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تقـرير

القلمون :منافسة لتغيير صبغة املدينة
تتجه بلدة القلمون نحو معركة انتخابية بني الئحتني على األقل ،تقف الجماعة اإلسالمية خلف إحداهما في مواجهة
الئحة مستقلة تنسب إلى املستقبل ،تحاول تغيير الصبغة األصولية للمنطقة
القلمون ــ عبد الكافي الصمد
ح �ت��ى س� �ن ��وات ق �ل �ي �ل��ة م� �ض ��ت ،ل ��م تكن
م��درس��ة رس�م�ي��ة ف��ي ط��راب�ل��س ومناطق
ع� � ��دة ف � ��ي ال � �ش � �م ��ال ت �خ �ل ��و م � ��ن وجود
ّ
مدرسني في صفوفها من بلدة القلمون،
م��ا ج�ع�ل�ه��ا ت�ش�ت�ه��ر ب��أن�ه��ا «م �ص �ن��ع» ال
ينضب لجهة تزويدها القطاع التربوي
م��ا يحتاج إليه م��ن ك ��وادر .ت� َّ
�وج��ه أبناء
القلمون نحو التعليم ،ما أوصلهم إلى
ّ
ح ��د ي�ص�ع��ب ع�ل�ي�ه��م ف �ي��ه ال �ع �ث��ور على
أش � �خ ��اص ي �ت �م �ت �ع��ون ب� �ك� �ف ��اءة معينة
تخولهم الترشح لعضوية البلدية فيها،
التي تتكون من  15عضوًا .إال أن املخارج
ك ��ان ُي�ع�ث��ر ع�ل�ي�ه��ا م��ن خ�ل�ال إي�ل�اء هذه
املهمة إل��ى موظفني متقاعدين ،أو إلى
أش�خ��اص يمارسون مهنًا ح� ّ�رة كالطب
والهندسة واملحاماة وغيرها.
غير أن القلمون ال�ت��ي تقع عند املدخل
ال �ج �ن��وب��ي ل �ط ��راب �ل ��س ،واج� �ه ��ت طوال
السنوات املاضية مشكلة ثانية لم تجد
ً
لها ح�لا بعد ،هي مسألة إلغاء الفصل
الجغرافي للبلدة ع��ن طرابلس تمهيدًا
النضمامها إلى اتحاد بلديات الفيحاء،
ب ��رغ ��م أن� �ه ��ا ت �ق��ع ض �م��ن دائ � � ��رة إدارية
وانتخابية واحدة مع مدينتي طرابلس
وامليناء ،وهو ما حرمها االستفادة من
مشاريع تنموية كبيرة وعديدة تحتاج
إليها.
ه��ذا االرت �ب��اط اإلداري واالنتخابي بني
ط ��راب� �ل ��س وال� �ق� �ل� �م ��ون ،ج �ع ��ل األخيرة
م��رت �ب �ط��ة ب �ت��أث �ي��ر ال � ��واق � ��ع السياسي
بعاصمة الشمال ،ألن قواها الرئيسية
املتمثلة بالرئيسني نجيب ميقاتي وعمر
ك��رام��ي وال��وزي��ر محمد الصفدي وتيار
املستقبل تحظى بحضور ملحوظ في
القلمون ،وإن كان هذا الحضور بقي بال
إط��ار تنظيمي فاعل ،ما جعل الجماعة
اإلس�لام �ي��ة ال �ط��رف األك �ث��ر ح �ض��ورًا في
البلدة ،بعدما استطاعت في عامي 1998
و 2004إيصال مرشحها طالل دنكر إلى

تقـرير

أثناء افتتاح مركز العزم والسعادة في القلمون بحضور ميقاتي (األخبار)

ّ
توافق في السلطانية وعقدة في حاريص

بنت جبيل ــ داني األمين
ال ت��زال العقبات التي تحول دون إعالن
ال�ل��وائ��ح التوافقية ب�ين أم��ل وح��زب الله
حاريص ،التي
تتفاعل ،وخصوصًا في ّ
ّ
يتشبث رئيس بلديتها ،املرشح التوافقي
بمطالبه.
للرئاسة ،عماد سليمان أحمد ّ
ف�ه��و غ�ي��ر م��واف��ق ع�ل��ى ض� ّ�م  6مرشحني
ل�ح��زب ال�ل��ه على الالئحة التوافقية ،بل
يصر على منحه ثالثة فقط ،م��ا ّ
ّ
يرجح
ّ
يجر التوصل إلى
ّ
حصول معركة ،إذا لم ِ
حل يرضي جميع األطراف.

