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سياسة
بلديات

سعدنايل :معركة في وجه العميل
فــي بـلــدة سعدنايل البقاعية معركة
انتخابية مختلفة عــن بقية الـمـعــارك
البلدية .االنقسام هنا ليس سياسيًا .صحيح
ان الحضور العائلي طــاغ على ما عـ ّـداه،
إال ان الوجه الحقيقي للمعركة يتلخص
بــرغـبــة فـعــالـيــات ال ـب ـلــدة وأحــزاب ـهــا في
مواجهة زيــاد الحمصي ،المحكوم من
القضاء بتهمة االتصال بالعدو اإلسرائيلي
ي ـ ــدرك زائ ـ ــر س ـعــدنــايــل أن مـعــركـتـهــا
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة م ـغ ــاي ــرة مل ـث ـيــات ـهــا فــي
بقية البلدات والـقــرى البقاعية« .أمــر
جلل» مــا حــدث هنا ،استدعى ّ
توحد
األضداد في البلدة .هنا ،تناست قوى
ّ
وتوحدت مع
 8و 14آذار اصطفافاتها
ال ـعــائــات ل ـخــوض مـعــركــة «وطـنـيــة»
وراء الئ ـحــة يــرأس ـهــا رئ ـيــس الـبـلــديــة
ال ـحــالــي خـلـيــل الـشـحـيـمــي ،ف ــي وجــه
الالئحة التي يرأسها محمد توفيق
الحمصي ،والتي تحظى بدعم العميل
زي ــاد الحمصي (املـلـقــب بـ»البريمو»،
وال ــذي حكم عليه الـقـضــاء العسكري
بــالـسـجــن أربـ ــع س ـن ــوات ب ـعــد إدان ـت ــه
بجرم االتصال بالعدو االسرائيلي).
ّ
مجرد من حقوقه املدنية،
«البريمو»
وغير مسموح له بالترشح واإلقتراع،
وه ـ ــو م ـن ـب ــوذ م ــن غــال ـب ـيــة ف ـعــال ـيــات
الـ ـبـ ـل ــدة .ل ـك ـنــه ع ـ ــاد ال ـ ــى امل ـ ـيـ ــدان مــن
بــاب الـلـعــب بــاإلنـتـخــابــات .مـنــذ شهر
ونصف شهر لم يهدأ حتى أنهى قبل
أسبوع تأليف الئحة مكتملة ،بثالثة
رؤس ــاء ونــائـبــن للرئيس يتناوبون
على املوقعني .ويتداول أهالي البلدة
ص ــورًا وتـسـجـيــات للحمصي يدلي
فيها بــآرائــه االنتخابية فــي مجالس
أحد مفاتيحه اإلنتخابية.
ح ـ ـ ــراك «الـ ـب ــريـ ـم ــو» اس ـت ـن ـف ــر ال ـق ــوى
السياسية والوطنية على إختالفاتها
وإن ـق ـســامــات ـهــا ال ـس ـيــاس ـيــة ،ودفـعـهــا
ال ــى تـجـمـيــع ق ــواه ــا وتـشـكـيــل الئـحــة
م ـت ــوازن ــة إلسـ ـق ــاط ال ــائ ـح ــة األخـ ــرى

شرق زحلة:

