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المشهد السياسي

ّ
عون وجعجع والجميل يتناتشون االنتصارات
لم يمنع صدور النتائج الرسمية لالنتخابات البلدية ّفي
املتصارعة كافة في ادعاء الفوز.
جبل لبنان ،استمرار األطراف ّ ّ
ففيما رأى
النائب ميشال عون أن تياره ّ حصد  %51من البلدياتّ ،
ّ
الجميل رضاه عن النتائج .أما سمير جعجع ،فاستنتج أن
أعلن ّ سامي ّ
أكثرية املسيحيني تقف إلى جانب مشروع  14آذار
ص � � � � � ��درت ،أم � � � � ��س ،ال � �ن � �ت� ��ائ� ��ج الرسمية
ّ
استمر تأكيد
لالنتخابات البلدية ،فيما
ج �م �ي��ع ال � �ق� ��وى ف� ��وزه� ��ا ف� ��ي االستحقاق
ال �ب �ل��دي .ف �ق��د رأى رئ �ي��س ت�ك�ت��ل ّالتغيير
واإلص�لاح ،العماد ميشال ع��ون ،أن التيار
الوطني ّ
لبنان،
الحر ربح  69بلدية في جبل
ّ
كما فاز مع حلفائه بـ 42أخ��رى ،معتبرًا أن
«نسبة ما فزنا به يبلغ  .»%51وأك��د عون
ّبعيد انتهاء االجتماع األسبوعي للتكتل
أن «إدارة االن�ت�خ��اب��ات ف��ي بعض املناطق
ك��ان��ت س�ي�ئ��ة ،وس ��وء اإلدارة أوص�ل�ن��ا إلى
ه��ذه ال�ح��ال» .ورأى ع��ون «أن من يقول إنه
ح �ي��ادي أو مستقل ي�ع�ن��ي ب��رس��م البيع»،
معتبرًا أن��ه «ال أح��د يمكنه أن يعمل وهو
مستقل وح��ده» ،مؤكدًا أن مشاركة التيار
في انتخابات زحلة «هي لالستفتاء فقط،
وإني أعطي الحرية املطلقة ملحازبي التيار
ب��اخ �ت �ي��ار م��ن ي ��ري ��دون ،ع �ل��ى أن يلتزموا
فكره السياسي» .وق��ال« :ف��ي جبل لبنان،
اغ �ت �ص �ب��وا االن �ت �خ��اب��ات ب�ن�ت�ي�ج��ة جبيل،
وب��ال �ت��أك �ي��د ج�ب�ي��ل م�ه�م��ة ب��ال�ن�س�ب��ة إلينا
سياسيًا ،ف�لا تعتقدوا أن�ن��ا هزمنا فيها،
ألن امل�ج�ه��ول ه��و ال � ّ�ذي رب��ح ف�ي�ه��ا» .كذلك
ش ��دد ع ��ون ع �ل��ى أن «إج� � ��راء االنتخابات
ف��ي م��وع��ده��ا ل�ي��س إن� �ج ��ازًا ،ب��ل إجراؤها
ّ
ف ��ي ال ��وق ��ت امل � �ح ��دد م ��ع اإلص�ل��اح� ��ات هو
اإلنجاز».
وبينما كان عون يشير إلى انتصار ّ
التيار
في ّ
بلديات جبل لبنان ،أكد النائب سامي
ّ
حزب
الجميل في مؤتمر صحافي ارتياح
ّ
ّ
الكتائب للنتائج .وأش��ار الجميل إل��ى أن
ح��زب��ه «ح �ص��د  312ع �ض �وًا ب �ل��دي��ًا ،و113
مختارًا في جبل لبنان ،ما يعني مجموع
 425كتائبيًا منتخبًا في كل جبل لبنان»،
الف �ت��ًا إل ��ى «أن ه ��ذا دل �ي��ل ص�ح��ي ج� �دًا ألن
لدى حزب الكتائب برنامجًا إنمائيًا أعلنه
في االنتخابات النيابية املاضية» .وشدد
ال �ج �م� ّ�ي��ل ع �ل��ى أن امل �ه ��م ل�ل�ك�ت��ائ�ب�ي�ين هو
إي�ص��ال أف�ك��ارن��ا إل��ى املجالس البلدية من
خ�لال ممثلينا ّوتطبيق برامجنا ف��ي كل
ق��ري��ة» ،م��ؤك �دًا أن «املنتخبني الكتائبيني
إن على صعيد رؤس��اء بلديات أو أعضاء
وم � �خ ��ات � �ي ��ر ،ه � ��م ج �م �ي �ع �ه��م ف � ��ي تصرف
اللبنانيني ول�ي�س��وا بتصرف الكتائبيني
ف� �ق ��ط» ،داع� �ي ��ًا إل � ��ى ال� �ت� �ع ��اون ب�ي�ن جميع
القوى واألط��راف الفائزة والراسبة .وهنأ
ّ
الجميل العماد ميشال عون على االنتصار
في ال�ح��دث ،داعيًا إل��ى «االن�ط�لاق من هذه
االنتخابات بإيجابية بعيدًا من املزايدات
وال �ح �س��اب��ات ال �ص �غ �ي��رة ،ول �ل �ت �ع��اون معًا
الطبيعية
ل �ت��أم�ي�ن ال � �ظ� ��روف ال �ح �ي��ات �ي��ة
ّ
واإلن �س��ان �ي��ة ل �ك��ل م��واط��ن ل�ب�ن��ان��ي بغض
النظر عن االنتماء السياسي».
م � ��ن ج� �ه ��ة أخ� � � � ��رى ،رأى رئ � �ي� ��س الهيئة
ال�ت�ن�ف�ي��ذي��ة ف��ي ال� �ق ��وات ال�ل�ب�ن��ان�ي��ة سمير
ّجعجع أن ن�ت��ائ��ج ج�ب��ل ل�ب�ن��ان تشير إلى
هي
أن «أك �ث��ري��ة محترمة م��ن املسيحيني ّ
إل��ى ج��ان��ب م �ش��روع  14آذار» ،م�ع�ت�ب�رًا أن
سبب ه��ذا التحول يكمن ف��ي أن «مشروع
 14آذار ونظرة  14آذار للبنان هي النظرة
املسيحية التاريخية للبنان» .وع��ن مدى
تأثير النتائج على  14آذار ،رأى جعجع
أن «ه��ذه النتائج ستبرز ب�ص��ورة نهائية
أكثرية سياسية وشعبية واضحة ملصلحة
مشروعنا على مستوى كل لبنان».