تقـرير

ال تدل اإلشارات
الحالية على أن الجماعة
اإلسالمية في وارد
ّ
التنازل عن اإلمساك
بالبلدية

رئاسة البلدية مرتني متتاليتني.
اإلشارات الحالية ال تدل على أن الجماعة
في وارد التنازل عن اإلمساك بالبلدية،
وه��و ما ترجم في ترشيح دنكر لوالية
ث��ال�ث��ة ،وس��ط أج ��واء ت��وح��ي ب��أن معركة
ان�ت�خ��اب�ي��ة ت�ن�ت�ظ��ره ف��ي ال �ق �ل �م��ون .وقد
أوض ��ح ل �ـ«األخ �ب��ار» أن «ه �ن��اك مساعي
للتوافق تقوم بها فاعليات من البلدة،
وأن ن � ّ�ي ��ة ال �ت ��واف ��ق م ��وج ��ودة عندنا».
ّ
وأش� ��ار إل ��ى ط ��رح ت �ق��دم ب��ه إل ��ى الطرف
اآلخر يحصلون فيه على منصب نائب
الرئيس لكنه رف��ض»ُ ،مؤكدًا استعداده
«ألي صيغة ت��واف�ق�ي��ة ت �ط��رح م��ن خالل
إرس � ��اء ت ��واف ��ق واس� ��ع ي�ش�م��ل طرابلس
وامليناء وال�ب��داوي إل��ى جانب القلمون،

ّ
وب �ح �س��ب م �ص ��در ف ��ي ح� ��زب ال� �ل ��ه ،فإن
«ال ��رئ �ي ��س ال �ح��ال��ي ع �م��اد أح �م��د ّ
يلوح
ب �خ��وض االن �ت �خ��اب��ات ّ ب�لائ�ح��ة كاملة»،
مع اإلشارة إلى أن املرشحني الـ 15الذين
ي �ق �ت��رح �ه��م ،م �ح �س��وب��ون ع �ل��ى أم� ��ل في
الوقت عينه.
ّ
أم��ا ف��ي السلطانية ،فتتجه األم ��ور إلى
ّ
التحسن ّ ،بعدما اقترب ح��زب الله وأمل
وامل �س �ت �ق��ل��ون م��ن االت �ف ��اق ع �ل��ى ّصيغة،
ّ
تضم الالئحة التوافقية فيها  6مرشحني
لحزب الله ،من بينهم ّالرئيس الحالي،
و 4ألمل واثنني للمستقلني .ويبقى ثالثة

ّ
ّ
مرشحني من خارج الالئحة ،هم بحسب
مصدر ف��ي ح��زب الله «محسوبون على
املجاورة».
آل حجيج في بلدة دير انطار
ّ
وي �ش �ك��و أه ��ال ��ي ال �س �ل �ط��ان �ي��ة ت ��دخ ��ل آل
ح�ج�ي��ج ف��ي ان �ت �خ��اب��ات ب�ل��دي�ت�ه��م ،على
خ �ل �ف �ي��ة ال� � �ن � ��زاع ّ ال � �ع � �ق ��اري ال� �ق ��ائ ��م بني
الحزب
ال �ب �ل��دت�ي�ن ،وي ��ؤك ��د م �ص ��در ف ��ي
ّ
الشيوعي أن «آل حجيج حاولوا التدخل
السلطانية ،وعملوا
بلدية
في انتخابات
ّ
ّ
على ترشيح  3م��رش�ح�ين ،وأل �ف��وا لجنة
مل �ت��اب �ع��ة االن �ت �خ ��اب � ّ�ات م ��ن  8أشخاص
اجتمعت  4مرات ،لكن اجتماعاتهم باءت