معارك
حزبية تحت
ستار العائالت

«وت ـس ـج ـيــل ض ــرب ــة قــاض ـيــة ض ــد من
يقف خلفها» على حد تعبير املرشح
لـ ــرئـ ــاسـ ــة املـ ـجـ ـل ــس ال ـ ـب ـ ـلـ ــدي ح ـســن
مـ ـحـ ـم ــود ال ـ ـشـ ــوبـ ــاصـ ــي .ويـ ـضـ ـي ــف:
«تــدخــل شخصية متهمة ومحكومة
بـ ــال ـ ـع ـ ـمـ ــالـ ــة ،وم ـ ـحـ ــاول ـ ـت ـ ـهـ ــا ال ـل ـع ــب
بــال ـعــائــات لـتـشـكـيــل الئ ـح ــة ،جعلنا
ن ـن ـت ـف ــض ل ـن ـح ـم ــي إرث س ـع ــدن ــاي ــل
الــوط ـنــي ،ومـنـعــه مــن أخ ــذ الـبـلــدة في
إتجاه مشروعه املشبوه» .ودفــع ذلك
الـ ــى تـشـكـيــل الئ ـح ــة ض ـ ّـم ــت مختلف
األطـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاف وال ـ ـ ـعـ ـ ــائـ ـ ــات والـ ـعـ ـش ــائ ــر
واألحزاب برئاسة الشحيمي ،على أن
تـكــون رئــاســة البلدية فــي حــال الفوز
«مـثــالـثــة» بينه وبــن حسني محمود
الشوباصي وأيمن صوان.
وي ـش ـيــر أح ــد وج ـه ــاء ال ـب ـل ــدة ال ــى أن
«ال ـ ـبـ ــري ـ ـمـ ــو» ،كـ ــونـ ــه رئـ ـيـ ـس ــا ســاب ـقــا
لـ ـلـ ـبـ ـل ــدي ــة ولـ ـ ـ ــه ت ــأثـ ـي ــر عـ ـل ــى ب ـعــض
فعاليات العائالت والعشائر ،وعلى
رابطة شباب سعدنايل ذات الحضور
االجتماعي ،تمكن من تشكيل الئحة
تضمن له سيطرة كاملة على البلدية
وق ــراراتـ ـه ــا ف ــي ح ــال ف ــوزه ــا .وس ــأل:
«كيف تسمح األجهزة األمنية لعميل
محكوم بتعاطي الشأن العام؟».
وع ـل ـم ــت «األخ ـ ـ ـبـ ـ ــار» أن «ال ـب ــري ـم ــو»
رشــح  5أعضاء من الرابطة ،يعملون
ت ـحــت ج ـنــاحــه ،ك ـمــا رش ــح  5أع ـضــاء
من العشائر ليضمن أصواتها الـ،500
م ـخــال ـفــا الـ ـع ــرف ال ـس ــائ ــد بـتـمـثـيـلـهــا
بـ ـعـ ـض ــو واح ـ ــد.ك ـ ـم ـ ــا ان ـ ـ ــه نـ ـج ــح فــي
«تــركـيــب» تــوافــق عـلــى الـتـنــاوب على
رئ ــاس ــة الـبـلــديــة لـسـنـتــن ب ــن ك ــل من
م ـح ـمــد ت ــوف ـي ــق ال ـح ـم ـص ــي وري ـ ــاض
ال ــرحـ ـيـ ـم ــي وغ ـ ــال ـ ــب صـ ـ ـ ـ ــوان ،وع ـل ــى
منصب نائب الرئيس لثالث سنوات
ب ــن ع ـي ـســى خ ـي ــر ال ــدي ــن وس ـل ـي ـمــان
الشوباصي لثالث سـنــوات .ويحاول
ال ـ ـح ـ ـم ـ ـصـ ــي ع ـ ـبـ ــر ه ـ ـ ـ ــذه «الـ ـ ـل ـ ــوح ـ ــة»
استقطاب أكبر عدد ممكن من أصوات
أبناء البلدة.
وت ـ ـض ـ ــع ف ـ ـعـ ــال ـ ـيـ ــات الـ ـ ـبـ ـ ـل ـ ــدة ح ـ ــراك
«ال ـب ــري ـم ــو» ف ــي إط ـ ــار «اإلنـ ـتـ ـق ــام من
سـ ـع ــدن ــاي ــل ال ـ ـتـ ــي نـ ـب ــذت ــه ورفـ ـض ــت
م ـب ــررات ــه إلت ـصــالــه ب ــال ـع ــدو ،وقـطـعــه

