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انزعاج إحدى العائالت البيروتية: أشارت تقارير صحافية 
الى حالة من االنزعاج تس���ود داخ���ل احدى العائالت 
الكبرى في مدينة بيروت بسبب »الڤيتو« الذي وضع 
على مرشح العائلة النتخابات املجلس البلدي في بيروت 
وتق���ول مصادر بيروتية ان العائلة املذكورة تعتقد ان 
من حقها ان تتمثل في رأس املجلس البلدي للعاصمة، 
أوال ألنه���ا لم تأخذ حقها ف���ي التمثيل داخل العاصمة 

وثانيا ألنها كبرى عائالت بيروت.
املسلتقبل واجلماعلة اإلسلالمية: متكن تيار املستقبل من 
هزمية اجلماعة اإلسالمية في برجا حيث تعتبر معقال للجماعة 
اإلسالمية وتترك املعركة آثارها على االنتخابات البلدية في 

صيدا وعلى العالقة بني املستقبل واجلماعة اإلسالمية.
جهود للتوافق دون نتيجة: في البترون ثمة جهود للتوافق 
من دون نتيجة. ويبدو ان نتائج جبيل لفحت البترون 
وأع���ادت خلط األوراق. فبعد ان حتدثت معلومات عن 
تشكيل الئحة للوزير جبران باسيل )9 أعضاء( ورئيس 
البلدية احلالي مرسيلينو احلرك )6 أعضاء والرئاسة 
له( معا من بينهم محس���وبون على النائب س���ليمان 
فرجنية، ظهرت منذ يومني مساع جديدة باجتاه النائب 
السابق سايد عقل لتشكيل الئحة تضم 15 عضوا موزعني 
بالتساوي بني باسيل واحلرك والنائب سايد عقل، أي 
5 لباسيل و5 للحرك و5 لعقل الذي رفض هذا العرض. 
وترجح مصادر ان يخوض عقل املعركة بنفس���ه على 
رأس الئحة تضمه وممثلني للعائالت في املدينة مدعومني 

من 14 آذار.

حزب اهلل و»الوطني الحر« يقاطعان بلدية بيروت.. وعون: »نرفض الشحادة«
بيروت ل عمر حبنجر

خل���ط اوراق، و»خبصة« حتالفات بلدية خ���ارج املألوف، احلزب 
القوم���ي التقى مع القوات في منطقة والق���وات والتيار الوطني احلر 

في موقع آخر.
امل واملستقبل في بيروت مبواجهة التيار العوني، بينما اعلن حزب 
اهلل ف���ي بيان انه قرر »مقاطعة انتخاب���ات البلدية في مدينة بيروت 
ترشيحا واقتراعا وس���حب ترشيح االخ احلاج هاني قاسم لعضوية 
املجلس فيها واملش���اركة الفاعلة في انتخابات املخاتير علىمستوى 
مدينة بيروت وذلك نظرا ملا آلت اليه الظروف والتطورات على مستوى 

بيروت.
نتائج جبل لبنان اتاحت لبعض االوساط الديبلوماسية استنتاج 

معطيات اقليمية جديدة ميكن رصدها.
هذه املعطي���ات صعدت اللهجة الداخلية، فب���ادر العماد عون الى 
الغمز من قناة الرئيس ميشال سليمان في انتخابات جبيل، وكان رد 
الرئيس سريعا حيث جدد التأكيد على تقبل نتائج االنتخابات، داعيا 
املرجعيات الى قبول هذه النتائج، ورأى ان كالما يصدر عن تدخالت 
او رشاوى يجب ان يعتبر مبنزلة اخبار على النيابات العامة التحرك 
حياله، واشار الى ان على املسؤولني التأكد من حصول اي تدخل، مشيدا 

مبمارسة اللبنانيني ثقافة االنتخابات بروح رياضية عالية.

