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بلديات الشمال: زغرتا لفرنجية والبترون لعون.. وفتفت أكبر الخاسرين
بيروت ـ عمر حبنجر

خ����رج اللبنانيون من نفق انتخاباتهم البلدية واالختيارية محملني 
بالكثير من االنقس����امات السياسية والتش����رذمات العائلية، وسيكون 
امامهم ست س����نوات لرأب الصدع ورتق اخلروق، وبالتالي محو آثار 
الصراعات واملنافس����ات االنتخابية، التي جت����اوزت هذه املرة حدودها 
التنموي����ة وحتولت الى متاريس ملواجهات سياس����ية، محلية، وحتى 

اقليمية، بغطاء بلدي أو اختياري، لم يقنع أحدا.
واعتبارا من نهار أمس االثنني انصرفت املتابعات الى رصد النتائج 
الرس����مية النتخابات االحد في محافظتي الشمال وعكار، بعد وضوح 
الصورة من خالل نتائ����ج املاكينات االنتخابية. وفيما تنصرف الدولة 
الى متابعة االستحقاقات التي تنتظرها، كاملوازنة العامة ومؤمتر احلوار 
الوطني، في جلس����ته الثالثة، وأزمات املاء والدواء والكهرباء والضمان 
االجتماعي، يتابع املواطن اللبناني بدوره كل هذا، معطوفا على املشاكل 
احلياتية والتربوية والصحية. نتائج االنتخابات البلدية واالختيارية 
في الشمال وعكار اظهرت تعادال بني القوى والتيارات السياسية، عبر 

حتقيق فوز متبادل، بني منطقة أو أخرى، أو داخل املنطقة الواحدة.
وزي����ر الداخلية زياد بارود عقد مؤمترا صحافيا ليليا أوجز فيه ما 
حصل خالل االنتخابات من اعمال عنف أو اشكاالت. وقال بارود ان نسبة 
االقتراع بلغت وسطيا 46.8%. وأشار الى وجود شكاوى مت حتويلها الى 
االستقصاء أو مخابرات اجليش أو النيابة العامة، وقد بلغت هذه الشكاوى 
1610 شكاوى تناولت 48 حادثا أمنيا في محافظتي عكار والشمال، وبلغ 
عدد املوقوفني فيها 45 موقوفا وستة جرحى. وفي تصريح ل�»السفير« 
قال بارود ان اجلوالت االنتخابية االربع أثبتت ضرورة ادخال اصالحات 
اساسية على قانون االنتخابات البلدية واالختيارية، السيما ما يتعلق 
بالنسبية وبالبطاقات املطبوعة س����لفا وبالكوتا النسائية، اضافة الى 
اصالحات ترتبط بحق االقتراع في مكان السكن ضمن شروط معينة. 
وقال ان وزارته س����تتوجه توا الى قانون االنتخابات اجلديد على أمل 
اجنازه في مهلة اقصاها 18 ش����هرا من تاريخ نيلها الثقة. مؤكدا حرص 
وزارة الداخلية على االلتزام بهذه املهلة، مشيرا الى ان مشروع القانون 
سيكون منجزا وسنقدمه الى مجلس الوزراء في يوليو املقبل. وبالعودة 
الى نتائج االنتخابات البلدية في محافظتي الشمال وعكار، يلي النتائج 

الصادرة عن املاكينات االنتخابية وهي أكيدة، وان تكن غير رسمية.

طرابلس والميناء

في مدينة طرابلس فازت الالئحة التوافقية برئاس����ة م.غزالي، فيما 
فازت الئحة السفير محمد عيسى في امليناء املدعومة من قوى 14 آذار.

في مدينة البترون فازت الئحة التيار الوطني احلر برئاسة مرسيلينو 
احلرك بكامل اعضائها، على الئحة النائب الس����ابق سايد عقل املدعومة 
من 14 آذار. اما في قرى قضاء البترون فكان الفوز للوائح املدعومة من 
14 آذار، في 19 بلدة من اصل 24، واهمها بلدة تنورين، بينما حصدت 8 
آذار البلدات الس����احلية. الوزير جبران باسيل اعلن بنفسه فوز الئحة 
احلرك في البترون، وقال: انها رسالة كبيرة لكل اللبنانيني، هناك بالطة 

كبيرة رفعت عن صدورنا.