النتائج الرسمية
وكانت وزارة الداخلية والبلديات قد نشرت،
ّ
البلدية في جبل
أمس ،نتائج االنتخابات
لبنان ،فيما عملت املاكينات االنتخابية
على تحديد مرشحيها الفائزين.

بعبدا
وف��ي قضاء بعبدا ،ف��از التيار الوطني
ال � �ح� � ّ�ر ف� ��ي ك� ��ل م� ��ن ال� �ب� �ل ��دي ��ات اآلتية:
ال �ح��دث ،ال�ع�ب��ادي��ة ،بطشيه ،القصيبة،
وادي ش �ح��رور ال�ع�ل�ي��ا ،وادي شحرور

السفلى وتحويطة الغدير.
أما حزب الكتائب ،ففاز في بلدتي الحازمية
وكفرشيما .فيما ف��از تحالف  14آذار في
ت��رش �ي��ش ،ج� ��وار ال �ح ��وز ،ع ��اري ��ا ،فالوغا،
قرنايل ،صليما والشبانية.
وح� �س ��م ت� ��واف ��ق ح � ��زب ال� �ل ��ه وح ��رك� ��ة أمل
معركتي برج البراجنة والغبيري .كما فاز
املستقلون وال�ع��ائ�لات ف��ي ب �ل��دات :بعبدا،
ح��ارة ال�س��ت ،قبيع ،حاصبيا ،العربانية،
قرطاضة ،القرية والقلعة.
وك��ان��ت ق��د ح�س�م��ت ب��ال�ت��زك�ي��ة والتوافق

السياسي والعائلي االن�ت�خ��اب��ات البلدية
ف��ي ح� ��ارة ح��ري��ك ،ف ��رن ال �ش �ب��اك ،الشياح،
بسابا ،دير الحرف ،صليما وشويت.

