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لبنان: زحلة خاضت »أم المعارك« وانتصار بطعم الهزيمة لـ 14 آذار في بيروت
بيروت ـ عمر حبنجر

انته����ت املرحل����ة الثانية من 
االنتخاب����ات البلدية واالختيارية 
في لبنان امس في محافظتي بيروت 
والبقاع، وكان العنوان االبرز لهذه 
املرحلة االنتخابية متثل بضعف 
االقبال الشعبي على مراكز االقتراع، 
وهو ما كان حذر منه الرئيس سعد 
احلري����ري، ونبه ال����ى محاذيره، 
ووج����ه النداء تلو النداء لتالفيه، 
لك����ن كل ذلك لم يزد عن نس����بة 
21% في بيروت، و49% في البقاع 
واملناطق االسالمية، وهو بالطبع 

دون احلجم املطلوب.
وواضح ان عدم وجود الئحة 
قوية بوجه الئحة تيار املستقبل 
اف����رغ االنتخابات  في بي����روت، 
البلدية من مضمونها السياس����ي 
املشجع على املنازلة وجاء انتصار 
»وحدة بي����روت« بطعم الهزمية، 
الناخب����ون ان  حي����ث اكتش����ف 
االنتخابات البلدية، التي صورها 
الفرقاء »كعاصفة كونية« انتهت 
على صورة زوبع����ة في فنجان، 
وهو ما دفع املاكينة االنتخابية ل� 
»ملستقبل« الى قرع ابواب الناخبني 
للن����زول لالقت����راع الي كان الن 

االهمية لتكثيف املشاركة.
وعن سير العملية االنتخابية، 
ق����ال وزير الداخلي����ة والبلديات 
اللبناني زياد بارود ان سير العملية 
ف����ي محافظتي  االنتخابية امس 
بيروت والبقاع أكد على جهوزية 
الدولة ب����كل أجهزتها، معتبرا ان 
املرحل����ة األولى م����ن االنتخابات 
البلدية في جبل لبنان االس����بوع 
املاضي لم تكن استثناء، وبالتالي 
فان االس����تقرار والهدوء لم يكن 
استثناء. وأعلن بارود، في مؤمتر 
صحافي امس، ان نس����بة االقبال 
كانت على مستويات مختلفة، حيث 
ان املعدل الوس����طي غير النهائي 
لنسبة االقتراع في مناطق البقاع 
وبعلبك الهرمل بلغ 49% عند اقفال 
الصناديق، أما في بيروت فقد بلغ 
املعدل الوسطي غير النهائي لنسبة 

االقتراع %21
وأضاف ان����ه لو اعتمد النظام 
النسبي في بيروت لرمبا كان شكل 
حافزا ملشاركة كبرى بعد النسبة 
التي سجلت، معتبرا ان  املتدنية 
هناك أسبابا لها عالقة بالسياسة 

وأسبابا من نوع آخر.
وأكد وزير الداخلية اللبناني أن 
غرفة العمليات أمنت تلبية ومتابعة 
لكل الشكاوى واالستفسارات التي 
تلقتها.. وأضاف »نحن لم نعتبر 
أي شكوى غير مهمة أو ال تستحق 
التحقيق، والقوى األمنية واجليش 
اللبناني تصرفا بشكل حازم عند 

أي خلل«.

جوزيف دي����اب املعلوف مدعومة 
من الكتلة الشعبية التي لم تتوافق 
م����ع التيار الوطن����ي على الئحة 

واحدة.
الثانية ه����ي الئمة  الالئح����ة 
»زحلة.. رؤيا وامن����اء« مدعومة 
من قوى 14 آذار وبرئاسة الرئيس 
احلالي للبلدية اسعد زغيب، بعد 
ان كان����ت رفضته ق����وى 14 آذار 
النه كان مدعوما سابقا من الكتلة 
السابق  الوزير  الشعبية برئاسة 