الئحة بيروت بمشاركة أمل والطاشناق

وكان الرئيس س���عد احلريري رعى اعالن الئح���ة وحدة بيروت 
عصر اول من امس مبشاركة حركة امل وحزب الطاشناق، ومبقاطعة 
من التيار الوطني احلر بزعامة العماد ميش���ال عون، ويبدو ان عون 
قرر االبتعاد عن مسرح التنافس البلدي ليخوض معركة املخاتير في 

بيروت، من قبيل استفتاء الناس على شعبيته.
اما زحلة، عاصمة البقاع، فقد قطعت االمل من التوافق، رغم جهود 

اخليرين، وهي تتحضر الشرس املنافسات احلزبية والعائلية.
خلط االوراق وتقل���ب التحالفات وصل الى مدين���ة صيدا ايضا، 
حيث انقلب رئيس التيار الناصري اس���امة سعد على الئحة التوافق 
محمد السعودي، واثارت اجلماعة االس���المية مطالب اضافية بررت 
ابتعادها عن هذه الالئحة، وتبقى طرابلس على محطة انتظار التوافق 

او االفتراق.
في بيروت، الئحة وحدة العاصمة برئاس���ة بالل حمد ضمت ثالث 
س���يدات هن: ندى ميوت، بش���رى عيتاني وعليا حنني فرح، اما باقي 
االعضاء املتناصفني بني مسلمني ومسيحيني فهم ندمي ابورزق وعماد 
بيضون وعص���ام برغوت وجوزف روفاييل اغ���وب قرازيان وفادي 
شحرور ومنيب ناصرالدين ندمي االسطى وجورج اخلوري وجورج 
بسترس وخليل برمانا وايلي حاصباني ومحمد دوغان وعبداحلفيظ 
غالييني وسامر س���وبرة وارام مااليان ومروان شهاب ورشيد اشقر 

وخليل شقير وسيرج جو خادريان.
حركة امل قالت انها س���مت مرشحها فادي شحروري بعدما تعذر 
اقناع االطراف بالتوافق، وتقول معلومات ان وفدا من حزب الطاشناق 
االرمن���ي الذي انضم الى هذه الالئحة زار مقر التيار الوطني احلر في 
االشرفية، بعد والدة الئحة وحدة بيروت لتنسيق املواقف والتحالف في 

معركة املخاتير التي قرر العماد عون خوضها مبعزل عن البلدية.
النائب ندمي بشير اجلميل رد فشل التوافق البلدي مع العماد عون 
الى الشروط التعجيزية التي وضعها، خصوصا تدخله بأمور ليست 
له،وهذا برهان جديد على هروبه الى االمام، مذكرا بعجزه عن ترشيح 
اللواء عصام ابوجمرة في اجلنوب، وهو اآلن يهرب من املعركة البلدية 
الى املعركة االختيارية التي سنجعل منها معركة سياسية بوجهه، ولن 
نترك له مجال الدخول الى بيروت من باب املخاتير، وس���يكون هناك 

استفتاء وسيثبت ان االرض لقوى 14 آذار.

عون من البلديات إلى المخاتير

وكان العماد عون اعلن عن مقاطعته املشاركة في انتخابات بيروت، 
داعي���ا انصار التيار الوطني احلر ال���ى التصويت للمخاتير من باب 

االستفتاء الشعبي.
عون قال عن معركة زحلة ان النائب ايلي س���كاف لم يعد حليفنا، 
وانه لدى التيار الوطني مرشح واحد، مدعيا ان هناك رشاوى وضغوطا 

مورست من قبل بعض االجهزة في جبيل.
وقال: لقد رفضوا طلبنا بتقس���يم العاصمة الى 3 دوائر ورفضوا 
اقتراحنا بالنس���بية ونحن »نرفض الشحادة« وأدعو اهالي بيروت، 

خصوصا الدائرة االولى، للتصويت للمخاتير فقط.

بعد انضمام حركة أمل والطاشناق إلى الئحة الحريري في العاصمة

)محمود الطويل( رئيس الئحة وحدة بيروت بالل حمد خالل جولة انتخابية في طريق اجلديدة امس