زغرتا لفرنجية

اما في مدينة زغرتا فقد فازت الالئحة املدعومة من النائب سليمان 
فرجنية كاملة وبزيادة نحو اربعة آالف صوت عن الالئحة التي يدعمها 
ميش����ال معوض وقوى 14 آذار، اما بالنس����بة لقضاء زغرتا فقد سجل 
تعادال مع ترجيح لكفة فرجنية وحلفائه، وفي حني رجحت قوى 14 آذار 
الفوز مبا بني 10 و12 بلدية من اصل 24 نفى فرجنية هذا االمر، وتشير 
املعلومات غير الرسمية الى فوز املردة ب� 16 بلدية في زغرتا وقضائها 
باالضافة الى 8 بلديات فازت بالتذكية من اصل 31 مجلسا بلديا في هذا 
القضاء، وبقي لقوى 14 آذار 7 مجالس بلدية، مما يعني ان رئاسة احتاد 
بلديات قضاء زغرتا س����يؤول الى تيار املردة. النائب سليمان فرجنية 
وصف الفوز الذي حققه، بأنه اكثر من املتوقع. اما رئيس حركة االستقالل 
ميشال معوض قال ان قوى 14 آذار حققت تقدما في جرد قضاء زغرتا، 

في حني حقق املردة تقدمهم في وسط القضاء.

بشري للقوات

وفي بشري، حيث معقل القوات اللبنانية فقد حصدت القوات عشر 
بلديات من اصل 11 بلدية، علما ان البلدة احلادية عش����رة وهي بزعون، 
ارجئت فيها االنتخابات بعد انسحاب املرشحني عقب حادث مقتل الشابني 
طوني ونايف صالح برص����اص حنا البرصوني في محلة ضهر العني، 

وقد سلم االخير نفسه للقضاء أمس.
يذكر ان القوات فازت في انتخابات بلديات 2004 بس����ت بلديات من 

اصل 11 بلدية.

الكورة للقوميين

وفي الكورة حصل احلزب الس����وري القوم����ي االجتماعي وقوى 8 
آذار على املجالس البلدية في قيع وبطرام واميون وكفر حزير والهري 
وكفرحاتا وش����كا )البترون( فيما فازت قوى 14 آذار في كوس����با وكفر 

عبيدا ودار بعشتار وكفريا وبترومني وأجد عبل.

عكار بين »المستقبل« والمعارضة

وفي عكار حققت الالئحة املدعومة من النائب هادي حبيش )املستقبل( 
فوزا كامال على الالئحة املدعومة من النائب الس����ابق مخايل الضاهر، 
والتيار الوطني احلر. وفي »حلبا« قاعدة احملافظة حققت الالئحة املنافسة 
لقوى 14 آذار فوزا تاما. باملقابل فازت اللوائح، املدعومة من املس����تقبل 
ببلديات: البيرة البرج القنطرة، احلويج، بزال، وادي اجلاموس، جديدة 
القويطع، مشمش، وعني يعقوب، وسواها. وتوصلت القوى املعارضة 
لتيار املستقبل الى الفوز في عكار العتيقة. وفازت لوائح الوطني احلر 
في جديدة اجلومة ومنيارة والش����يخ محمد وبيت مالت. وفي الضنية، 
فازت الئحة الثامن من آذار على الئحة 14 آذار املدعومة من النائب احمد 
فتفت الذي أبدى صدمة للنتيجة. وفي بلدة »الس����فيرة« فازت الالئحة 
املدعومة من النائب الس����ابق أسعد هرموش )اجلماعة االسالمية( وفي 
بخعون فازت الالئحة املدعومة من النائب الس����ابق جهاد الصمد على 
الئحة 14 آذار. االنتخابات البلدية كانت نذير شؤم على بلدة »شربيال« 
ورئيس بلديتها جرجي بشير الذي توفي اثر تعرضه لنوبة قلبية اثناء 
متابعت����ه عملية فرز االصوات، وقد نقل الى مستش����فى رحال في بلدة 

الشيخ محمد في عكار، حيث كان قد فارق احلياة.

