وان اف�����رام عل��ى رأس الئحة 
التوافق في جونيه، الفتا الى ان جزءا كبيرا من 
قاعدة النائب السابق منصور غامن البون ومن 
قاعدة »التي���ار« و»القوات« في جونيه ذهبت 
نحو الئحة جوان حبيش ليس بس���بب قرار 
من القيادات بل بس���بب التراخي وعدم وجود 

معركة فعلية.

3 قراءت في نتائج الجبل
بيروت: انصرف الوسط السياسي 
الى تق��ومي ما صدر من نتائج في 
جبل لبنان، الس��يما في شأن بعض 
البلدات واملدن املسيحية التي حملت 
مؤشرات سياسية للمرحلة املقبلة، اذ ان 
معظم البلدات األخرى خضعت النتائج 
فيها ملنطق التوافق واالئتالفات التي 
ألغت في كثير من األحيان الفروقات 
السياسية بني مواالة ومعارضة. وفيما يلي قراءتان 
ل��كل من قوى 14 آذار والتي��ار الوطني احلر حول 

نتائج هذه االنتخابات:

1 ـ قراءة 14 آذار

نتائج االنتخابات أظهرت وبشكل حسي ودقيق 
تراجعا كبيرا للتيار الوطني احلر على الرغم من ان 
هذا التراجع كان من املمكن ان يكون بنسبة أكبر لو 

ان بعض اللوائح لم تقبل بالتحالف أو التوافق.
� التيار الوطني احلر تعرض خلسارة كبيرة في 
قضاء جبيل. ومع ان أنصار عون فازوا في عدد من 
قرى القضاء، فإن فوز خصومه من قوى 14 آذار في 
بلدة قرطبا اجلردية والعاقورة وقرى أخرى، أكد ان 
فوز عون باملقاع��د النيابية للقضاء عام 2009 جاء 
بفعل أصوات حزب اهلل وأمل في القرى الشيعية، وان 

حضوره املسيحي الى تراجع عن السابق.
� التيار الوطني احلر اعتمد سياسة االنضمام الى 
اللوائح عندما يكتشف ان حظوظه بالربح معدومة. 
والتيار لم يفز في قضاء جبيل اال ببلديات »حلفد � 
اهمج � جاج«، في حني فازت في باقي قرى وبلدات 
القضاء اللوائح املدعومة من ائتالف عائلي أو ائتالف 
14 آذار. وف��ي بلدة بجه التي كانت تعتبر معقال من 
معاقل التيار جلهة ان منسق التيار في القضاء من 
هذه البلدة، ج��اءت النتيجة بالكامل لصالح القوات 

و14 آذار.
� الالفت في كسروان انه في العام 2004 كانت 
النتيجة ملصلحة التيار، بينما النتيجة اآلن هي لصالح 
القوات. مبعنى أدق حيث كان هناك معارك انتخابات 
خسر التيار في كسروان )زوق مكايل زوق مصبح 
حراجل عش��قوت القليعات جعيتا(، والفوز الوحيد 
املباشر له كان في العقيبة. أما في املنت، فإن التيار لم 
يسجل أي انتصار اال ضمن حتالفه )اما مع الكتائب 

أو القوات أو ميشال املر أو الثالثة معا(.

2 ـ قراءة التيار الوطني الحر

أثبت التيار الوطني احلر انه »رقم صعب« بتأكيده 
اختراق خارطة جبل لبنان البلدية واالختيارية بقرابة 
800 عض��و مجلس بلدي من أص��ل 3055. وبدت 
غلته »حرزانة« في أول استحقاق من نوعه يخوضه 

منذ نشأته.
� كرس العونيون أنفسهم شركاء في املنت وفي 
جونيه وجرود كسروان، واذا كانت خلسارته مدينة 
جبيل أسباب تتعلق بعوامل الرشوة و»الرئاسيات«، 
فالربح حصده في قرى عدة من قضاء جبيل فضال 
عن »معموديته« في قضاء الش��وف وانتصاره في 