املنت

وفي املنت ،أظهرت االنتخابات ّ
قوة النائب
ميشال امل� ّ�ر وحجم سيطرته على القواعد
ّ
فاستمر في السيطرة
البلدية في منطقته.
ع �ل��ى م�ع�ظ��م ال �ب �ل��دات ،أك� ��ان م�ت�ح��ال�ف��ًا مع
األح��زاب أم متوافقًا معها أم مواجهًا لها.
وال �ب �ل��دي��ات ال �ت��ي ح��اف��ظ ع�ل�ي�ه��ا امل� � ّ�ر هي:
ب�ت�غ��ري��ن ،ال��زل�ق��ا (م ��ع ال�ك�ت��ائ��ب والقوات)،
أن �ط �ل �ي��اس (م ��ع ال �ك �ت��ائ��ب وال � �ق� ��وات) ،سن
الفيل (مع القوات والكتائب) ،بيت شباب
(مع الكتائب) ،برمانا (مع القوات) ،بسكنتا
(م��ع ال�ك�ت��ائ��ب وال� �ق ��وات) ،امل�ن�ص��وري��ة (مع
الكتائب وال �ق��وات) ،العيون (م��ع القوات)،
الدكوانة (مع التيار والكتائب) ،الرابية (مع
القوات والكتائب).
أما االئتالف بني املر والتيار الوطني ّ
الحر

هزم
عون :لم ُن َ
ألن من ربح هو
في جبيل ّ
المجهول!
جعجع :النتائج تبرز
بصورة نهائية أكثرية
سياسية وشعبية واضحة
لمصلحة مشروعنا

يقترع في جونية حيث حسم التوافق املعركة (هيثم املوسوي)

والكتائب والقوات اللبنانية والطاشناق،
ففاز في كل من برج حمود ،جل الديب ،املتني
والقعقور ،فيما فاز التيار الوطني الحر في
بصاليم ،الشوير ،رومية ،كفرعقاب ،مزرعة
يشوع ،نابيه ،عني سعادة ومرجبا.
أما تحلف  14آذار ،ففاز في بعبدات واملروج
ودرعون.

جبيل
في قضاء جبيل ،فازت الالئحة املدعومة من
 14آذار والنائبني السابقني ف��ارس سعيد
وإميل نوفل في بلدية مركز القضاء .وفاز
فريق  14آذار أيضًا في كل من قرطبا ،بجة،
ب �ل�اط ،ت��رت��ج ،ح� ��االت ،م �ي �ف��وق ،العاقورة،
اللقلوق ،حصرايل .أما التيار الوطني ّ
الحر،
ف �ف��از ف��ي ل�ح�ف��د ،ج ��اج ،ال �ف �ي��دار ،البربارة،
ّ
السياد،
غلبون ،املنصف ،امل�ج��دل ،م��زرع��ة
نهر إبراهيم ،عنايا ـــ كفربعال وغابات .أما
ال �ع��ائ�لات ف �ف� ّ�ازت ف��ي إده ،ف �ت��ري ،مشمش
وأفقا .كما ح��ل التوافق في بلدة عمشيت،
ف �ي �م��ا ك ��ان ��ت ال �ع��وب �ي��ة ال �ب �ل ��دة الجبيلية
الوحيدة التي انتهت انتخاباتها بالتزكية.

كسروان
وف��ي ك ّ�س��روان ،ك��ان الفتًا الطابع العائلي
ال��ذي ات�س�م��ت ب��ه ال�ل��وائ��ح ال�ف��ائ��زة .ففازت
ال �ع��ائ�لات ف��ي ك��ل م ��ن :ال�ق�ل�ي�ع��ات ،غبالة،
بطحا ،شحتول ،ج��ورة الترمس ،ميروبا،
كفرذبيان وعجلتون.
وفاز التيار الوطني ّ
الحر في بلدات :البوار،
ج��ورة ب��دران ،غزير ،عقيبة ،ذوق مصبح،
عرمونّ ،الزعيترة والصفرا (لكن مع طابع
ع��ائ�ل��ي ات �خ��ذت��ه امل �ع��رك��ة) .أم ��ا االئتالف،
فحكم في كل من درعون وحريصا وأدما،
ف �ي �م��ا اق �ت �ص��ر ال �ت ��واف ��ق ع �ل��ى انتخابات
جونية.