تكريس نتائج العام 2009 مع تعديالت مسيحية محدودة وخروقات سنية مفاجئة

إيلي ماروني

سمير جعجعسليمان فرجنية

)محمود الطويل( .. والوزير جبران باسيل ورئيس بلدية البترون وانصار التيار العوني يحتفلون بالفوز رئيس بلدية زغرتا اجلديد توفيق معوض محموال على االكتاف بعد اعالن فوز الئحته

ماروني لـ »األنباء«: ال معنى للحوار ما دام »حزب اهلل« لم يتقدم بتصور
بيروت ـ زينة طبارة

رأى عضو كتلتي نواب زحلة 
والكتائب النائب إيلي ماروني 
التخوين والتهديد قد  ان لغة 
ع���ادت لتعلو م���ن جديد في 
خط���اب امني عام »حزب اهلل« 
السيد حس���ن نصراهلل، بعد 
ان ساد اعتقاد لدى اجلميع ان 
تلك اللغة ق���د انتهت وفتحت 
صفحة جديدة من التعاون بني 
اللبنانيني مع تشكيل  الفرقاء 
حكومة الوحدة الوطنية، معتبر 
ان كالم السيد نصراهلل في عيد 
املقاومة والتحرير لم يكن في 
مكانه جله���ة تخوينه كل من 
ال يرضى مبعادل���ة »اجليش 
والشعب واملقاومة«، مؤكدا ان 
لكل فريق رأيه ورؤيته في عملية 
قيام الدولة وبنائها امنا بشرط 
ان تكون على قاعدة املؤسسات 
والقوى األمنية الشرعية وحدها، 
ال على قاعدة اقتناء السالح حتت 

وذلك اس���وة بباق���ي الفرقاء 
اللبنانيني، وان ينتقل الى دعم 
اجليش بدال من ان يكون قوة 
مسلحة مستقلة له، مستغربا 
ان يقفز الس���يد نصراهلل الى 
التهديد والتهويل والى اطالق 
خطاب حربي يقرع فيه طبول 
احلرب ويلقي من���ه ضبابية 

في ان يكون السالح موضوع 
بحث كعنوان حواري اساسي 
على الطاولة، وذلك عمال بالنقاط 
التي م���ن اجلها اقرت الطاولة 
احلوارية، مؤكدا ان قوى 14 آذار 
حتبذ احلوار الوطني وتتمسك 
به على قاعدة البحث بالسالح، 
وكوسيلة اساس���ية لتواصل 
اللبناني���ني فيم���ا بينهم، امنا 
على ما يبدو ان الفريق اآلخر 
ال يريد من الطاولة احلوارية 
ان تتطرق الى عنوان السالح 
ويجهد لسحبه من التداول كونه 
اكبر  الدليل على ان مشروعه 
من مشروع املقاومة وأبعد من 

عملية بناء الدولة.

ال نية للجميل لزيارة سورية؟

على صعيد آخر وردا على 
سؤال نف��ى النائب ماروني ان 
يكون ل��دى الرئي��س اجلميل 
اي��ة ني��ة لزي��ارة س���ورية، 

عنوان املقاومة ومقارعة العدو، 
الفتا الى استحالة الوصول الى 
الدولة املنش���ودة دون اطالع 
اجليش بدوره احلقيقي ودون 
مؤسسات دس���تورية حتمي 
الدولة والشعب، واال لتحول 
لبنان الى شريعة الغاب وبالتالي 
الى حمل من يشاء السالح حتت 
ذريعة يخترع فيها عدوا يريد 

مقاومته.