أخبار وأسرار لبنانية

الطاشناق: خصوصية وتمايز و»استقاللية« »شيعة جبيل«.. لماذا انحازوا ضد الئحة قرداحي؟ 
بيروت: تداعيات االنتخابات األخيرة 
ف��ي مدينة جبيل ترك��ت أثرها على 
العالقات بني احللف��اء، وعلى الرغم من 
نفي النائب السابق عن حزب اهلل أمني شري 
وجود تأثير لعدم اعطاء كامل األصوات 
الش��يعية لالئحة املدعومة من عون في 
مدينة جبيل، فإن الوزير الس��ابق جان 
لوي قرداحي أش��ار الى ان عددا كبيرا 
من األصوات احلليفة، التي كانت أصال 
محسوبة لالئحة »الوالء جلبيل« جنحت 
الى خيار الالئحة األخرى ألسباب يقتضي 

توضيحها من أصحابها.
وردا على س��ؤال حول عدم شكره 
حزب اهلل و»حركة أمل«، أجاب قرداحي 
انهما »ليسا حلفاء في هذا املوضوع، ومن 
املفترض ان يكون الشيعة من الداعمني 
على الرغم من ان األصوات لم تشر الى 
هذه النس��ب«، وقال: »حتالفنا الرسمي 
كان مع التيار الوطني احلر والطاشناق 
والقاع��دة الكتائبية«، موضحا ان »ثلثي 

أص��وات الش��يعة ذه��ب 
املقابلة،  الالئح��ة  ملصلحة 
وهذا يقتض��ي توضيحه 
من املعنيني«، مؤكدا »متابعة 
املوضوع بكل صداقة ومحبة 

مع كل األطراف«.
وفي الواقع، فإنه ما ان 
أعلنت نتائج جبيل وتكشف 
غبار املعركة، حتى بدأ أنصار 
العماد عون يتهامسون بأن 
الرئيس نبيه بري جنح في 
رد هزمي��ة جزين النيابية 
مليشال عون في عقر داره 

جبيل.
لي��س  ذل��ك  كان  اذا 
صحيحا فإن السؤال الذي 
»التيار« هو س��بب  يقلق 
الى الئحة  الش��يعة  توجه 
زياد احلواط على الرغم من 
ان حتالف قرداحي والتيار 

بيروت: »حزب الطاش��ناق« مستمر في حتالفه السياسي مع العماد
ميشال عون وفي عضوية تكتل االصالح والتغيير. ولكنه منذ االنتخابات 
النيابية التي صدم بنتائجها ف��ي بيروت وزحلة وأفقدته امتياز احتكار 
التمثيل األرمني في مجلس النواب،  بدأ مبراجعة حس��اباته وسياساته 
وأقدم على تغيير ملحوظ قضى بفتح صفحة جديدة مع الرئيس س��عد 
احلريري مع االبقاء على العالق��ة املميزة بالرئيس نبيه بري، وبالعودة 
الى الدوران في فلك رئاس��ة اجلمهورية مع االبقاء على العالقة املميزة 

مع العماد عون.
معادلة دقيقة وش��ائكة قطف »الطاشناق« ثمارها في حكومة ما بعد 
االنتخابات بعدما كان دفع مسبقا في تسمية احلريري لرئاسة احلكومة 
مخالف��ا قرار حلفائ��ه في املعارضة مجتمعة، ويقط��ف ثمارها اآلن في 
بلدية بيروت بعدما توصل الى »مخرج خالق«: املشاركة في الئحة وحدة 
بيروت مخالفا توجه عون في مقاطعة هذه الالئحة، واالنخراط في معركة 
»مخاتير األشرفية« وبالتحالف مع عون، حيث ميكن اجراء اختبار دقيق 

لشعبية تكتل الصالح والتغيير )تيار + طاشناق(.
ان��ه »التفهم املتبادل« في هذا التحالف ال��ذي يزداد صعوبة من كل 
طرف ملوقف الطرف اآلخر ووضعه ومصاحله. وهذا ما يلخصه النائب 
هاغوب بقرادونيان بالقول ان حزب الطاش��ناق اراد ان يكون جزءا من 
الالئحة االئتالفية »ألن لدينا حضورنا االرمني الفاعل في بيروت، ومن 
حقنا ان نعكس��ه في املجلس البلدي«، مشيرا الى »ان الرئيس احلريري 