وليس عندنا شروط مسبقة ،وخصوصًا
أن ّاملعركة إنمائية وليست سياسية».
ل �ك��ن ال �ط��رف امل �ن��اف��س ل��دن �ك��ر ،األستاذ
ال �ج��ام �ع��ي امل �ت �ق��اع��د رأف� ��ت ط� ��وط ،الذي
ّ
ي�س�ت�ع��د ل�ت��أل�ي��ف الئ �ح��ة م �ن��اف �س��ة ،قدم
رواي� � ��ة أخ � ��رى ل � �ـ«األخ � �ب� ��ار» ،إذ ق� ��ال إن
«ب �ع��ض ف��اع�ل�ي��ات ال �ب �ل��دة ّ دف�ع�ت�ن��ي إلى
ترؤس الئحة توافقية ،لكن فريق رئيس
ال �ب �ل��دي��ة رف ��ض ه ��ذا االق � �ت ��راح ،وعرض
علينا االن �ض �م��ام إل��ى الئ�ح�ت��ه م��ن دون
ّ
تخليهم ع��ن منصبي ال��رئ�ي��س ونائب
الرئيس ،ما جعل مساعي التوافق تصل
إلى حائط مسدود».
وف�ي�م��ا ُي�ح�ك��ى أن ت�ي��ار املستقبل يدعم
الئحته في وجه الئحة دنكر ،نفى طوط
وج��ود أي شخص ينتمي إل��ى ح��زب أو
ت �ي��ار س �ي��اس��ي ف��ي الئ �ح �ت��ه ،ب��ل «تضم
ش �ب ��ان ��ًا م �ث �ق �ف�ين ي� �ه ��دف ��ون إل � ��ى خدمة
ب �ل��دت �ه��م» ،م ��ؤك� �دًا أن ج �م �ي��ع األحزاب
والتيارات والشخصيات السياسية التي
ت��رب�ط��ه ب�ه��م ع�لاق��ة ج�ي��دة «ل��م يطرحوا
ّ
علي أي اس��م أو يعترضوا على آخ��ر ،ال
بل إنهم ال يعرفون أح �دًا منهم تقريبًا،
ألن م�ع�ظ�م�ه��م ش� ّ�ب��ان س��أخ�ط��ط َّوأعمل
م�ع�ه��م م��ن أج ��ل ال �ق �ل �م��ون ث��م ُيسلمون
املهمة الحقًا».
ّ
متغيرات في
وفيما أك��د ط��وط «وج��ود
القلمون ستظهر من خالل االنتخابات
ال �ب �ل��دي��ة واالخ� �ت� �ي ��اري ��ة» ،ت�ش�ي��ر بعض
امل �ع �ط �ي ��ات إل � ��ى وج � � ��ود ح � � ��راك محلي
يهدف إل��ى إبعاد صبغة األصولية عن
البلدة ،بعدما ألحقت بها صفة اإلرهاب
ف ��ي س� �ن ��وات س��اب �ق��ة ،م ��ع ح �ف��اظ �ه��ا في
املقابل على وجهها اإلسالمي املعتدل.
وت ��دل امل�ع�ط�ي��ات ع�ل��ى أن ��ه ب�ع��د وصول
امل� �ف ��اوض ��ات ب�ي�ن ال �ج �م��اع��ة اإلسالمية
والئ � �ح� ��ة ط� � ��وط إل� � ��ى ح ��ائ ��ط مسدود،
ب��رزت ن��واة الئحة ثالثة ْفي القلمون لم
تتضح معاملها ب�ع��د ،وإن ك��ان��ت تميل
إل� ��ى م �ص �ل �ح��ة ط� ��وط م ��ن ح �ي��ث املبدأ،
ومستعدة لدعمه في مواجهة دنكر.

صديقين ــ آمال خليل
ي��ؤك��د امل �ع��ارض��ون امل�س�ت�ق�ل��ون ف��ي بلدة
صديقني ،أنهم قادرون على قلب املعادلة
الشائعة ف��ي الجنوب عشية انتخابات
مجالسها .هم ال يتنافسون في محاولة
ل �خ ��رق ال�ل�ائ �ح��ة ال �ت��واف �ق �ي��ة ع �ل��ى غرار
زم�لائ �ه��م ّف��ي ب �ل��دات أخ� ��رى ،ب��ل يبدون
ّ
التوافقية
واثقني بأن أعضاء من الالئحة
قد ّيخرقون الئحتهم بمقاعد قليلة.
ويمني رئيس الئحة «صديقني للتنمية»
املعارضة ،الطبيب أحمد بلحص ،نفسه