احلدث قضاء بعبدا.
)مع اشارة طريفة الى ان مختار معراب الوحيد 

هو »عوني« ومن آل باسيل(.
� التيار لم يكن يتوقع احلصول على هذا الرقم 
)800 عضو بلدي(، وهو كان متهيبا الدخول في معترك 

البلديات التي حترق أصابع من يتعاطى بها.
� التيار لم يخس��ر في جبيل، فهو حصل على 
النسب نفسها في االنتخابات النيابية، واذا مت احتساب 

عدد الشيعة واألرمن املتقارب البالغ حوالي 200 يتبني 
انه ش��كل الفارق بني الرابح زي��اد احلواط واألول 
في الئحة التيار جان لوي قرداحي والبالغ أقل من 

مائة صوت.
� أظه��ر التيار قوة غير تقليدية في املنت املعتاد 
على زعاماته )آل املر والكتائب(، وتخلي املر عن مقاعد 
كثيرة لكي يحتفظ بالرئاسة، وهذا دليل تراجع اما 
لدى الكتائب مبعزل عن بكفيا، علما ان بعض قواعد 
التيار ال تنظر بعني الرضا الى ائتالفات ليست سوى 

اال تسويات انتخابية.
� التي��ار الوطني احلر الذي دخ��ل املعركة في 
وقت متأخر، استطاع ان يخوض االنتخابات البلدية 
واالختيارية على مساحة جبل لبنان بدءا من حدود 
الشوف اجلنوبية مرورا ببعبدا وعاليه واملنت وكسروان 
وانتهاء بجبيل. وجنح في تكريس نفوذه في كسروان 
وبعبدا، مسجال دخوال قويا الى بلدات عاليه والشوف، 
ومحافظا على نفوذ جيد ف��ي قضاء جبيل ما عدا 
املدينة التي لم يس��تطع ادارة املعركة فيها باقتدار، 
السيما ان عوامل كثيرة ادت الى خسارته في وجه 
الئحة »متترس« وراءها ايض��ا 14 آذار ليصادروا 
فوزا على حساب قوى أخرى معتدلة محسوبة على 

رئيس اجلمهورية.
� نسبة التصويت للوائح التي دعمها التيار الوطني 
احلر تساوي النسبة التي سجلها في االنتخابات 2009، 
بل انه سجل تقدما في بعض املناطق، مع األخذ بعني 
االعتبار ان االنتخابات البلدية تختلف عن االنتخابات 
النيابية في بعض النواحي، حيث يلعب العامل العائلي 
في كثير من األحيان دورا سلبيا فيقسم األصوات 
ويوزعها على اللوائح املتنافسة بطريقة ال تعتمد بل 

تتعارض أحيانا مع املنحى السياسي.

3 ـ قراءة أوساط مراقبة حيادية

ارتكب التيار الوطني احلر اخطاء في ادارة املعركة 
التي لم يحسن ادارتها خصوصا في جبيل واملنت. 
ففي جبيل، ب��دا التيار غير مدرك لواقع األرض او 
حلجم اخلصم الفعلي، وفيما كان اآلخرون يخططون 
لكسب األصوات غير احملسوبة بالنسبة لهم، تلهى 