ايلي سكاف.
الثالثة الئحة ابناء زحلة التي 
املتقاعد وليد  النقي����ب  ترأس����ها 
شويري، وضمت من بني اعضائها 
مرشحني قريبني من 14 آذار، دون ان 

تتبنى هذه القوى ترشيحهم.
ثالث لوائح تنافست في زحلة، 
اضافة الى استفتاء التيار الوطني 
احلر حول مرشحه انطون بويونس 
الذي ق����ال ان التيار ترك املعركة 
االنتخابي����ة البلدي����ة، ودخل في 
استفتاء على احقية حضوره في 
زحلة، مشيرا الى ان املعركة ال تعني 
التيار الوطني احلر، بل االستفتاء 

هو الذي يعيننا.

البقاع الغربي

في س����هل »املعارك« )البقاع( 
جرت منافس����ات عائلي����ة، على 
مجالس بلدي����ة ومخاتير، دخلت 
عليها السياس����ة، فرتبت لوائح 
ائتالفية، فاز بعضها بالتزكية، كما 
في البلدات ذات الغالبية الشيعية، 
وفي البعض اآلخر كما هو احلال 

في مشغرة.
البلدات املس����يحية جرى  في 
سباق بني العائالت على املجالس 
السياس����ي  البلدية، واالنقس����ام 
العم����ودي دخ����ل عل����ى اللوائح 
م����ن خ����الل االنتماء السياس����ي 
املفارقة  للمرشحني، ولذلك كانت 
في ائت���������الف القوات اللبنانية 
والكتائب والقومي في الئحة واحدة 
في صغب������ني مدعومة ايضا من 
النائب روبي������ر غامن في مواجهة 
الئحة اخ����رى مدعومة من التيار 

الوطني احلر.
وف����ي املناط����ق ذات الغالبية 
السنية برز صراع بني تيار املستقبل 
وقوى املعارضة السنية، ففي غزة 
تواجهت الئحة مدعومة من النائب 
السابق عبدالرحيم مراد، مع الئحة 

مدعومة من تيار املستقبل.
واكد مراد انه جتاوب مع مساعي 
التوافق، لكن الفريق اآلخر تراجع 

وارادها معركة.
وهذا االنقس����ام الس����ني »هو 
نفس����ه الذي حول جب جنني الى 
ميدان رئيسي للمعارك بني الئحتني 

متوازنتني.

زغيب حتدث عن اجنازاته خالل 
ترؤسه البلدية، وقال: لو لم تكن 
لدي اجنازات ملا ايدني الناس، وملا 
ساندتي الكتائب والقوات واالحرار، 
الزحلية  الالئحة  بوصفي رئيس 
بامتياز الئحة امناء زحلة الالئحة 

املصنوعة في زحلة.
اما رئيس الئحة القرار الزحلي 
جوزف املعلوف فقد اكد ان فريقه 
امت التحضيرات الالزمة لالنتخابات 
البلدي����ة واالختيارية في زحلة، 
مشددا على ان الئحته متثل جميع 

العائالت الزحلية.

زحلة أم المعارك

وقد شهدت املدينة ام املعارك، 
حيث سعت االحزاب والتيارات الى 
اظهار حجمها وتثبيت موقعها على 

الساحة السياسية.
البلدية وصفت  معركة زحلة 
بالطاحن����ة وام املع����ارك، وه����ي 
كذلك، اذ اختلط����ت فيها االوراق 
السياس����ية، مخلفة ثالث لوائح 

كاملة واستفتاء.
الزحلي برئاسة  القرار  الئحة 

اضافة الى اعضاء املجلس البلدي 
12 مختارا من الئحتني مكتملتني، 
احداهم����ا الئحة ق����رار العائالت 
املدعومة م����ن 14 آذار وتضم في 
عدادها فارس مراد شقيق اندريه 
مراد الذي استش����هد م����ع النائب 
الثانية  جبران تويني. والالئحة 
الوطني احلر  التيار  مدعومة من 
و8 آذار. وفي منطقة »الرميل« التي 
تض����م 29575 ناخبا، اختارت 12 
مختارا، وفيها نسبة مرتفعة من 