احترم حضورن��ا من خالل 
منحن��ا مقعدي��ن، ف��ي حني 
ان بقي��ة األح��زاب األرمنية 
املنضوية ف��ي فريق 14 آذار 
نال��ت مقعدا واحدا،  وبالتالي 
فإنه ال ميكن منطقيا ان نرفض 
العرض الذي طرح علينا«. وإذ 
أشار الى ان قيادة الطاشناق 
العماد عون ووضعته  التقت 
في ظروف قرارها الذي تفهمه، 
شدد على ان احلزب سيخوض 
معركة املخاتير في العاصمة الى 
جانب عون وفي إطار التحالف 
مع��ه. وأكد ان »الطاش��ناق« 
تفهم موقف عون املتجه نحو 
مقاطعة انتخابات بيروت الن 
احلصة التي عرضت عليه لم 
التمثيلي، كما  حتترم حجمه 
ان ش��روط املعركة املتكافئة 

غير متوافرة.

قب��ل بيروت، حدثت اش��كاالت انتخابية بني الطرفني في املنت، حيث 
بدا الطاشناق أكثر تنسيقا مع النائب ميشال املر وأقرب اليه، وفي جبيل 
حيث لم يتصرف كحليف لعون في معركة أرادها سياس��ية وحاس��مة. 
»الطاش��ناق« الذي يواصل اعالن حتالفه االس��تراتيجي مع »التيار« بدا 
ملتبسا في أكثر املواقع حساسية في املنت وجبيل. ومالت اصوات االرمن 
الى اعادة احياء الصداقة التاريخية التي تربطهم مبيشال املر وقد حظي 
حزب »الكتائب« ببع��ض بركاتها. فيما أوحى األرمن في جبيل مثال الى 
عودتهم الى »العباءة الرئاس��ية« التي طاملا استظلوها، من دون احتساب 
قرارهم باالنضمام الى الئحة الرئيس سعد احلريري في بيروت مبعزل 
عن »التيار احلر«. أما أصوات »الش��يعة« في ساحل املنت أو مدينة جبيل 
فل��م تصب لصالح احلليف املفترض ايضا. وس��واء كان هذا »تفلتا« أو 
»ثأرا« من »حركة أمل« أو بالتنس��يق مع ح��زب اهلل فإن في األجواء ما 
يقلق. والصوت األرمني الذي بقي لغزا طوال اليوم االنتخابي وما بعده، 

أثبت قدرته على حسم النتائج في أماكن تواجده.
ورغم التفاهم الذي جرى التوصل إليه مع الرابية، فقد الحقت الشكوك 
التصويت »الطاشناقي« من سن الفيل وصوال إلى الضبية، حيث يرجح 
»البرتقاليون« غياب »شركائهم« األرمن عن صناديق االقتراع، ومرورا 
بالزلقا عمارة ش��لهوب وانطلياس النقاش الذين يعتقدون أن التصويت 
»الطاش��ناقي« كان لصالح أخصامهم، في تفاهم يتعدى احلدود املتنية، 

ويصب ملصلحة انتصار اجلميع!

الوطني احلر ضم ش��يعيا؟ وهل يطرح 
هذا عالمة اس��تفهام حول عالقة شيعة 
جبيل بحزب اهلل ومدى جاذبية »كاريزما« 
بري في مساحة مشتركة كهذه، خاصة 
ان »أمل« تفلتت في جبيل في بلدات عدة 
من االتفاقات املعقودة بينها وبني حزب 
اهلل، وه��و أمر أح��دث مناخا من انعدام 

الثقة بني اجلانبني.
وفي ق��راءة ألرقام جبيل، تكش��ف 
مصادر في الئحة »ال��والء جلبيل«، أن 
التصويت الشيعي جاء وفق اآلتي: اقترع 
في قلمي اإلناث والذكور 374 شيعيا، 193 
ناخبا مارونيا، 14 ناخبا أرمن كاثوليك، 
8 ناخبني من األقليات املسيحية، وجاءت 
النتيجة: 221 صوتا لالئحة »الوالء جلبيل« 
في مقاب��ل 340 صوت��ا لالئحة »جبيل 
أحلى«، وإذا وزعت أصوات املس��يحيني 
بني الالئحتني، بنسبة 46% لالئحة »الوالء 
جلبيل«، أي بالنس��بة عينها التي حازها 
من إجمالي املس��يحيني غير األرمن في 