مصلحة الدولة

ولفت النائ���ب ماروني في 
حديث ل� »األنباء« الى ان القوانني 
الدستورية والقضائية وضعت 
لتطبق وليس ليتم جتاوزها 
وفقا ملا تقتضيه مصلحة هذا 
الفري���ق او ذاك على حس���اب 
الدول���ة ومفاهيمها،  مصلحة 
وبالتالي على حزب اهلل تسليم 
سالحه الى الدولة اللبنانية بعد 
ان حترر لبنان من االحتالالت، 

على لبنان، في وقت تس���تعد 
فيه الدولة اللبنانية الستقبال 
موسم س���ياحي مزدهر يكون 
احملرك الديناميكي القتصادها، 
وايض���ا في وق���ت يجول فيه 
رئيس احلكومة سعد احلريري 
مع عدد من الوزراء في اصقاع 
العالم حاملني معهم مطلب دعم 
لبنان أمنيا واقتصاديا وامنائيا 

وسياحيا.

االستراتيجية الدفاعية

وعن عودة اجلدل السياسي 
مؤخرا حول االس���تراتيجية 
الدفاعية، تساءل النائب ماروني 
عن معن���ى اس���تمرار طاولة 
احلوار واجل���دوى من البحث 
في االستراتيجية الدفاعية ما دام 
»حزب اهلل« املعني االول بها لم 
يتقدم حتى الساعة بأي مشروع 
او تصور او حتى اقتراح حيالها، 
وما دام كامل فريق 8 آذار ميانع 

معتبر ان ما حت��اول بع��ض 
الوس���ائل االعالمية اشاعت��ه 
عن االمر ليس سوى تلفيقات 
وتركيبات وهمية من نس���ج 
خياله���ا، وذلك به���دف اقحام 
الرئيس اجلميل وحزب الكتائب 
في عناوي���ن يحلم بها مطلقو 
الشائعة ويحاولون ترجمتها 
الى وقائ���ع، في وقت هي غير 
مطروحة فيه باالساس ال لدى 
الرئيس اجلميل وال لدى املكتب 

السياسي الكتائبي.
وذك���ر ان الرئيس اجلميل 
اعلن مرارا انه مع اقامة عالقات 
جيدة بني لبنان وسورية على 
ان تك���ون مبني���ة على قاعدة 
»من دولة الى دولة« وان تكون 
منتجة ملا فيه خير ومصلحة 
الدولتني، متس���ائال عن معنى 
زيارة الرئيس اجلميل لسورية 
مادامت ال جدوى منها وال فائدة 

للبنان فيها.

عضو كتلة الكتائب نفى أن يكون لدى الجميل نية لزيارة سورية

حادثة »ضهر العين« والعودة إلى »نقطة الصفر«
بيروت: أحدثت حادثة 
»ضهر الع����ني« صدمة 
عميقة في الشمال خصوصا 
ولبنان عموما وأخذت حجما 
كبيرا يفوق حجمها الواقعي 
لثالثة أسباب على األقل: ألنها 
انطوت على أبعاد انسانية 
عاطفية وهزت املشاعر، مع 
مصرع شابني شقيقني وبسبب خالفات 
شخصية وعائلية غير ذات شأن )تافهة(، 
وألنها حصلت عشية االنتخابات البلدية، 
وهو ما س����اهم في اث����ارة لغط حولها 
لوهلة أولى بأن يكون لها صلة سببية 
باالنتخابات قب����ل ان تتضح األمور بأن 
دوافعها شخصية ال سياسية، وألنها، وان 
كانت ذات دوافع شخصية وعائلية، وقعت 
بني طرفني ينتميان الى القوات اللبنانية 
واملردة، ما أعطاها بعدا سياسيا وأدى الى 
إيقاظ حساسيات سابقة متراكمة. النتائج 

األولى لهذه احلادثة متثلت في:
- عودة العالقة بني املردة )فرجنية( 
والق����وات اللبنانية )جعجع( الى نقطة 

الصفر والى ما حتت الصفر، بعدما كانت 
هذه العالقة قطعت ش����وطا متقدما في 
التخلص من رواسب املاضي وفي سلوك 
طري����ق املهادنة االعالمية والسياس����ية 
واالعتراف السياسي املتبادل، وباتت مهيأة 