مؤيدي حزب الطاشناق.
وف����ي الصيف����ي 9440 ناخبا 
أكثريتهم من املوارنة ثم الكاثوليك 
وال�روم االرثوذكس واألرمن، وجرى 

التنافس على أربعة مخاتير.
أما منطقة املدور، فقد انتخبت 12 
مختارا ايضا، في أجواء هادئة في 
ضوء التفاهم الذي مت بني االحزاب 
االرمنية التي متتلك الصوت احلاسم 

في هذه املنطقة.
أما في منطقة »الطريق اجلديدة« 
من بي����روت، حيث معق����ل تيار 
املس����تقبل، الداعم لالئحة وحدة 
بيروت برئاس����ة بالل حمد، فقد 

احلريري م����ن الوزير الياس املر 
على االجراءات العسكرية األمنية 
املتخذة ملواكبة االنتخابات البلدية 

واالختيارية.
ووجه احلريري اكثر من بيان 
الى البيروتي����ني حثهم فيه على 
التوجه الى اقالم االقتراع وحذرهم 
من الوقوع في فخ التشطيب، فيما 
دعا الوزير ميشال فرعون اهالي 
االشرفية وشرق بيروت الى انتخاب 
مخاتيرهم، بوجه مرشحي عون، 

دون ان يسميه.

الحريري يقترع

وكان الرئيس سعد احلريري 
اقترع في ثانوية فردان الرسمية 
الغرفة رق����م 1 الصندوق رقم 17، 
سجل 1012، ودخل خلف الستارة 
العازل����ة حتت اضواء فالش����ات 
الكامي����رات التي كانت بانتظاره، 
واخذ وقته قبل ان يخرج ويضع 
املغلف الذي فيه خياره البلدي في 
البالستيكية، ثم كرر  الصندوقة 
العملية ليقترع للمختارين  هذه 
في نفس منطقة )فردان( ويضع 

واجه����ت الئح����ة »البيارتة« غير 
املكتملة برئاس����ة غسان سوبرة 

املدعومة من املعارضة.
على املستوى االختباري فقد قام 
التنافس بني »الئحة املزرعة« املقفلة 
التي تضم 15 مرشحا واملدعومة من 
تيار املستقبل بوجه الئحة جمعية 
املشاريع االسالمية )االحباش( التي 

تضم أربعة مرشحني.
واكتسبت املعركة االنتخابية 
في الطريق اجلديدة بعدا سياسيا 
أكثر من����ه امنائيا، اس����تنادا الى 
املرفوعة، والدعوات  الش����عارات 
لالقتراع بكثافة، حفاظا على العيش 
املشترك واملناصفة بني املسيحيني 

واملسلمني.
عن املعركة البلدية في البقاع 
قال الوزير السابق الياس سكاف 
انه مرت����اح للوضع على االرض، 
معتبرا ان طابع االنتخابات البلدية 
في زحلة عائل����ي تنموي وليس 
سياس����يا، بخالف ما ينسب اليه 

خصومه.
غير ان رئيس الئحة زحلة »رؤيا 
وامناء« املدعومة من 14 آذار، اسعد 

ورقته ف����ي الصندوق املخصص 
للمختارين.

وسئل احلريري عن سبب عدم 
جتنيب بيروت الصراع االنتخابي 
مع التيار الوطني احلر وحزب اهلل، 
فقال: حركة أمل معنا في الالئحة، 
والكالم عن معركة مذهبية خاسر، 
ولم اس����مع ان حزب اهلل حتدث 
ع����ن معركة مذهبي����ة، وانا اقول 
اننا جميعا حتت س����ماء واحدة، 
وجميعنا يريد اخلير للبلد، وان 
يعيش الن����اس بكرامتهم »وبدنا 
نشتغل بهذه احلكومة«، وعن التيار 
الوطني قال احلريري: نحترم هذا 
التيار ونحترم اجلنرال ميش����ال 

عون.