الدائ��رة، تكون الئحة القرداح��ي قد حازت 122 
صوتا من املقترعني الش��يعة، ما نسبته 33% من 

أصواتهم.
ال تنفي ماكينة حركة أمل هذه األرقام، بل إن 
ترجيحات ماكينتها غير الرسمية تشير إلى ما هو 
أقل »105 أصوات لالئحة الوالء جلبيل في مقابل 
287 صوتا جلبيل أحلى«، لكنها ترفض تسييس 
هذه األرقام ألسباب موضوعية، أول هذه األسباب 
أن قرار احلركة واضح جلهة االلتزام بالتحالف مع 
العماد ميشال عون، لكن املشكلة، بحسب املاكينة، 
أن التواصل التنظيمي مع الناخبني الش��يعة في 
جبيل املدين��ة غير موجود، بخالف ما هي عليه 
احلال في قرى القضاء، إضافة إلى أن اخليارات 

العائلية تختلف في البلديات عنها في النيابة.
وتشير املصادر إلى أهمية عدم جتاهل االرتباك 
العوني الذي حصل في اإلعداد لالنتخابات وعدم 
حس��م موقفه في وقت مبكر، رافضة أن يحمل 
الصوت الشيعي مسؤولية خسارة الالئحة، »ألنه 
حتى ل��و اقترع كل الش��يعة ملصلحتها لم تكن 

لتفوز«.

انفتاح سياسي وعتب »رسمي«هل يتحملون مسؤولية سقوطها؟

ما هي حسابات الطاشناق اجلديدة؟ وكيف يقرأ املرحلة؟ماذا جرى في جبيل؟ وملن ذهب الصوت الشيعي؟

أصوات لألسد ونصراهلل في كفرمتى

جنبالط مستاء من نتائج دير القمر

اليونيفيل: ال وجود لل »السكود« جنوبًا 

بيروت: أعلنت تقارير صحافية انه وأثناء فرز صناديق االنتخابات 
البلدية في كفرمتى وجدت عدة أوراق تضمنت حتيات واش����ادة 
بالرئيس السوري د.بشار األسد وبالسيد حسن نصراهلل، حسب ما 

ذكر رؤساء األقالم في تقاريرهم.

بي����روت: أبدى رئيس اللقاء الدميوقراط����ي النائب وليد جنبالط 
امام مقربني منه اس����تياءه من نتائج االنتخابات البلدية وما آلت 
الي����ه املعركة في دير القمر. وفي هذا االطار اكدت مصادر ش����وفية ل� 
»األنب����اء« ان اجلنبالطيني في دير القمر صوتوا لالئحة املدعومة من 
اجلنرال ميش����ال عون أما االشتراكيون فصوتوا لالئحة املدعومة من 

النائب دوري شمعون وخط 14 اذار.

بيروت: فيما اتهمت وسائل اعالم اسرائيلية سورية بتزويدها حزب 
اهلل صواري����خ  ارض - ارض من طراز »ام 600« قال قائد القوات 
الدولية العاملة في جنوب لبنان اجلنرال البرتو أسارتا امس انه متأكد 
من عدم وجود صواريخ سكود في منطقة عمل قواته. وقال »لدينا نحو 
12 ألف جندي وثالثة ألوية من اجليش اللبناني في منطقة صغيرة، 

ولم نر شيئا خصوصا انه من الصعب جدا تخبئتها«.

جنجنيان لل »األنباء«: األجهزة األمنية تتدخل في زحلة لصالح سكاف
بيروت ل زينة طبارة

رأى عضو كتلتي »نواب زحلة« وتكتل »القوات 
اللبنانية« النائب شانت جنجنيان، ان ما يجري 
في زحلة على مستوى االنتخابات البلدية، ليس 
اقل من حرب اثبات وجود بني خصوم قوى 14 
آذار الداعمة لالئحة رئيس البلدية احلالي اسعد 
زغيب، احل����رب التي زجت بها بعض العائالت 
الزحلية قسرا ومت جرها عنوة الى منازلة ال متت 
في ابعادها الى املستوى االمنائي بصلة، مبعنى 
آخر يرى النائ����ب جنجنيان ان حلفاء االمس � 
خصوم اليوم، حول����وا االنتخابات البلدية من 
منافسة امنائية، الى حرب إلغاء تستعر نارها 
بني من يبحث منفردا عن رد اعتباره في املدينة 
وبني تيار اله����ث وراء اثبات وجوده وفعاليته 