ب��ال�ف��وز اس�ت�ن��ادًا إل��ى تجربته السابقة،
ال �ت��ي أوص �ل �ت��ه إل ��ى س ��دة ال��رئ��اس��ة في
صديقني ف��ي ال ��دورة السابقة كمستقل
تحالف مع حركة أم��ل ،التي كان ينتمي
إليها األع �ض��اء اآلخ� ��رون .لكنه استقال
بعد أق��ل م��ن عامني ألن��ه رف��ض أن يكون
«شاهد زور» .من هنا ،فإنه يعتمد على
ّ
الصديقيني ال �ح� ّ�ر ،ال��ذي��ن أهينوا
«ق ��رار
ّ
مجربة لناحية األداء
أسماء
طرح
بإعادة
ّ
ال �س � ّ�ي ��ئ» .وي ��وض ��ح أن ال�ل�ائ �ح��ة ،حتى
صباح األحد ،لم تكن مستقلة تمامًا ،بل
ّ
حزبيني ينتمون إلى طرفي
كانت تضم

◄ التوافق يلملم الئحة الخيام
ت��وص�ل��ت ق �ي��ادت��ا ح��رك��ة أم ��ل وحزب
الله في بلدة الخيام (كامل جابر) إلى
اتفاق مع القوى اليسارية في البلدية،
ي �ق �ض��ي ب� � ��إدراج  3م��رش �ح�ين منها
على الئحة التوافق ،هم :جهاد الشيخ
ع�ل��ي ،ح�س��ن ع�ل��ي اس�م��اع�ي��ل وعزت
رشيدي .وكانت قيادتا التحالف قد
م�ن�ح��ت ال �ق��وى ال�ي�س��اري��ة ف��ي البلدة،
مقعدين من أصل  21مقعدًا ،مع العلم
ب ��أن ال �ق��وى ال �ي �س��اري��ة ك��ان��ت ممثلة
ب�ـ 4مقاعد من أص��ل  18في املجلس
ال �س��اب��ق .وج ��اء ه��ذا ال �ت��واف��ق ،بعدما
ّلوحت القوى اليسارية بتأليف الئحة
ثانية.
وجرى التوافق على أن يكون املجلس
املقبل برئاسة الشاب عباس عواضة،
املنضوي في حزب الله ،الذي ستكون
ح �ص �ت��ه  11ع� �ض� �وًا ،م �ن �ه��م املرشح
املسيحي مهيب ف��رح��ات .وستكون
ح�ص��ة أم��ل  7أع �ض��اء ،ب�ع��دم��ا كانت
غ��ائ�ب��ة ف��ي امل�ج�ل��س ال �س��اب��ق .ويبقى
خ ��ارج «ال�ت��رك�ي�ب��ة» امل��رش��ح ف��اي��ز أبو
عباس الذي أكد أنه سيخوص املعركة،
يجر التوصل إلى
«ولو وحيدًا ،إن لم ِ
ت �س��وي��ة ق ��د ي �ن �ض��م ب �م��وج �ب �ه��ا إلى
التحالف».

ّ
◄ تحالف صريفا موحد
ت�خ��وض ص��ري�ف��ا منافسة انتخابية
ب�ين الئ�ح�ت�ين ،ب�ع��دم��ا نجحت قيادتا
حركة أمل وحزب الله في إقناع رئيس
البلدية الحالي علي عيد باالنسحاب
من املعركة ،هو ّ و 8أعضاء من حركة
أم��ل كانوا قد ألفوا الئحة اعتراضية
داخ��ل ال�ح��رك��ة ال�ت��ي استبعدتهم من
الالئحة التوافقية.

◄ الطيبة ّوحوال:
منافسة حزبية

ُ
بالفشل بعدما افتضح أمرهم».
وفي صفد البطيخ ،جرى االتفاق بني أمل
وحزب الله على أسماء األعضاء التسعة،
من بينهم الرئيس ،وفق اآلتي 3« :ألمل،
�زب ال�ل��ه ،و3
م��ن بينهم ال��رئ�ي��س ،و 3ل�ح� ّ
من مسيحيي البلدة ،الذين يمثلون ثلث
ّ
املسجلني على لوئح الشطب» .لكن
عدد
ّ
األه��ال��ي ي�ت� ّخ��وف��ون م��ن ال�ت�ش�ط�ي��ب ،مع
آخرين منفردين ،ما قد
وجود  9مرشحني ّ
يأتي على حساب املرشحني املسيحيني،
لكون «معظمهم يعيشون خارج البلدة،
وستكون نسبة اقتراعهم قليلة جدًا».