بيروت

التنافس في بيروت جرى على 
انتخ����اب 24 عضوا ملجلس بلدي 
واحد ملدينة بيروت موزعا مناصفة 
بني املسلمني واملسيحيني، وكذلك 

انتخاب أربعني مختارا.
في اخلريطة االنتخابية انتخبت 
»االشرفية« التي تضم 54294 ناخبا 

وأوضح ان الكالم عن الرشاوى 
هو كالم عام، والتحرك جتاه ذلك 
كان فوريا وقال «نحن دققنا في 
هذه الشكاوى وكان هناك تدقيق 
أكثر فاعلية على مستوى الرشاوى، 
ومبجرد وجود أي خيط رفيع يتم 
اس����تثمار هذا اخليط الى أقصى 
احل����دود وحص����ل االس����تقصاء 

واملداهمات والتوقيفات«.

معارك ضارية في البقاع

الهادئة،  البيروتية  الص����ورة 
قابلتها معارك ضارية في البقاع 
وخصوص����ا في زحل����ة عاصمة 
»الكثلكة« واكبر املدن املسيحية 
في املشرق وقد شهدت ما سمي ام 
املعارك، حيث انتقل وزير الداخلية 
زي����اد بارود ليك����ون على مقربة 
من االحداث، وعق����د اجتماعا مع 
احملافظ ومع قادة االجهزة االمنية، 
وخرج ليؤكد على سالمة العملية 
االنتخابي����ة في زحلة، معتبرا ان 
كل االش����كاالت احلاصلة بسيطة 

وأمكن معاجلتها.
وفي قريطم اطلع الرئيس سعد 

بارود: نسبة االقتراع 49% في البقاع و21% في بيروت.. والكالم عن الرشاوى عام والتحرك تجاهه كان فورياً

رئيس احلكومة سعد احلريري رافعا شعار »زي ما هيي« بعد ادالئه بصوته في بيروت

)محمود الطويل(مسنة لم مينعها عمرها ومرضها من االدالء بصوتها في زحلة

لبناني يدلي بصوته مرتديا الزي البيروتي التقليدي 

)محمود الطويل( زحالوية تدلي بصوتها في بلدية سعد نايل 

األرمن: قوة تجييرية بلديًا واختياريًا

لقطات

بيروت ـ محمد حرفوش
حالة استثنائية يشكلها األرمن ريثما حلوا، فكيف بهم في منطقة 
تخاض فيها معركة عائلية، وإمنا أيضا سياسية ينتظر كل فريق ان 
حتدد نتائجها حجمه الشعبي. أرمن بيروت الذين يتوزعون على أحزاب 
ثالثة: الطاشناق والهانشاق والرامغفار، يتمركزون بشكل أساسي في 
األشرفية واملدّور والرمّيل، فيشكلون قوة جتبيرية يحسب لها احلساب، 
في حني ان وجودهم في الصيفي خجول وكذلك في دائرتي بيروت الثانية 
والثالثة. وقد اختار الطاشناق خوض املعركة البلدية الى جانب حتالف 
تيار املستقبل وقوى 14 آذار وحركة أمل، مقابل التصويت الى جانب 
التيار الوطني احلر في املعركة االختيارية في األشرفية والرميل. في 
منطقة املدور غاب الصراع السياسي حتت شعار االنتخابات االختيارية، 
حيث اختار األرمن التوافق في تلك املنطقة، في حني غابوا عن املعركة 
االختيارية في الصيف����ي، حيث الوجود األرمني ضعيف، كما تريثوا 

باملشاركة في املناطق السنية والشيعية في العاصمة.