ألن توضع على سكة املصاحلة.
- عودة ملف املصاحلات املسيحية 

وأبرزها عمليا وفعليا مصاحلة فرجنية 
وجعجع الى وضعية »التجميد والتأجيل« 
حتى اشعار آخر، فإذا كان الصراع املسيحي 
بدأ من الشمال عام 1978 مع مجزرة اهدن 
وما سبقها وما تالها، فإن نهايته ال تكون 
اال من الش����مال وعبر مصاحلة القوات 
واملردة، ومادام هذا اجلرح بقي مفتوحا، 

فإن اجلسم املاروني سيظل ينزف واملشكلة 
في الساحة املارونية تظل كامنة، وبغض 
النظر عن موقف فرجنية بأنه »ال مصاحلة 
بعد اليوم« وال����ذي يغلب عليه انفعال 
اللحظة، فإن أوساطا تتوقع ان تتحول 
صدمة ضهر العني الى صدمة ايجابية وان 
تؤدي الى اعادة حتريك جهود املصاحلة 

من قبل بكركي والرابطة املارونية.
- ادخال التوتر بني فرجنية وجعجع 
على خط الوضع السياسي العام في البلد 
وتوظيفه سياس����يا من قبل املعارضة، 
خصوصا ان هذا التطور األمني السلبي 
تزامن مع تطور سياسي متثل في تصعيد 
جعج����ع ملوقفه السياس����ي الذي أصاب 
بشظاياه الرئيس ميشال سليمان، ولم 
يكن مفاجئا ان تسعى قوى املعارضة، التي 
كانت منذ أيام شرعت في حملة ضغوط 
سياس����ية قوية ومتصاعدة يصل أفقها 
الى فك حتالف احلريري - جعجع والى 
اخراج القوات من احلكومة، الى استغالل 
سياسي حلادثة ضهر العني األمنية والى 

أقصى حدود.

مكاري: الكالم
عن تعديل حكومي 

مجرد شائعات
بيروت ـ محمد حرفوش

رأى نائ���ب رئيس مجلس 
النواب فريد مكاري ان طاولة 
احلوار لن تصل الى اتفاق وشيك 
في شأن االستراتيجية الدفاعية، 
ألن قسما من املتحاورين قرارهم 
ليس لبنانيا بحتا، لذلك هناك 
صعوبة في التوصل الى حل. 
م���كاري وفي حديث له اعتبر 
الرئيس س���عد احلريري  ان 
اليزال ميثل األكثرية النيابية 
والشعبية رغم خروج النائب 
وليد جنب���الط من حتالف 14 
آذار، وقال ان النواب األعضاء 
في اللق���اء الدميوقراطي غير 
املنتمني ال���ى احلزب التقدمي 
االشتراكي في اللقاء الذي يرأسه 
جنبالط مازالوا في حركة 14 

آذار.
وأكد ان الكالم عن تعديل او 
تغيير حكومي مجرد شائعات 
يطلقها فرقاء يحاولون تقسيم 

14 آذار بهذه الطريقة.

جلسـة احلوار: ملاذا أرجئت جلسة احلوار من 3 الى 17 يونيو؟ هل 
ألسباب سياسية أم ألسباب »ادارية تقنية«؟

1 - مص����ادر قصر بعبدا تقول ان س����بب تأجيل موعد انعقاد هيئة 
احلوار في قصر بعبدا، هو تقني وليس سياسيا، وهذا ما مت ابالغه 
من القص����ر اجلمهوري ألعضاء الهيئة الذين اتصلوا مستفس����رين 
حول االسباب، وأن تأجيل انعقاد طاولة احلوار ال عالقة له بالسجال 
احلاصل بعد حديث رئيس اجلمهورية العماد ميش����ال سليمان في 
ذكرى التحرير حول سالح حزب اهلل واالستراتيجية الدفاعية، امنا 
التأجيل مسألة إدارية تنظيمية محضة، وكشفت انه مت تأجيل اجللسة 
بسبب ارتباط رئيس املجلس النيابي نبيه بري بجولة على سلسلة 

من العواصم العربية.
2 - اآلراء النيابية صبت في اجتاه آخر:

