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ّ
 3مرشحات «بعلبكيات»:

yes she can
بـ ـ ــدوره أكـ ــد رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة املــرشــح
خـلـيــل الـشـحـيـمــي أن امل ـعــركــة ليست
سهلة ،وليست مسألة ربح وخسارة،
بل «املطلوب أن يعرف الذين يريدون
ت ـشــويــه صـ ــورة س ـعــدنــايــل الــوطـنـيــة
أن ـه ــم ال ي ـم ـث ـلــون ال ـب ـل ــدة بـتــاريـخـهــم
األس ـ ـ ــود» .ول ـفــت الـشـحـيـمــي إل ــى أنــه
أول م ــن دعـ ــا الـ ــى الـ ــوفـ ــاق واخ ـت ـي ــار
ال ـك ـف ــاءات واإلخ ـت ـصــاصــات م ــن أجــل
مـصـلـحــة ال ـب ـلــدة ،ال إخ ـت ـصــار العمل
البلدي بالرئيس« ،لكننا إصطدمنا
بالتفاصيل ،وبحيادية تيار املستقبل
وعدم دفعه للوفاق».
(األخبار)

ـولــتــه ــا عـلــى
فـ ــي إط ـ ـ ــار ج ـ ّ
الـمـنــاطــق ،تـحــط «بوسطة»
حملة «مواطنون ومواطنات
في دولة» ،الرحال في مدينة
بعلبك ،لإلعالن عن مرشحيها
ـاك .لـكــن ،هــذه ال ـمـ ّـرة لن
ه ـنـ ّ
ت ـقــل ال ـبــوس ـطــة ذكـ ـ ــورًا ،إذ
سيعلن الــوزيــر السابق شربل
ّنحاس ،مطلق الحملة ،ترشيح
 3نساء
راجانا حمية

وط ـن ــي حـ ـ ّـر وقـ ـ ــوات وك ـت ــائ ــب وح ــزب
الله وأمــل) .وبما أن العرف في البلدة
ي ـق ـضــي بـ ــأن ي ـك ــون م ـن ـصــب الــرئ ـيــس
مــن إحــدى الـطــوائــف املسيحيةُ ،يترك
ألبـ ـن ــاء هـ ــذه ال ـط ــوائ ــف اإلتـ ـف ــاق على
مرشحني ملنصب الرئيس أوالتنافس
في ما بينهم للفوز به .وتتوجه األمور
ال ــى الئـحـتــن ي ــرأس إحــداهـمــا رئيس
البلدية الحالي جــان معكرون مقابل
الئ ـحــة بــرئــاســة ابــراه ـيــم فـلـيـحــان .اال
أن املـسـتـجــد عـلــى ه ــذا الـصـعـيــد ،هو
مطالبة حزب الله بسبعة مرشحني من
أصــل  15باإلضافة الــى منصب نائب
الرئيس .ولم يلق الطلب بعد تجاوبًا
من قبل الالئحتني اللتني تتخوفان من
أن ينعكس ذلك على الناخب املسيحي.
وعلمت «األخبار» من مصادر متابعة
أن ح ـ ــزب الـ ـل ــه ،ف ــي ح ـ ــال ع ـ ــدم ق ـبــول
عــرضــه ،يتوجه الــى تأليف الئحة من
 10أعضاء من الطائفة الشيعية .وفي
حال فوزها ،يترك أمر إنتخاب رئيس
م ــن ال ـطــائ ـفــة املـسـيـحـيــة ح ـفــاظــا على
العرف ،وبطبيعة الحال يكون منصب
ن ــائ ــب ال ــرئ ـي ــس م ــن ح ـص ــة ال ـش ـي ـعــة،
علمًا أن نسبة املـقـتــرعــن املسيحيني
ال تتجاوز  %35فيما قد تصل نسبة
املـقـتــرعــن الـشـيـعــة ال ــى حــوالــي .%85
ً
وتؤكد املصادر أن هناك تواصال بني
حــزب الـلــه والـت ّـيــار الــوطـنــي للوصول
الى تسوية تجنب البلدة معركة تتخذ
طابعًا طائفيًا.