عاليه

وف ��ي ق �ض��اء ع��ال �ي��ه ،ك ��ان االئ� �ت�ل�اف ّ
سيد
املوقف ،إذ حسم توافق الحزب االشتراكي
وال �ح��زب ال��دي�م��وق��راط��ي ال�ل�ب�ن��ان��ي معظم
البلديات ،كما انضم إلى هذا التوافق في
أغلبية ال�ق��رى ك��ل م��ن ال�ح��زب�ين الشيوعي
وال �ق��وم��ي وت �ي ��ار ال �ت��وح �ي��د .أم ��ا املعركة
ال��وح�ي��دة ال�ت��ي ج��رت ب�ين أح ��زاب الطائفة
ال��درزي��ة ،ف�ك��ان��ت ف��ي كفرمتى ح�ي��ث نجح
ال � �ح ��زب ال ��دي� �م ��وق ��راط ��ي ف ��ي ا ّل � �ف ��وز على
الحزب االشتراكي ،وهو ما شكل الهزيمة
الوحيدة لالشتراكي في عاليه.
أم��ا ال �ق��رى ال�ت��ي حسمها االئ �ت�ل�اف ،فهي:
عاليه ،بشامون ،بمكني ،عرمون ،بيصور،
ح ��وم ��ال ،ع�ي�ن ع� �ن ��وب ،ع�ي�ن ال ��رم ��ان ��ة ،عني
دارة وع �ي �ت��ات .وف � ��ازت ق ��وى  14آذار في
رشميا ،وتحالف حزب الله ـــــ حركة أمل في
القماطية وكيفون .أما التيار الوطني ّ
الحر
ففاز في بلدات :الكحالة وبليبل وبحمدون
وبحمدون املحطة .أما دفون وسوق الغرب
ُ
وبتاتر ،فتركت لصراع العائالت.

الشوف

كفرمتى
«المهجرين» يهزم االشتراكي في
ّ
عامر مالعب
خ �س��رت ال�لائ �ح��ة ال �ت��ي ي��دع�م�ه��ا الحزب
التقدمي االش�ت��راك��ي ف��ي ب�ل��دة كفرمتى
(ن �ح��و  3200ص� ��وت) .م��ا ُع� � ّ�د ّ
ردًا من
األهالي على إدارة ملف ّ
املهجرين ،إذ ما
زال ملف ّ
مهجريها مفتوحًا .واعترف
رئيس الالئحة الخاسرة الفائز شاهني
ّ
الغريب لـ«األخبار» ب��أن «الئحتنا دفعت
َ
ثمن ملف املهجرين وعاقبنا الناس على
ذلك .والحزب االشتراكي أخطأ في إدارة
املعركة .وح�ين كنا نعمل على التسوية
ك��ان الفريق اآلخ��ر ُي ّ
عد نفسه للمعركة.
وأخطأنا أيضًا في إدارة معركة املخاتير،
ّ
ما أثر في التصويت لنا في البلدية».
االن� �ت� �خ ��اب ��ات ال �ب �ل��دي��ة امل ��اض� �ي ��ة جرت