- حزب اهلل )النائب كام����ل الرفاعي( رأى أن تأجيل طاولة احلوار 
جاء من دون ش����ك لترتيب الوضع بني بعض فرقاء 14 آذار ورئيس 
اجلمهورية بعد احلملة التي شنت عليه، واعتبر أن الوضع استدعى 
تهدئ����ة النفوس بني القادة املتحاورين في قص����ر بعبدا بعد النبرة 
اخلطابية العالية في وجه مشروع املقاومة، وأشار الى ان هناك نوعا 
من النفور بني بعض القادة املتحاورين، مما يتطلب صياغة نوع من 

التفاهمات لتعود جلسات احلوار إلى مسارها الطبيعي.
- ح����زب الكتائب )النائب ندمي اجلميل( قال: »يتحدثون عن تأجيل 
تقني ولكن قد يكونون يس����عون للتخفيف م����ن وقع التصريحات 
األخيرة للرئيس س����ليمان والسيد حسن نصر اهلل ود.جعجع وما 
تالها من ردود فعل وحمالت مضادة«، وتساءل اجلميل: »ملاذا جنتمع 

م����ا دام الرئيس ومبوقفه األخير أصبح طرفا، 
ولم يعد أحد قادرا على أن يكون احلكم«، الفتا 
إلى أن االزدواجية في مواقف رئيس اجلمهورية 

لم تعد مسموحة.
استراتيجية دفاعية مشتركة: قطب مسيحي في قوى 14 آذار أعجب بفكرة 
وزير العدل الس��ابق ش��ارل رزق حول أن تكون االستراتيجية الدفاعية 
مشتركة أي تضم لبنان وس��ورية، وأن يندرج في إطارها خيار السالم 
الذي أخذت به احلكومت��ان معا. القطب قال إنه يفكر في طرح املوضوع 

خالل اجللسة املقبلة لطاولة احلوار.
خطوة مهمة: يقول مصدر ديبلوماس����ي أميركي إن الرئيس باراك 
أوباما شعر بود عميق حيال رئيس احلكومة اللبنانية سعد احلريري 
ألنه حتدث بشفافية عن مشكالت بالده وكذلك مشكالت املنطقة، حتى 
أنه أثنى على قدرة الرئيس احلريري على اختزال هذه املش����كالت � 
بجوهرها � في وقت قياسي، وأضاف انه يعتقد »أن صداقة ستنشأ 
بني رجلني كل واحد منهم����ا يحمل قضيته بحماس »رغم األعاصير 
التي تعترضهم����ا، ليؤكد أن الرئيس أوباما أكد لضيفه اللبناني أنه 
عازم على احلد من اآلالم التي عانى منها الشرق األوسط طويال، ومن 
دون أن تثنيه عن ذلك التعقيدات )الداخلية واخلارجية( التي جتعل 
مهمته تبدو، في بعض وجوهها، وكأنها مهمة عبثية، وبحسب املصدر، 
فإن رئيس احلكومة اللبنانية الش����اب خ����رج مقتنعا بأن الرئيس 

األميركي سيقوم بخطوة مهمة في املستقبل القريب.
زيارة أبادي إلى بكركي: تقول أوس��اط سياسية قريبة من بكركي ان زيارة 
السفير االيراني اجلديد غضنفر ركن أبادي الى الصرح البطريركي حيث التقى 

البطري��رك صفير جتاوزت زي��ارة تعارف ومجاملة 
وتطرقت الى مس��ائل وطنية وآخر تطورات الوضع، 
حيث حرص السفير االيراني على استيضاح موقف 
البطريرك صفير من مجمل هذه التطورات واألسباب التي تقف وراء حتفظاته 
وقلقه. وحس��ب هذه املصادر فإن الس��فير أبادي أكد ان بالده حريصة على 
عالقة جي��دة مع بكركي والطائفة املارونية مج��ددا الدعوة للبطريرك صفير 
لزيارة ايران في توقيت يختاره ويراه مناس��با، وتفيد املصادر بان الس��فير 
االيران��ي اجلديد ترك لدى البطريرك صفير انطباعا جيدا ألنه أظهر عن إملام 
بتفاصيل الوضع اللبناني وتوازناته وخصائصه، وعن اطالع واسع على مختلف 
امللفات والقضايا. ويحرص الس��فير االيراني على التحدث بود عن لقائه مع 
البطري��رك صفير، ويش��ير الى الود الذي يكنه ل��ه، وحرصه على ان يدعوه 