نقوال أبورجيلي
رغـ ـ ــم إق ـ ـفـ ــال بـ ـ ــاب الـ ـت ــرشـ ـيـ ـح ــات فــي
البقاع ،منتصف ليل أمس ،لم تتبلور
تـمــامــا ص ــورة الـتـحــالـفــات فــي بعض
قرى شرق زحلة ،حيث أخلت األحزاب
الـ ـ ـس ـ ــاح ـ ــة فـ ـ ــي بـ ـعـ ـضـ ـه ــا ل ـل ـت ـن ــاف ــس
العائلي ،فيما تعمل في بلدات أخرى
لــدعــم ل ــوائ ــح ت ـحــت س ـتــار ال ـعــائــات.
ف ــي ب ـل ــدة ك ـفــرزبــد ( 15ع ـض ـوًا بـلــديــا
و 3مـخــاتـيــر) ت ـتــواجــه  4ل ــوائ ــح غير
مكتملة ،تضم مرشحني مــن مختلف
الطوائف (طوائف مسيحية وغالبية
سنية) ،وتسعى كل منها إلستقطاب
م ــرشـ ـح ــن م ـ ــن ع ـ ــائ ـ ــات ل ـ ــم ت ـح ـســم
خـ ـي ــاره ــا ،ب ـم ــا ف ـي ـهــم عــائ ـل ـتــا س ـلــوم
ويـ ــونـ ــس ،وع ـش ـي ــرت ــا عـ ــرب الـ ـح ــروك
واملــوالــي الـلـتــان تشترطان للتحالف
مــع أي مــن ال ـلــوائــح حصولهما على
منصب رئيس باملناصفة.
اللوائح األربــع يرأسها كل من رئيس
اتـ ـ ـح ـ ــاد ب ـ ـلـ ــديـ ــات ش ـ ـ ــرق زح ـ ـلـ ــة ع ـمــر
الـخـطـيــب ،وامل ــدي ــر ال ـســابــق لــأوقــاف
اإلس ــام ـي ــة ف ــي ال ـب ـقــاع وج ـب ــل لـبـنــان
حسن شكر ،ورئـيــس البلدية السابق
قاسم شكر ،فيما يعمل يوسف يونس
على تشكيل الئحة رابـعــة .أمــا معركة
املقاعد اإلختيارية في كفرزبد فال تقل
أهـمـيــة ،إذ يـتـنــافــس سبعة مرشحني
عـلــى ثــاثــة مـقــاعــد اخـتـيــاريــة يقضي
الـعــرف بــن الـعــائــات بــأن يكونوا من

ال ـطــرقــات بــواس ـطــة ش ـبــان يرشحهم
ال ـيــوم ال ــى املـجـلــس ال ـب ـلــدي ،ول ــدوره
املـشـبــوه فــي أح ــداث  7آيـ ــار» .وتشير
مـصــادر إلــى أن الحمصي كــرر ،خالل
جلساته الخاصة مع مؤيديه« ،أنني
ســأج ـعــل م ــن وجـ ـه ــاء ال ـب ـل ــدة فــرجــة،
وحــط األكـيــاس براسن متل ما انحط
الكيس براسي».
مـ ــن ج ـه ــة أخ ـ ـ ــرى س ـج ـل ــت ف ـعــال ـيــات
م ـ ـح ـ ـسـ ــوبـ ــة ع ـ ـلـ ــى ت ـ ـي ـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل
استياءها من قيادة التيار في البقاع
ل ـع ــدم اسـتـعـمــالـهــا ن ـف ــوذه ــا إلن ـجــاح
ال ــوف ــاق ،وق ـطــع ال ـطــريــق أمـ ــام تــدخــل
«البريمو» .إال أن مصادر مستقبلية