هـ ــذه املـ ـ ـ ـ ّـرة ،ب ـع ـل ـبــك «غ ـ ـيـ ــر» .ف ـب ـعــد 18
عامًا على أول انتخابات بلدية ،يبدو
ّأن ثمة ما ّ
تغيرّ .
ثمة من التفت إلــى أن
صـفــة امل ــواط ــن ال تـعـنــي بــال ـضــرورة أن
ي ـكــون ذك ـ ـرًا ل ـكــي ي ـم ــارس شــأنــا عــامــا.
املرأة أيضًا «مواطن» قادر على إيصال
رســالــة .مــن هـنــا ،ق ـ ّـررت « 3مــواطـنــات»
خ ـ ـ ـ ــوض اإلن ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة فــي
ّ
مدينتهن بعلبك.
ّ
أمل في الجدار.
خطوة تأتي لتفتح كوة ٍ
ّ
لتغير مفهوم العمل البلدي وصورته
النمطية «التي تقول إن الذكور هم فقط
قــادرون» ،على ما يقول الوزير السابق
شربل ّ
نحاس .تلك الصورة التي فشلت
ّ
ط ــوال « 3والي ـ ــات» بـلــديــة فــي تخفيف
وج ــع الـ ـن ــاس ،ح ـيــث ل ــم ي ـبــق مـنـهــا إال
ذكــر «امل ـحــدلــة» .أو كما يحلو ّ
لنحاس
توصيفها بحكاية «التلميذ الراسب».
ع ـل ــى ط ــري ـق ـت ــه ،ي ـص ــف نـ ـ ّـحـ ــاس قـ ّـصــة
«الـشـغــل الـبـلــدي» ال ــذي يـحــدث منذ ما
يـ ـق ــارب ثـ ــاث ّ دورات م ـت ـتــال ـيــة .قـ ّـصــة
«ت ــام ــذة م ـع ــذب ــون وراس ـ ـبـ ــون ف ــي كل
شـ ـ ـ ــيء ...ح ـت ــى ف ــي اإلمـ ـ ـ ــاء .ي ـن ـت ـظــرون
ال ــوق ــت امل ـس ـت ـق ـطــع م ــا ب ــن الــرس ــوب ــن
ويمارسون انتصارهم ،إذ سيحدث أن
ينقسموا لفريقني فــي لعبة فوليبول.
ي ـن ـت ـصــر أحـ ــدهـ ــم ف ـي ـن ـت ـشــي وي ـص ـبــح
قـ ــائ ـ ـدًا ...ل ـي ـعــود ب ـعــد اإلسـ ـت ــراح ــة إلــى
قاعدته :راسبًا».
ه ــذه ه ــي ق ـ ّـصــة ال ـش ـغــل ال ـب ـل ــدي ،الـتــي
ً
يـصــل فيها أحــدهــم إل ــى ال ـفــوز ،حــامــا
برنامجًا انتخابيًا ـ ـ بالطول وبالعرض
ــ ّ
يتقمص منصبه ،ويفشل في كل شيء
يـسـمــى إنـ ـج ــازًا ،وإن ك ــان ف ــي الــوع ــود
يصلح بأن يكون قائدًا لفريق فوليبول!
وهــذه ّ
قصة نابعة مــن واقــع معيش ،ال