العونيون بإرضاء هذا والوقوف عند رأي ذاك.
كما ان عون أخطأ في التصريح في احدى مقابالته 
التلفزيونية عن وجود محازبني له ومناصرين، مشيرا 
اليهم ب� »التيار« و»العونيني«، ما أعطى للمناصرين 
هامشا من التصرف باللوائح وجعلهم غير معنيني 
بااللتزام الكامل جتاه املرشحني العونيني. يضاف الى 
ذلك استرخاء العونيني لواقع انسحاب ما جرى في 
االنتخابات النيابية على االنتخابات البلدية، خصوصا 
جلهة الصوت الش��يعي )على الرغم من ان حتالف 
قرداحي والتيار ضم شيعيا( والصوت األرمني )حيث 
بينت النتائج تصويت األرمن بكثافة لالئحة حواط، 
علما انه لم يسم أرمنيا على الئحته على عكس الالئحة 
املنافسة(. وفي املنت أخطأ عون عندما استحضر ثالثة 
من قياديي »التيار« من خارج املنت الشمالي هم بيار 
رفول، نعيم عون وأنطوان نصراهلل وكلفهم مهمة 
التفاوض من أجل االئت��الف حيث ينجح واإلعداد 
خلوض املعركة في البلدات التي يتعامل معها على أنه 
األقوى والقادر على حسم النتائج فيها، وكان يفترض 
االعتماد على فريق مفاوض من املنت الشمالي. كما 
بدا واضحا أن »التيار الوطني« لم يكن على إملام كاف 
مبزاج العائالت التي أظهرت أنها القوة الضاربة في 
حسم نتائج معظم البلديات بخالف مقدرة املر على 
استيعابها، السيما في ساحل املنت الشمالي ومن ثم 

الكتائب في املنت األوسط.

بيروت � زينة طّبارة
رأى عضو تكتل »التغيير 
واإلصالح« النائب د.يوس���ف 
خلي���ل ان ما أظهرت���ه نتائج 
االنتخابات البلدية في محافظة 
»جبل لبنان« لن تغير في الواقع 
السياس���ي بش���يئا، من واقع 
األحجام واألوزان السياسية 
للفرقاء، نافيا ان تكون نتائج 
االنتخابات في جبل لبنان مؤشرا 
الى تقدم فريق معني على حساب 
فريق آخر، وذلك العتباره ان 
اللوائ���ح االنتخابي���ة جمعت 
ب���ني املتناقضات السياس���ية 
للفرقاء وقامت على تفاهمات 
بني اخلصوم السياس���يني في 
غالبي���ة املناطق، مستش���هدا 
عل���ى ذلك بتحال���ف »القوات 
اللبنانية« مع التيار »الوطني 
احل���ر«، في غوس���طا وأيضا 
»القوات« مع »الطاشناق« في 
انطلياس، األمر الذي أدى الى 
تالشي االصطفافات السياسية 
واحلزبية وبالتالي الى انقسام 
غير سياسي لألصوات داخل 
العائلة الواحدة، مش���يرا الى 
ان املشهد االنتخابي في جبل 
لبنان خلق حالة دينامية كانت 
ضروري���ة للمجتمع اللبناني 
وأظهر الوجه احلسن فيه أال وهو 
الدميوقراطي املطلوب  الوجه 

على املستوى الوطني.
النائ���ب خليل في  ولفت 
تصريح ل���� »األنباء« الى ان 
ما يش���اع عن تراجع شعبي 
للتيار »الوطني احلر« ليس 
س���وى كالم إعالمي ال ميت 
الى الواق���ع بصلة بل ُينوى 
منه االصطي���اد باملاء العكر، 
مؤك���دا ان النتائ���ج كان���ت 
ستكون مغايرة ملا أتت عليه 

فيما لو س���اوم التيار كغيره 
املتنافسني سواء  الفرقاء  من 
على عدد املقاعد في املجالس 
البلدية أم على املرشحني، وذلك 
انطالقا من قناعة العماد عون 
ان االنتخابات البلدية ال توفي 
األحزاب حقها، كونها ال تعّبر من 
حيث االنقسامات العائلية عن 
التوجه السياسي لهذه املنطقة 
أو لتل���ك، هذا من جهة مؤكدا 
من جهة أخرى ان احتس���اب 
ف���ي االنتخابات  األص���وات 
البلدية يختلف عن احتسابها 
في االنتخابات النيابية، وذلك 
العتب���اره أيض���ا ان التوجه 
ف���ي االنتخابات  السياس���ي 
النيابية يكون متماسكا كتلة 
واحدة على مستوى احملافظة 
والقضاء واملناطق ويؤدي الى 
قلب األرقام وتبديل موازين 
القوى ويوصل بالتالي فريقا 
واحدا ال���ى املجلس النيابي، 
متاما كما حصل في كسروان 
وجبيل وبعبدا واملنت مع بعض 
اخلروقات، بينما تنقسم تلك 
األصوات نفس���ها على ذاتها 
الواحدة في  ضمن املنطق���ة 