ّ
ف ��ي ك �ف��رم��ت��ى ع� ��ام  ،1964وف� ��ي عام
1981ص��در م��رس��وم جمهوري بتعيني
مجلس بلدي فيها برئاسة فؤاد خداج،
ُ
وج� ِّ�دد ف��ي األع��وام  1998و 2004لعدم
اس �ت �ك �م��ال ع� ��ودة امل �ه �ج��ري��ن .وشهدت
ال �ب �ل��دة خ �ل�ال ال� �ح ��رب م� �ج ��زرة كبيرة،
ّ
وتعرضت للتدمير ،وما زاد في املشكلة
امل�ص��ال�ح��ات ال�ت��ي يصفها أب �ن��اء البلدة
«بالفوقية».
ّ
وق� ��د ات� �خ ��ذت م �ع��رك��ة ك �ف��رم �ت��ى طابعًا
سياسيًا أكثر منه عائليًا ،واحتدم الصراع
ب�ي�ن الئ �ح��ة «ال ��وح ��دة واإلن� �م ��اء» مكتملة
ب��رئ��اس��ة ش��اه�ين ال �غ��ري��ب ،امل��دع��وم��ة من
االشتراكي والقوات اللبنانية واملستقلني،
والئ � �ح ��ة «ك� �ف ��رم� �ت ��ى» ب ��رئ ��اس ��ة حسني
الغريب غير املكتملة ( 13مرشحًا ،ثالثة

م��ن «ال �ت �ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح��ر») واملدعومة
من الحزب الديموقراطي اللبناني ،التيار
الوطني ،تيار التوحيد ،الحزب الشيوعي،
الحزب السوري القومي ،وذلك بعد فشل
م �ح��اوالت ال�ت��واف��ق ع�ل��ى الئ�ح��ة ّ
موحدة.
وف� ��ازت الئ �ح��ة ح�س�ين ال �غ��ري��ب بعشرة
أع�ض��اء وأرب �ع��ة م��ن ال�لائ�ح��ة الثانية من
ّ
وقواتي .وف��از مختار من التيار،
ال��دروز
شوقي فوزي الحداد.
ورأى ال �ف��ائ��ز ف��ي ال�لائ �ح��ة ع� ��ادل خداج
ل � � ّـ«األخ � �ب� ��ار» أن «امل� �ع ��رك ��ة االنتخابية
مثلت نموذج ّ
رد وث��ورة على املمارسات
السابقة ،وال ّ
سيما مع ملف املهجرين».
وقد خرجت بعض األوراق من صناديق
االق� �ت ��راع ت�ح�م��ل اس ��م ال��رئ �ي��س السوري
بشار األسد ،والسيد حسن نصر الله.

ك��ان الفتًا ف��ي قضاء ال�ش��وف ع��دد البلدات
التي حسمت انتخابات بلدياتها بالتزكية،
ووصلت إلى  16بلدية ،هي :بلدية الباروك ـــــ
الفريديس ،الجاهلية ،الخريبة ،الكحلونية،
الكنيسة ،املختارة ،باتر ،بيت الدين ،حارة
ج �ن��دل ،ح �ص��روت ،دي ��ر ك��وش��ة ،سرجبال،
ع�م�ي��ق ،ع�ين ق�ن��ي وم �ج��د امل �ع��وش .أم ��ا في
البلدات األخرى ،فكان التوافق بني األحزاب
ّ
سيد املوقف ،فحسم انتخابات ع��دد كبير
من البلديات ،وهي :كفرحيم ،دميت ،نيحا،
ب��ات��ر ،ع�م��اط��ور ،ج��دي��دة ال �ش��وف ،عينبال،
داريا ،غريفة ،كفرنبرخ ،كفرحيم ،سرجبال،
داري ��ا وال��وردان �ي��ة .وتمثل ف��ي ه��ذه القرى
كل من الحزب التقدمي االشتراكي ،الحزب
الديموقراطي اللبناني ،الحزب الشيوعي،
الحزب القومي وتيار التوحيد.
أم��ا أه��م امل �ع��ارك ،فحصلت ف��ي دي��ر القمر
ح �ي��ث ف ��از ت �ح��ال��ف  14آذار ع �ل��ى تحالف
االش �ت��راك��ي ـــــ ال�ت�ي��ار ال��وط�ن��ي ال �ح��ر .وكان
الفتًا ف��وز  14آذار في ج��درا ،الجية ،الفوار
وعميق.
كذلك حسم تيار املستقبل انتخابات برجا
وشحيم ،فيما ف��ازت ال�ق��وات اللبنانية في
ب �ل��دي��ات :م��زرع��ة ال �ض �ه��ر ،ال��رم �ي �ل��ة ،وعني
الحور.
(األخبار)