في الش����ارع الزحلي، معربا عن اسفه الس����تغالل بعض الفرقاء 
السياس����يني في مدينة العرايش، االستحقاق االمنائي والعائالت 
الزحلية، فقط الثبات وجودهم مبعزل عن اي توجه امنائي يدفع 

باملدينة واهاليها الى حالة افضل مما هي عليه اليوم.
واكد النائب جنجنيان في تصريح ل� »األنباء« ان نواب زحلة 
حاولوا جاهدين ابعاد شبح املعركة االنتخابية عن املدينة، اال ان 
املواقف املتشنجة واملطالب التعجيزية لدى الفرقاء اآلخرين حالت 
دون التوصل الى الئحة توافقية جتنب العائالت الزحلية خوض 
غمار الصراعات السياسية فيما بينها، رادا اسباب عدم التوافق الى 
اعتبار البعض لنفسه سيدا مطلقا على زحلة واهاليها وبالتالي 
وجوب تسليمه امر املدينة ومفاتيحها، والى مطالبة التيار »الوطني 
احلر« كالعادة بحصة االسد في كل استحقاق انتخابي على قاعدة 
»انا او ال أحد«، مؤكدا ان ما س����بق كان احلد الفاصل بني التوافق 
وعدمه، وذلك العتبار نواب زحلة ان ال س����يد على املدينة سوى 
اهاليها وابنائها، وان ال حصة اسد فيها سوى للعائالت الزحلية 

نفسها، مشيرا الى ان تلك االعتبارات واملطالب 
السياسية لهؤالء، دفعت بنواب زحلة للوقوف 
الى جانب العائالت حرصا منهم )اي النواب( على 
الوجهة االمنائية لالنتخابات ورفضا لتسييسها 

بالشكل الذي اراده اآلخرون.
وردا على س����ؤال عما آل بن����واب زحلة الى 
دعم الئح����ة الرئيس احلالي للبلدية املرش����ح 
اسعد زغيب، علما انه كان محسوبا على التيار 
»الوطني احلر«، اكد النائب جنجنيان ان زغيب 
لم يكن محسوبا على اي فريق من الفرقاء، امنا 
كانت تربطه صداقات متينة مع بعض القيادات 
في التي����ار املذكور متاما كم����ا تربطه صداقات 
مماثلة مع »القوات اللبنانية« و»الكتائب« وتيار 

»املستقبل«.
ولفت النائب جنجنيان الى ان حتالف كتلة نواب زحلة وجميع 
قوى 14 آذار مع العائالت الزحلية، ليس حتالفا الس����قاط احد او 
الخراجه من املعادلة الزحلية، امنا لترجيح مشروع امنائي على 
ال مش����اريع لدى اآلخرين، مشيرا الى انه مقابل ما تقدم، تصول 
وجتول بعض االجهزة االمنية في مس����اندة اآلخرين املنافس����ني 
لقوى 14 آذار، وتعمل جاهدة على تقريب وجهات النظر واصالح 
اخلالفات احلادة بني »خص����وم االمس« )هم غير حلفاء االمس � 
خصوم اليوم(، وذلك لعزل قوى 14 آذار وبالتالي السقاطها واسقاط 
مشروعها االمنائي ملدينة زحلة، وحتويل املعركة من امنائية الى 
سياس����ية بامتياز، مؤكدا ان تلك االجه����زة االمنية عقدت وتعقد 
باخلصوص املذكور لقاءات واجتماعات س����رية مسائية متعددة 
بني هؤالء، الجناز مهمتها املشار اليها، كما اكد النائب جنجنيان 
ان كتلة نواب زحلة ستعلن الحقا عن تلك اجلهات االمنية العابثة 
بسالمة العملية الدميوقراطية وتكشف عنها باالسماء وعن نوعية 

التدخالت التي نفذتها.

أكد أن تحالف قوى 14 آذار مع العائالت الزحلية ليس تحالفًا إلسقاط أحد

شانت جنجنيان