كهرباء فيه وال مــاء وال ضمان وال أي
شــيء ،باستثناء «جــدران الدعم» ربما.
مــن تــوارثــوا املـقــاعــد على مــدى ثمانية
عـشــر عــامــا هــم أنفسهم الــراس ـبــون في
تأمني مقومات العيش العادي للناس،
ال ال ــائ ــق .ه ــم أنـفـسـهــم زع ـم ــاء اللعبة
الذكورية في الصميم .ولكن في بعض
األح ـ ـ ـيـ ـ ــان ،ث ـ ّـم ــة ف ـس ـح ــات مـسـتـقـطـعــة
تـحـتــاج إل ــى ال ـج ــرأة .مــن ه ــذه الفسحة
ب ـ ــال ـ ــذات ،ان ـط ـل ـقــت ح ـم ـلــة «م ــواط ـن ــون
وم ــواطـ ـن ــات ف ــي دولـ ـ ــة» ف ــي تـجــربـتـهــا
ل ـ ـخـ ــوض اإلن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة ،فــي
مدينة بعلبك ،التي تنطلق منها ،هذه
ّ
تضم
املــرة« ،بوسطة املواطنات» ،التي
الشابات الثالث ،هديل الرفاعي ويمنى
الـطـفـيـلــي وم ـي ــرف ــت وه ـب ــي 3 .شــابــات
ّ
ّ
«بعلبكيات متعلمات» ،على مــا تقول
ّ
املرشحة وهبي.
ّ
ه ــن ،ف ــي رأي ن ـحــاس وكـثـيــريــن غـيــره،
ّ
كــن األكثر جــرأة .وهــذه الصفة ضــرورة
ّ
مـلــحــة ،وإن لــم تكن مــوجــودة ،ال يمكن
بـنــاء دول ــة «مـتــل األوادم» .ففي بعلبك
ً
م ـث ــا وزحـ ـل ــة وص ـغ ـب ــن وغ ـي ــره ــا مــن
امل ـنــاطــق ،أثـبـتــت الـتـجــربــة الـفـعـلـيــة أن
«حـظــوظ تــوافــر الـجــرأة كــان ب ــارزًا لدى
ال ـن ـس ــاء» ،بــرغــم أن «ال ـن ــق وال ـش ـكــوى»
صفة مشتركة بني الجميع .أما السبب؟
ف ــالـ ـح ــدي ــث ي ـ ـطـ ــول ع ـ ــن «األشـ ـ ـ ـ ـ ــاوس»
الــذيــن يفقدون تلك الـجــرأة عندّ املحك.
فعندما يبدأ الحديث عن «الترشح من
ّ
تغيير اللعبة املنفصلة كليًا عن
منطلق
ّ
الواقع» ،ينفض هؤالء األشاوس.
وحــدهــن ّ
تحمسن لـفـكــرة الـسـيــر عكس
ال ـت ـ ّـي ــار ال ـس ــائ ــد .ال م ــن أجـ ــل مــواج ـهــة
«املـ ـ ـ ـح ـ ـ ــادل» ،وإن ـ ـمـ ــا إلي ـ ـصـ ــال رس ـ ّـال ــة.
وف ـ ّـي ه ــذا اإلطـ ــار ،تـقــول الــرفــاعــي إنـهــا
ّ
تــرشـحــت مــن أج ــل أم ــري ــنّ :أول ـه ـمــا ألن
«ه ـنــاك تهميشا كـبـيــرا ّ وإق ـص ــاء لــدور
ممارسة
املرأة ،حيث ال تعطى حقها في
ّ
دورها في الشأن العام واإليحاء بأنها
غـيــر ق ــادرة عـلــى فـعــل ذل ــك» .وثانيهما
ّ
ألن بـعـلـبــك «مـ ـح ــروم ــة ،وكـ ــل م ــن أتــى
فــي ال ـ ــدورات الـســابـقــة ك ــان يـعـمــل على
ال ـ ـض ـ ـفـ ــاف ،ل ـ ــم يـ ـتـ ـط ـ ّـرق يـ ــومـ ــا ل ــوج ــع
الناس».
ه ــذا الــوجــع ك ــان أس ــاس «بــرنــامـجـهــا»
ّ
ستتحدث عنه اليوم
اإلنتخابي الــذي
أم ــام ال ـنــاس فــي ســاحــة ال ـســرا ّيــا .وهــو
ب ــدي ـه ــي فـ ــي ت ـف ــاص ـي ـل ــه ،ولـ ـك ــن ــه مـهــم
ف ــي ح ـي ــاة ه ـ ـ ــؤالء ،وهـ ــي ال ـح ــدي ــث عــن
«أزم ــة املـيــاه ،فالعني مــوجــودة فــي عقر
دارنـ ـ ــا ون ـح ــن ن ـش ــرب م ــن الـسـيـتــرنــات
(ال ـص ـه ــاري ــج) .ول ـل ـك ـهــربــاء ح ـ ّـص ــة من
ّ
البرنامج ،حيث توجد محطة للكهرباء

ه ـ ـ ــدرت ف ـي ـه ــا مـ ـئ ــات آالف ال ـ ـ ـ ــدوالرات
لتستخدم «ف ـقــط لـتـحــويــل الـكـهــربــاء».
«الديجونتور».
يعني على طريقة
ّ
وجع الناس في بعلبك ال يتوقف هنا،
ف ـثـ ّـمــة هـ ـ ّـم «شـ ـب ــاب امل ـن ـط ـقــة امل ـجــازيــن
وال ـعــاط ـلــن م ــن ال ـع ـم ــل ،هــاج ـس ـنــا هو
ت ــأم ــن فـ ـ ــرص عـ ـم ــل لـ ـه ــم ،وبـ ـم ــا ان ـن ــا
م ـج ـت ـمــع زراع ـ ـ ــي ف ــي ب ـع ــض ج ــوان ـب ــه،
فـسـنــولــي أهـمـيــة لـلـمـشــاريــع الــزراع ـيــة
إضــافــة إل ــى اإله ـت ـمــام بـقـطــاع األجـبــان
واأللبان» ،تقول الرفاعي.
أم ــا ال ـط ـف ـي ـلــي ،ال ـت ــي تـحـمــل شـهــادتــن
ّ
جــام ـع ـي ـتــن ،ف ـق ــد ت ـحـ ّـم ـســت ل ـل ـتــرشــح
إلـ ـ ــى االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات «بـ ـع ــدم ــا خـضـعــت
لــدورة تدريبية في الجمعية اللبنانية
ل ـ ـلـ ــدراسـ ــات وال ـ ـتـ ــدريـ ــب الـ ـت ــي ه ــدف ــت
لتطوير قــدرات املــرأة في العمل العام».
أرادت أن تـثـبــت أن ـهــا ق ـ ــادرة وأن ثمة
«أشـيــاء ال يلتفت إليها مــن يصل على
م ــن م ـح ــدل ــة ،واألمـ ـثـ ـل ــة ه ـن ــا ك ـث ـي ــرة».