البلدية، وذل��ك  االنتخاب��ات 
بدليل م���ا ش���هدت��ه بعض 
املناطق من منافس�����ة على 
املجلس البلدي ضم��ن الفريق 
أو التي���ار الواحد، مم��ا أدى 
حكما الى اصطفاف�ات عائلية، 
العائالت(  مع احتفاظها )أي 
باصطفافها احلزبي العام ومما 
أدى بالتالي الى نتائج عكرة 
البع���ض االصطياد  يحاول 
فيها، مش���يرا من جهة ثالثة 
الى ان التأخير في إقرار اجراء 
االنتخابات البلدية ساهم دون 
حتضير الفرق���اء لها، إذ كان 
البد واحلالة تلك من حصول 
تفاهمات سريعة ومتسرعة في 

كثير من املناطق واملدن.
وردا عل���ى س���ؤال أيضا 
حول ما إذا كان لفخامة رئيس 
اجلمهوري���ة يد ف���ي نتائج 
االنتخابات البلدية في جبيل 
كون نس���ب املصاهرة يربط 
بينه وب���ني الرئيس املنتخب 
البل���دي فيها زياد  للمجلس 
النائب خليل  حواط، أع���رب 
عن عدم اعتقاده بأن الرئي��س 
سليمان بحاجة الى التدخل في 
العملية االنتخابية ال في جبيل 
وال ف���ي أي منطقة أخرى من 
املناطق اللبنانية، مس���تدركا 
بالقول ان الرئيس سليمان رمبا 
قد يكون تعاطف مع ش���قيق 
صهره زياد حواط، امنا ليس 
على قاع���دة التدخل لترجيح 
الئحة هذا األخير على الالئحة 
املنافسة له، مؤكدا ان الرئيس 
سليمان لن يرضى بتسجيل 
التدخل عليه وذلك انطالقا من 
كونه رئيس���ا لكل اللبنانيني 
وليس فقط ملن يربط به نسب 

عائلي معني.

أكد أن سليمان ربما تعاطف مع شقيق صهره إنما ليس على قاعدة التدخل

د.يوسف خليل 

فرنسا أبلغت لبنان موافقتها على المساهمة
 في إعادة بناء سكك الحديد الساحلية

بيروت: في خطوة من شأنها ان تعيد لبنان
إلى خارطة اإلمناء الفعلي، وبعد ان كان بند حل 
مشكالت النقل والسير في لبنان ضمن أولويات 
البيان ال���وزاري للحكومة اطلع رئيس مجلس 
الوزراء سعد احلريري من السفير الفرنسي في 
لبنان دوني بييتون على موافقة فرنس���ا على 
منح هبة لتمويل دراسة اجلدوى املتعلقة بالنقل 
املش���ترك في ش���مال بيروت، والتي تهدف الى 
درس احتمال إعادة تأهيل خطوط سكك احلديد 

الساحلية، وأعرب الرئيس احلريري عن سروره، 
وترحيبه بهذا التعاون، مذكرا بأن حل مش���اكل 
النقل والس���ير هو من أولويات احلكومة، وقد 

ورد في البيان الوزاري للحكومة. 
وفي هذا اإلطار أعلن مصدر مطلع ل� »األنباء« 
ان هذا املش���روع يتعدى لبن���ان جغرافيا وهو 
مرتبط بخط احلجاز كما يسمى مستبعدا القيام 
به بشكل فوري نظرا الرتباطه بسياسة املنطقة 

بشكل عام.

مصدر لـ »األنباء«: المشروع جزء من »خط الحجاز«