رسـائل نصية مضللة: حذر »تيار املستقبل« من تلقي بعض 
املواطنني رسائل نصية على هواتفهم النقالة تفيد بانسحاب 
عدد من املرش���حني على الئحة »وحدة بيروت«. املدعومة 
من 14 آذار كما حذر من رسائل أخرى حتدد مراكز اقتراع 
وهمية أو غير دقيقة للمواطنني استنادا الى رقم سجلهم. 
ونف���ى أعضاء من الئحة »وحدة بيروت«، بحس���ب بيان 
»املس���تقبل« هذه املعلومات، محذرين من هذه الرس���ائل 
غير الصحيحة، داعني ال���ى أخذ املعلومات من مصادرها 
ومراجعة املراكز االنتخابية التابعة لالئحة ملعرفة مراكز 

االنتخاب.
السنة باأللوان: اعتمد تيار املستقبل اللونني األحمر واألبيض، 
فيما اعتمدت اجلماعة اإلسالمية اللون األخضر و»األحباش« 

اللون األصفر.
لوائح من لون واحد في بيروت: فوجئ تيار املستقبل بانتشار 
لوائح انتخابية لبلدية بيروت تضم 24 اس���ما ملرشحني 
مسلمني، بعدما مت حذف املسيحيني منهم، تبني ان مصدرها 
املعارضة التي تريد اقناع املسيحيني بصوابية رأي العماد 

ميشال عون القائل بتقسيم بيروت الى 3 دوائر بلدية.
رفع احلظر عن الدراجات النارية: سمحت وزارة الداخلية باستعمال 
الدراجات النارية في بيروت رغم احلظر السابق، لتجاوز 

عملية اختناق حركة السير في شوارع العاصمة.
ماكينة األحباش: أثبت »األحباش« ان لديهم ماكينة انتخابية 
قوية، وقد متيزت بحركة دؤوب، دعما ملرش���حيها الستة 

في اطار املعارضة.
موظفو االنتخابات في ضيافة سـكاف:احتجت الئحة 14 آذار في 
زحلة على منامة املوظف���ني املكلفني بالعملية االنتخابية 

بضيافة الوزير السابق الياس سكاف.
املجنسون: راهن السكاف على دعم حزب اهلل الذي ميسك 
بقرار نحو 4 آالف ناخب في منطقة الكرك التابعة  لزحلة، 
وايضا 7 آالف سوري مجنس لبنانيا، مقيمني داخل األراضي 

السورية.

نائب عوني: ال مرجع واحدًا متحكم بالقرار الطائفي في لبنان
بيروت ـ ناجي يونس

توقع نائب قريب من مس����ار 
التيار الوطني احلر برئاسة العماد 
ميشال عون ل� »األنباء« ان يفضي 
التفاهم السوري � السعودي حيال 
لبنان الى تظهير خلط التحالفات 
وإعادة توزيع القوى والتوازنات 
في األمد املنظور، حيث لن يعود 
هناك اصطفاف على أساس الفرز 

بني 8 و14 آذار.
عمليا اض����اف النائب العوني 
قائال: لن يعود هناك مرجع واحد 
يتحكم بالقرار الطائفي او املذهبي 
وخير مثال عل����ى ذلك ان النائب 

وليد جنبالط ليس الزعيم الدرزي 
الوحيد، فقد بات للنائب أرسالن 
وجود أكبر وللوزير السابق وئام 
وه����اب دور اكث����ر فاعلية مع ان 
اجلميع يدركون ان الزعامة الدرزية 

الفعلية هي للمختارة.
سنيا س����يبقى الرئيس سعد 
احلريري الزعيم السني األول اال 
انه سيتم تعزيز الرئيس جنيب 
ميقات����ي وقد يعطى الرئيس عمر 
كرامي اكثر والسيما في اي تفاهم 

يتعلق ببلدية طرابلس.
شيعيا سيبقى حزب اهلل القوة 
الضاربة اال ان الرئيس بري سيعمل 

على حتس����ني أوضاعه وستكون 
ل����ه حرية أكبر ف����ي التعاطي مع 
العناوين وامللفات املطروحة داخليا 
وخارجيا من ضمن هامش محدد 