المستقبل وقف
على الحياد ولم يعلن
بعد موقفًا واضحًا ضد
الئحة البريمو

أك ـ ــدت لـ ــ»األخـ ـب ــار» أن قـ ـي ــادة ال ـت ـيــار
أوعــزت إلــى محازبيها فــي سعدنايل
بـتــأيـيــد الئ ـحــة ال ـع ــائ ــات .وأض ــاف ــت:
«ع ـ ـ ـنـ ـ ــد إعـ ـ ـ ـ ـ ــان الـ ـ ـل ـ ــوائ ـ ــح سـ ـنـ ـك ــون
واضحني ،ولن نكون مع الئحة عليها
عالمات إستفهام» .فيما يشير مصدر
مقرب مــن قــوى  8آذار فــي البلدة إلى
أن أحزابها ،بما فيها حزب الله ،تدعم
الالئحة التي تقف في وجه الحمصي،
رغــم وج ــود مرشحني «فــاقـعــن» ضد
ال ـح ــزب ف ـي ـهــا .وأض ـ ـ ــاف« :ن ـح ــن عند
منعطف وطـنــي ،علينا تــرك خالفتنا
السياسية الداخلية والتوحد في وجه
مشروع كيدي يخدم عدونا جميعًا».

يوم االفراج عن العميل الحمصي (األخبار)

ح ـصــة ال ـط ــوائ ــف املـسـيـحـيــة ،ع ـلــى أن
ي ـتــرك الـتـنــافــس عـلــى مـنـصــب رئـيــس
ّ
السنية .ويبلغ
البلدية ألبناء الطائفة
عـ ــدد ال ـنــاخ ـبــن ف ــي ك ـف ــرزب ــد حــوالــي
 ،2500وي ـ ـتـ ــوقـ ــع أن ت ــرتـ ـف ــع ن ـس ـبــة
املقترعني في اإلنتخابات الى حوالي
 %90نظرًا لحماوة املعركة.
وال ي ـخ ـت ـلــف امل ـش ـه ــد ك ـث ـي ــرا ف ــي عــن
كـ ـف ــرزب ــد الـ ـت ــي اتـ ـف ــق أب ـ ـنـ ــاؤهـ ــا (م ــن
ال ـطــائ ـف ـتــن ال ـش ـي ـع ـيــة وامل ـس ـي ـح ـيــة)،
ع ـل ــى تـ ـب ــادل م ـن ـصــب ال ــرئ ـي ــس ك ــل 6
سنوات ،وكذلك األمر بالنسبة ملقعدي
املختار اللذين يتنافس عليهما أربعة
مرشحني .وتنحصر املواجهة حاليًا،
بعد فشل حــزب الله والـحــزب القومي
السوري في الوصول الى رئيس الئحة
توافقي لتجنيب البلدة معركة قاسية
بــن الئـحـتــن واحـ ــدة بــرئــاســة روبـيــر
سركيس (قومي ،رئيس بلدية سابق)،
وأخ ـ ـ ـ ــرى ي ـت ــرأس ـه ــا م ـن ــاص ـف ــة ب ـســام
سركيس ودوري مينا (مستقالن).
الـحـمــاســة تـنـسـحــب أي ـضــا عـلــى بـلــدة
قــوســايــا ،حـيــث ال ـح ـضــور الـتــاريـخــي
ل ـ ـل ـ ـحـ ــزبـ ــن ال ـ ـق ـ ــوم ـ ــي وال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي،
اضـ ــافـ ــة الـ ـ ــى الـ ـتـ ـي ــار ال ــوطـ ـن ــي ال ـحــر
وال ـق ــوات الـلـبـنــانـ ّـيــة .وق ــد تــركــت هــذه
األح ـ ــزاب حــريــة اإلخ ـت ـيــار ألعـضــائـهــا
وم ـن ــاص ــري ـه ــا الـ ــذيـ ــن إنـ ـخ ــرط ــوا فــي
مـعــركــة حــامـيــة ب ــن الــرئ ـيــس الـحــالــي
خ ـل ـي ــل ك ـ ـعـ ــدي ومـ ـ ـي ـ ــاد ك ـ ـعـ ــدي م ـعــا
(مناصفة) من جهة ،وقريبهما طوني