ّ
في صديقني :هل يخرق التحالف الالئحة املعارضة؟
التحالف ،م��ن «ال��ذي��ن ت�م� ّ�ردوا على قرار
قياداتهم واختاروا قرارهم الحر .لكنهم
ع ��ادوا ورض �خ��وا للضغوط وانسحبوا
من الالئحة ومن االنتخابات».
م � �ي ��زة أخ � � ��رى ّت �ت �م �ت��ع ب� �ه ��ا «صديقني
للتنمية» ،هي أن مرشحيها من الشباب،
وم��ن بينهم ال�ع��ام�ل��ة االج�ت�م��اع�ي��ة مريم
بلحص ،التي بادرت إلى صياغة برنامج
ان �ت �خ��اب��ي م��ن خ�ل�ال ورش ع �م��ل شارك
ف�ي�ه��ا ش �ب��اب ال �ب �ل��دة ،ال��ذي��ن استطلعت
ّ
آراءهم بشأن «أي صديقني يريدون بعد
 6س�ن��وات؟» .فتبني من خ�لال امللصقات

أخبار بلدية

التي يوزعها أعضاء الالئحة منذ يومني
ع �ل��ى م� �ن ��ازل ال �ن��اخ �ب�ي�ن ال � � � � �ـ ،2214أنهم
ب�ح��اج��ة إل��ى إن �ش��اء ص �ن��دوق تعاضدي
وتكافل وسوق تجاري وقروض ّ
ميسرة
وتعزيز املستوى التعليمي وإنشاء مركز
ثقافي وري��اض��ي ومكتبة ع��ام��ة .عنصر
ال �ش �ب ��اب لاّ م �ت ��واف ��ر ب � � ��دوره ف ��ي الالئحة
املقابلة ،إ أن االنتماء التنظيمي لستة
منهم إل��ى ح��زب الله ،وتسعة إل��ى حركة
أم � ��ل ،ي �ق �ل��ق ال �ب �ع��ض ،ال ��ذي ��ن «يخشون
تهميش ق��رارات�ه��م الشخصية ملصلحة
قرار قياداتهم».

ّ
نعي التوافق في كل من حوال والطيبة،
ّ
وتستعد البلدتان ملنافسة انتخابية
بني الئحة يقودها حزب الله وحركة
أم��ل م��ن جهة ،والشيوعيون (حوال)
واليسار (الطيبة) من جهة ثانية.
وفيما يعود سبب فشل التوافق في
حوال إلى خالف على تسمية الرئيس
البلدي ،ك��ان ع��دد من ممثلي اليسار
في الالئحة التوافقية سببًا للخالف.

ّ
◄ ...وعائلية في رميش
واالختيارية
تبدو االنتخابات البلدية
ً
في بلدة رميش ،األكثر اشتعاال بني
قرى وبلدات قضاء بنت جبيل ،حيث
ت �خ��وض ع��ائ�لات�ه��ا م�ن��اف�س��ة حامية
ب�ين الئ�ح�ت�ين مكتملتني ،تتنافسان
ع �ل��ى  15م �ق �ع �دًا .وت � ��دور املنافسة
بني عائلتي الحاج وشوفاني األكبر
ف��ي ال�ب�ل��دة م��ن ج�ه��ة ،وب�ين مجموعة
«ال�ك�لاس�ن��ة» ال�ت��ي ت�ض� ّ�م ع��ددًا كبيرًا
م��ن ال �ع��ائ�لات ال �ص �غ��رى ف��ي البلدة،
إض��اف��ة ال ��ى ب �ع��ض امل�ن�ت�م�ين إل ��ى آل
ال �ح��اج .وي� ّ
�رج��ح أب�ن��اء ال�ب�ل��دة معركة
ح��ام �ي��ة «غ �ي ��ر م �ح �س��وم��ة ّملصلحة
ّأي م��ن ال�ف��ري�ق�ين ،وم��ن امل�ت��وق��ع فوز
إح��دى الالئحتني بفارق بسيط جدًا
مع خروق أيضًا» .وألن عائلة الحاج
ت �ع� ّ�د األك �ب ��ر ،ف �ق��د ت� ��رأس اث �ن��ان من
أبنائها الالئحتني املتنافستني.
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