من املناورة.
مس����يحيا يرض����ي رئي����س 
اجلمهورية ميشال سليمان اجلميع 
وال يستفز احدا من دون ان يصطف 
م����ع فريق دون آخ����ر اال اذا كانت 
العناوين املطروحة حتمل في طياتها 
ما يخدم املصالح الوطنية العليا. 
ولن تكون هناك مرجعية مسيحية 
واحدة متس����ك بالقرار املسيحي، 
فقد عاد النائب ميشال املر الزعيم 

األرثوذكسي األكثر تأثيرا.
ف����ي املقابل ستش����هد املعادلة 
التواجد  اجلبيلية توازنا يعكس 
الفاع����ل للتي����ار الوطن����ي احلر 
ولألحزاب املسيحية األخرى، اضافة 
الى الشخصيات والعائالت املتجذرة 
في هذا القضاء، وفي املنت يجب ان 
يتعايش املر والكتائب والعونيون 
والطاشناق الذي تصرف بكل حرية 
فهو متحالف مع العماد عون وحزب 
اهلل لكن����ه ينفتح عل����ى األطراف 
األخرى. وأضاف ان القوات تتنافس 
اال انها لن تصل الى حد السيطرة 

على الشارع املسيحي.

أخبار وأسرار لبنانية
ال حرب في املنطقـة: ال حرب في املنطقة هذا العام، هذا 
ما تخلص إليه أوس����اط أوروبية وإسرائيلية، ولكن من 
منطلقات مختلفة: التحليل األوروبي يقول بكل بساطة ان 
أي����ا من طرفي املواجهة ليس متأكدا وال واثقا من نهايات 
احلرب، وال يضمن نتائجها. التحليل اإلسرائيلي يعتبر 
انه م����ا دام كل طرف يتهم غيره بالنيات الهجومية، فهذا 
يعني انه ليس ألحد مصلحة في اندالع حرب جديدة في 
املنطق����ة ألن كل األطراف مرتاحون م����ن الوضع الراهن 

والنتائج التي قد جتلبها أي حرب ستكون رهيبة.
أبلغ رد إيراني على مزاعم السـكود: تقول مصادر ديبلوماسية 
أوروبي��ة ان أبلغ رد صدر عن إيران بش��أن ضجة صواريخ 
س��كود املفتعلة جاء من حسني شيخ اإلسالم )أمني عام جلنة 
دعم االنتفاضة الفلس��طينية، جاء في��ه ان وزيرة اخلارجية 
األميركية هيالري كلينتون »ال تفهم ما هو »سكود« وال تعلم 
طبيعة احلدود الس��ورية � اللبنانية«. وقال شيخ اإلسالم ان 
»هذه السيدة ومن دون أن تعي أو تعرف تردد كالببغاء ما قاله 
شيمعون بيريس، فصاروخ »سكود« سالح قدمي مضى عليه 

50 عاما وجتهيزه لالستخدام يستغرق ساعات
الشبه بني العراق ولبنان: ترى أوساط ديبلوماسية عربية 
ان هناك أوجه ش����به بني لبنان والعراق وطبيعة األزمة 
السياسية فيهما، ففي العام املاضي أجريت انتخابات نيابية 
في لبنان ل����م تتفق نتائجها مع رغب����ات القادرين على 
االعتراض وعلى تعطيل حق األكثرية الفائزة في ترجمة 
فوزها في مقاعد احلكم. وفي العراق قد يجد إياد عالوي 
نفسه بالنتيجة مضطرا للقبول بخيار كهذا، هذا اذا قبل 
به خصومه، حكومة »وحدة وطنية« حترمه من احلق في 
تشكيل احلكومة بالطريقة التي يختارها، وتدخل من لم 
يفوزوا باألكثرية الى مقاعد احلكم، لكنها على األقل رمبا 

متنع املجازر املتنقلة وال تعطل االنسحاب األميركي.