«موقعة حامية»
في علي النهري بين
الئحة حزب الله والئحة
عائالت وأحزاب

كعدي (رئيس بلدية سابق) على رأس
الئ ـح ــة م ـقــاب ـلــة ،فـيـمــا ال ـت ـنــافــس على
أشده على مقعد املختار بني طانيوس
عبدو وقريبه جهاد عبدو.
وع ـ ـل ـ ــى ع ـ ـكـ ــس جـ ـ ـي ـ ــرانـ ـ ـه ـ ــا ،ت ـت ــوج ــه
ب ـلــدة دي ــر ال ـغ ــزال ال ــى تـجـنــب مـعــركــة
إن ـت ـخ ــاب ـي ــة إن ب ــال ـن ـس ـب ــة لـلـمـجـلــس
ال ـب ـلــدي ّ او مـقـعــد امل ـخ ـتــار .فـفــي حــال
عدم ترشح أكثر من  9مرشحني وهو
عــدد مقاعد املجلس الـبـلــدي ،ستفوز
بالتزكية الئحة الرئيس الحالي رفيق
الدبس واملختار الحالي منير سكاف.
وف ــي ب ـلــدة رع ـيــت ال ـتــي يـطـلــق عليها
«م ــوسـ ـك ــو لـ ـبـ ـن ــان» نـ ـظ ــرا ل ـل ـح ـضــور
ُ
الـقــوي للحزب الشيوعي فيها ،تبذل
مـ ـس ــاع ل ـل ـح ـف ــاظ ع ـل ــى امل ـ ـ ـ ـ ــداورة بــن
عــائــات ـهــا ف ــي ت ــول ــي م ـن ـصــب رئـيــس
الـبـلــديــة ( 9أع ـض ــاء) ومـقـعــد املـخـتــار.

وقــال رئيس البلدية الحالي الدكتور
جــوزف فريجي ان األج ــواء فــي رعيت
تـتــوجــه نـحــو ال ـتــوافــق ب ــن الـعــائــات
بالتعاون مع أحزاب الشيوعي والتيار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة،
وق ــد ج ــرى اإلت ـف ــاق عـلــى تـسـمـيــة كــرم
فريجي رئيسًا لالئحة ونديم فريجي
نائبًا للرئيس ورزق الله قــازان ملقعد
ُ
املختار .وال تزال الجهود تبذل إلقناع
بعض املعترضني من آل عبدو لقبول
التسوية.
ح ـمــى ال ـت ـنــافــس تـ ـط ــاول ب ـل ــدة ح ــارة
ال ـف ـي ـك ــان ــي ( 9أع ـ ـضـ ــاء مـ ــن ال ـطــائ ـفــة
الـ ـشـ ـيـ ـعـ ـي ــة) .ف ـب ـع ــد فـ ـش ــل حـ ـ ــزب ال ـلــه
وحــركــة أمــل فــي الـتــوصــل الــى تــوافــق،
تـ ـت ــوج ــه األم ـ ـ ـ ــور الـ ـ ــى الـ ـتـ ـن ــاف ــس بــن
الئ ـح ـت ــن يـ ـ ــرأس اح ــداهـ ـم ــا الــرئ ـيــس
ال ـ ـحـ ــالـ ــي عـ ـل ــي الـ ـس ــرغ ــان ــي وي ـ ــرأس
الـثــانـيــة سـمـيــر دلـ ــول ،فـيـمــا ينحصر
السباق على مقعد املختار بني حسن
دلول ومحمد دلول.
ح ـيــاد األحـ ـ ــزاب ال يـنـطـبــق ع ـلــى علي
النهري التي تنتظر معركة حامية بني
الئ ـح ـتــن ،يــدعــم ح ــزب ال ـلــه إحــداهـمــا
ويـ ــرأس ـ ـهـ ــا ال ــرئـ ـي ــس الـ ـح ــال ــي أح ـمــد
املذبوح ،في وجه الئحة من العائالت
واألحزاب ومستقلني.
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وفـ ـ ـ ــي ريـ ـ ـ ـ ــاق ـ ـ ـ ـ حـ ـ ـ ـ
ّ
مسيحيون و %30شيعة و %5سنة)،
ل ــم ت ـت ـب ـلــور األمـ ـ ــور ب ـع ــد ،إذ يختلط
حابل العائالت بنابل األح ــزاب (تيار