نحن لسنا ّ
ضد
المقاومة كما ّ
يصور
البعض بل من عائالت
هي صلب المقاومة

ت ـس ــأل ال ـط ـف ـي ـلــي« :هـ ــل ي ـل ـت ـفــت ه ــؤالء
ملعاناة املرضى في إيجاد مراكز ّ
صحية
ّ
متخصصة باألمراض ،بدل املوت على
أبواب املستشفيات؟ هل بلغتهم خبرية
أن الطالب إذا ما أرادوا إكمال دراستهم
الجامعية هــم مـضـطــرون لـلــذهــاب إلى
بيروت؟».
أم ــا وه ـبــي ،فــ«سـتـتـلــو» ال ـيــوم مشاكل
ّ
أهل بعلبك مع «خطة السير العصرية
ال ـت ــي أق ـف ـلــت م ــداخ ــل ال ـق ـل ـعــة ونـسـفــت
رزق أنــاس كثر» .والحديث يطول هنا
ّ
ع ـم ــا ف ـع ـل ـتــه ال ـخ ــط ــة «ب ــال ـس ـي ــاح ــة فــي
القلعة التاريخية» .وتطرح وهبي في
ه ــذا اإلط ـ ــار م ـشــروعــا لـتـطــويــر القلعة
ومحيطها «مــن خــال استغالل وجــود
ال ـب ـيــوت ال ـقــدي ـمــة لـتـشـجـيــع الـسـيــاحــة
عبر افتتاح محال لتشجيع أشغال أهل
املدينة واألشـغــال التراثية على شاكلة
محيط القالع التاريخية».

وم ـ ــا ه ــو أبـ ـع ــد م ــن الـ ـب ــرام ــج ،إي ـص ــال
ّ
الــرســالــة بـ ــأن «أهـ ــل بـعـلـبــك مـتـعـلـ ّـمــون
وثـ ـم ــة ك ـ ـفـ ــاءات ك ـث ـي ــرة ،ول ـي ـس ــوا كـمــا
ّ
ي ـظ ـهــرون ف ــي اإلع ـ ــام ق ــط ــاع ط ــرق وال
ّ
تـ ّـجــار م ـخـ ّـدرات ،بــس املشكلة إنــو حبة
ّ
ب ـن ــدورة مـعــفـنــة ب ـت ـنــزع س ـ ّـح ــارة» .وال
تنسى وهبي أن توصل إيضًا الرسالة
ّ
الثانية وهي «أننا لم نترشح في وجه
أحـ ــد ،فـنـحــن لـسـنــا ض ـ ّـد امل ـق ــاوم ــة كما
يـصـ ّـور الـبـعــض .نحن مــن عــائــات هي
صلب املقاومة ولكن نطمح للتغيير».
ولكن ،هل سيحدث التغيير؟ هنا ،يشير
مـنـ ّـســق حـمـلــة «م ــواط ـن ــون ومــواط ـنــات
فــي دول ــة» الــدكـتــور علي حـيــدر إلــى أن
التغيير هو في ّ
«األول مرة» التي تحدث
في مدينة بعلبك .فعلى مدى  3دورات
ّ
انتخابية ،لم يحصل أن ترشحت امرأة
ّ
إل ـ ــى اإلنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ب ــاس ـت ـث ـن ــاء س ــي ــدة
واحــدة اضطرت لسحب ترشيحها في
اللحظات األخيرة .أما اليوم ،فما يحدث
«دل ـيــل عــاف ـيــة» ،وه ــو لـيــس ح ـك ـرًا على
بـعـلـبــك ،وإن ـم ــا أي ـضــا زح ـلــة وصـغـبــن
والـهــرمــل الـتــي تــرشـ ّـحــت فيها  5نساء
هذا العام.
األم ــر م ـف ــرح ،وإن ك ــان «ف ــي ال ــواق ــع ما
إل ـنــا ح ـظــوظ بــال ـن ـجــاح» ،ي ـقــول حـيــدر،
ّ
سنحصله
ولكن «نحن ال ننظر إلى ما
فـ ــي ال ـ ـص ـ ـنـ ــدوق ،إذ ثـ ـم ــة أه ـ ـ ـ ــداف مــن
هـ ــذا األمـ ـ ــر ،وهـ ــو أن املـ ـ ــرأة م ــواط ــن له
الحق فــي املشاركة فــي شــأن عــام ،وهو
ترشيح املواطن في مدينة بعلبك بعيدًا
ع ــن الـصـيـغــة الـنـمـطـيــة ال ـتــي ت ـقــول إن
استحقاقات كهذه شو بدها تعمل املرأة
فيها» .وما يستتبع بذلك من األمل في
تحويل هذه اإلستحقاقات «من الحالة
ّ
والجبية».
العائلية والفخذية
أما بالنسبة للبرامج االنتخابية ،فيلفت
ّ
حيدر إلــى أن «الهدف كــان الخروج من
الشأن الخاص إلــى الـعــام ،على اعتبار
أن أزم ــة الـنـفــايــات ليست بـيــروتـيــة وال
بعلبكية وكذلك املياه والكهرباء ،فهذه
تمس الناس ّ
ّ
كلهم».
ت ـب ـق ــى م ـش ـك ـل ــة صـ ـغـ ـي ــرة ه ـ ـنـ ــا ،ول ـك ــن
يـ ـع ـ ّـول ع ـل ـي ـهــا ،وهـ ــو هـ ــذا اإلس ـت ـغ ــراب
م ــن خ ــوض ام ـ ــرأة م ــا ي ـع ــدون ــه مـعــركــة
ـور .يبتسم حيدر عندما
خاصة ّبــالــذكـ ّ
يـقــول إن ــه يـتــوقــع ح ـضــورًا كثيفًا أمــام
السرايا اليوم .أما السبب؟ فألن «الناس
ّ
مرشح ّ
سيدات» .وإن كان
متفاجئة ألن
فــي الــوقــت نفسه يفرح بهذه «الحالة»
التي تنتجها مدينة بعلبك ،بعيدًا عن
األرق من الصندوق.