شخصيا للمشاركة في احياء ذكرى وفاة االمام اخلميني في بيروت.
مشروع سليمان االصالحي: يقول وزير »رئاسي« إن رئيس اجلمهورية 
ميشال سليمان مازال مصرا على طرح مشروعه اإلصالحي، مبا في 
ذلك إدخال بعض اإلصالحات على الدس����تور بالصورة التي تؤمن 
نوعا من التوازي بني مسؤوليات الرئاسة وصالحياتها من دون املس 
بجوهر اتفاق الطائف، ليضيف أن هذا »ممكن جدا«. لكن وزيرا آخر 
يعتقد أن أي طرح من هذا القبيل س����يكون »للتاريخ« ألنه عندما ال 
يسمح »املناخ« بإحداث تعديالت حتى على قانون االنتخابات البلدية 
ليتواءم نسبيا مع مقتضيات التحديث االنتخابي والتمثيلي، فكيف 

تكون ممكنة مقاربة الدستور.
اللقاء الدميوقراطي.. إلى أين؟: ما الوضع داخل اللقاء الدميوقراطي، أي الكتلة 
النيابية التي يرأسها النائب وليد جنبالط؟ أكثر من جهة تقول بصعوبة استمرار 

العالقات احلارة بني النائب جنبالط والنائب مروان حمادة الذي تعامل »بذهول 
ش��ديد« مع الكالم األخير لرئيس احلزب التقدمي االش��تراكي ولكن »بتفهم 
عميق«، فهو ال يريد في أي حال قطع صالته بقصر املختارة رغم إدراكه أن 
هناك من يضغط ليس فقط إلخراجه من اللقاء، وإمنا أيضا إلخراجه من اللعبة 
السياسية بكاملها. وكان النائبان جنبالط وحمادة قد التقيا بعد التصريحات 
التي أطلقها األول، فيما تبدو عالقة نائب عاليه فؤاد السعد مع الزعيم الدرزي 
مقطوعة ليس ألن هذا األخير تفرد مبواقفه من دون استشارة »رفاق القضية 
ورف��اق الطريق« وإمنا ألنه »هو الذي افترق عنا ولس��نا نحن الذين افترقنا 
عنه« بحس��ب ما ينقل صديق مقرب للسعد. وتشير مصادر الى ان جنبالط 
ل��ن يدعو اللقاء الدميوقراطي الى اجتماع قريب، وهو لم يعقد اي اجتماع له 
منذ فترة ليس��ت قصيرة، قبل ان يحس��م الن��واب املنتمون اليه متوضعهم 
السياسي، وما اذا كانوا سيسيرون على النهج الذي يسير عليه رئيس اللقاء 
ام يعاكسونه، حيث يظهر ان النواب غير احلزبيني، مثل مروان حمادة وفؤاد 
الس��عد وانطوان سعد، ال يوافقون على مواقف جنبالط مبوضوعي املقاومة 

وسورية.
مواقـف نارية: من املتوقع ان يطل����ق النائب وليد جنبالط مواقف 
نارية خالل االيام املقبلة من مجمل التطورات الداخلية السياس����ية 
واالقتصادية، وستتضمن هذه املواقف انتقادات حادة، وسيرد بعنف 
على تصريحات جعجع خالل املقال االسبوعي في جريدة »األنباء«، 
وتوقعت املص����ادر أن تصدر مواقف جديدة والفتة للنائب جنبالط 
انطالقا من زيارته األخيرة واخلاصة الى سورية، وقالت ان وقع هذه 
املواقف سيكون مشابها لوقع االنعطافة األولى للنائب جنبالط بعد 

االنتخابات النيابية األخيرة.
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