بيروت: ما فعله حزب اهلل والتيار الوطني احلر في بيروت 
سيفعله على األرجح أسامة سعد رئيس التنظيم الشعبي 
الناصري ورأس حربة املعارضة في صيدا، وهو االنسحاب 
من املعركة بعد انسحابه من التوافق. فال املعركة سهلة وال 
هو جاهز لها، وال التوافق يناس��به وال أعطاه ما يريد من 
حصة وحجم، وما حدث مع عون في بيروت بانضمام بري 
والطاش��ناق الى التوافق، يحدث مثله مع سعد في صيدا 

بانضمام حليفه عبدالرحمن البزري الى التوافق.
أس��امة سعد نعى الئحة التوافق البلدي وهاجم رئيس 
الالئحة محمد السعودي »الذي لم يعد مرشحا توافقيا امنا 
هو مرشح تيار احلريري«. كما اتهم النائبة بهية احلريري 
بفرض الالئحة على الس��عودي، وق��ال انه فوجئ بتخلي 
السعودي عن املعايير املتفق عليها »بسبب ارهاقه باملطالب 
الفئوية لتيار احلريري، خصوصا النائبة بهية احلريري، 
استمرارا لنهجها االستئثاري التسلطي لقيادة هذا التيار، 

وبسبب الضغوط املمارسة على السعودي«.
وفي حني حتدثت مصادر عن رضا رئيس البلدية احلالي 
عبدالرحمن البزري عن الئحة السعودي، ذكرت معلومات 
ان البزري اطلق منذ البداية يد السعودي في تأليف الالئحة 
ويعتقد انها حملت عناصر ايجابية لكن ايضا ثغرات ناجتة 
عن عدم التوازن السياس��ي، ويقول ان د.اسامة سعد معه 
حق جلهة عدم وجود هذا التوازن، مشيرا الى ان اإلجماع 
على شخص الرئيس لم ينعكس في الروحية نفسها على 
التفاهم في ش��أن الالئحة، وهذا ما اعطاها طابع مواجهة 
سياسية كاالنتخابات النيابية األخيرة وكذلك البلدية عام 
2004. وأكدت املعلوم��ات ان البزري »اليزال يراهن على 
التفاهم ولم يفقد األمل بوجود وقت يسمح بالوصول الى 

مخارج تفاديا ملعركة في صيدا«.
وتقول مصادر سياس��ية متابعة ان تردد أسامة سعد 
)بوصفه الوحيد القادر على فرض معركة انتخابية مبعزل 
عن نتائجه��ا( يعود الى جملة معطي��ات، منها عدم القفز 
سريعا عن خطأ إدارة عملية التفاوض مع السعودي التي 
اس��تهلكت وقتا دون جدوى، إلى تألي��ف الئحة مضادة 
للس��عودي، في ظل خس��ارته عددا من األس��ماء الوازنة 
والفاعلة التي كان باس��تطاعة سعد مواجهة خصومه بها. 
أما ما جعل سعد يبقي الباب مفتوحا على كل االحتماالت، 
فقد يكون إصرار أغلبية قاعدته الشعبية على الذهاب الى 
معركة ضد احلريري. الالفت لالنتباه كان غياب املرش��ح 
الصيداوي املستقل، والذي وافقت عليه »حركة أمل« ليمثلها 
ف��ي مجلس بلدية صيدا احملام��ي أحمد صفي الدين، عن 
الصورة التذكارية لالئحة محمد الس��عودي وعن العشاء 
التكرميي الذي أقامه السعودي لالئحته. وأكد مصدر في 
»أمل« في صيدا أن صفي الدين باألصل هو مرشح مستقل، 
ووافق��ت عليه »أمل« بعد موافقة الس��عودي، ليمثلها في 
املجلس البلدي، »لكن مبا أننا في حركة أمل طالبنا ونطالب 
بالتوافق في كل شيء في صيدا، فإن صفي الدين سيبقى 
مرشحا مستقال حلني إجناز التسوية والتوافق في صيدا 
من جديد، وعودة التنظيم الش��عبي الناصري واجلماعة 

اإلسالمية الى الالئحة«.

صيدا: ال توافق.. وال معركة