تزكية في كامد اللوز ومعركة في مكسة
أسامة القادري
أسـ ـف ــرت ج ـه ــود ف ـعــال ـيــات ب ـل ــدة ك ــام ــد ال ـلــوز
(ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي) وم ـس ــاع ــي ش ـيــخ الـطــريـقــة
الـشــاذلـيــة اليشرطية الشيخ أحـمــد اليشرطي
ومفتي زحلة والبقاع الغربي خليل امليس مع
تيار املستقبل وحزب االتحاد عن فوز الئحة
توافقية بالتزكية ،وتجنيب البلدة معركة كان
يخشاها الجميع بسبب خالفات عائلية كان
مرشحًا أن تتصاعد على خلفية االستحقاق
االنتخابي.
جـ ـ ــرى اإلع ـ ـ ـ ــان عـ ــن ال ــائـ ـح ــة فـ ــي ح ـض ــور
اليشرطي وامليس ومفتي راشيا أحمد اللدن
في قاعة الطريقة الشاذلية ،بعد االتفاق على
مــداورة الرئاسة ثالث سنوات بني علي احمد

صالح ومحمد عجاج غندور ،ومنصب نائب
الرئيس بني محمد أحمد حمود وبسام طه.
الميس نجح في كامد اللوز وأخفق في مكسة (األخبار)

نجاح امليس في كامد اللوز لم ينسحب على
بلدته مكسه في البقاع االوس ــط .إذ لم تنجح
ج ـهــوده مــع فـعــالـيــات الـبـلــدة لـلـخــروج بالئحة
توافقية نتيجة تعنت بعض املرشحني ،ما يعني
الذهاب إلى معركة بني الئحتني غير مكتملتني:
"الئحة االزدهــار" برئاسة عماد امليس وتضم
سبعة مرشحني مــع تــرك مقعدين شاغرين
ملرشحي الطائفة املسيحية بحسب العرف في
وجه الئحة أخرى يرأسها عاطف امليس.
وشهدت سرايا زحلة وســراي جب جنني في
البقاع الـغــربــي ،فــي اليومني االخـيــريــن ،زحمة
مرشحني قبيل اقفال باب الترشيحاتُ .
وعزي
االزدحـ ــام الــى تــأخــر كثير مــن املــرشـحــن في
تقديم طلباتهم بسبب االشــاعــات عن تأجيل
االنتخابات.

