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غلبون تسعى إلى التوافق في انتخاباتها األولى
غلبون ــ جوا ّنا عازار
 73ي��وم��ًا ك��ان��ت ك��اف�ي��ة لتحصل غلبون
ّ
ّ
الداخلية
الجبيلية على ق��رار م��ن وزي��ر
ّ
وال�ب�ل��دي��ات زي ��اد ب ��ارود ب��إن�ش��اء بلدية
فيها .فبعد تقديمها طلبًا لذلك في 29
أيلول  ،2009ص��در القرار في  12كانون
ـ 813ناخبًا
األول  ،2009ال ��ذي يسمح ل� � ّ
باختيار سلطتهم املحلية .لكن األشهر
ال�ث�لاث��ة ال�ت��ي استغرقها ط�ل��ب البلدية،
ت��أت��ي ب�ع��د ع �ق��ود م��ن ال �ح��رم��ان المست
خاللها
ثالثني سنة «ل��م تحصل البلدة
ّ
على أدن��ى حقوقها ،وق��د عوقبت حتى
من ّالزفت» ،يقول املهندس إيلي جبرايل،
ّ
أكثرية
امل��رش��ح ال�ت��واف�ق��ي امل �ط��روح م��ن
أبناء البلدة لترؤس املجلس البلدي.
ّ
ّ
آلية التوافق هندسها جبرايل وتحدث
ّ
فأشار إلى البند األول
عنها لـ«األخبار»ّ ،
منها ،وهو تمثيل كل عائلة من العائالت
التسع األك�ب��ر ف��ي املجلس ال�ب�ل��دي بمن
ّ
تتفق عليه ع��ائ�لات :ال �خ��وري ،شاهني،

أب��ي س�ل�ي�م��ان ،ب��اس�ي��ل ،ك ��رم ،رزق ،عاد،
ش�ل�ه��وب ،ج ّ�ب��راي��ل ـــــ ط��ان�ي��وس شاهني،
على أن تتمثل عائلة شاهني بعضوين،
لكونها عائلة كبيرة ،فيما يقوم جبرايل
بتمثيل العائالت الصغيرة إل��ى جانب
ّ
ّ
ّ
التوافقي.
البلدية
توليه منصب رئيس
ّ
فمهمته
ّأم� ��ا ال �ب �ن��د ال �ث��ان��ي م ��ن اآلل � ّ�ي ��ة

م��راع��اة ال �ت��وازن ال�س�ي��اس��ي ف��ي البلدة،
ب �ح �ي ��ث ت � ��راع � ��ى ن� �ت ��ائ ��ج االنتخابات
ّ
ّ
يضم املجلس
النيابية األخ�ي��رة ،وعليه
ّ
ّ
ال�ب�ل��دي ث�لاث��ة أع�ض��اء م��ن ف��ري��ق األقلية
ال � �س � �ي� ��اس� � ّ�ي (أي ال � �ف� ��ري� ��ق ال � � � ��ذي نال
ّ
النيابية)
أص��وات��ًا أق��ل ف��ي االن�ت�خ��اب��ات
ّ
وخ�م�س��ة أع �ض��اء م��ن ال �ف��ري��ق األكثري،
وي�ك��ون ن��ائ��ب رئ�ي��س ال�ب�ل� ّ
�دي��ة م��ن فريق
ّ
األق ّ�ل� ّ�ي��ة« .ن��ت �ف��ق ع�ل��ى إب �ع��اد السياسة،
ل �ك��ن �ن��ا ن ��أخ ��ذ ال � �ت � ��وازن ال �س �ي��اس��ي في
ّ
االع�ت�ب��ار ك��ي ال يشعر أي ط��رف بغنب»
ي�ش��رح ج�ب��راي��ل .وي�ق�ض��ي ال�ب�ن��د الثالث
«بتكريس مبدأ كفاءة أعضاء املجلس،
ّ
ّ
ألن الجسم البلدي سيكون في النهاية

إيلي جبرايل (األخبار)
فريق عمل متماسكًا يعمل على األرض
ّ
فعليًا».
ُ
وإذا غاب التوافق ،فسيعمل على تجنيب
ال �ب �ل��دة م �ع��رك��ة ب �ل� ّ
�دي��ة ش��ام �ل��ة ،لتشمل
يسر عليها
االنتخابات األطراف التي لم ِ
التوافق ،بحيث تكون معركةّ محصورة
فيهم دون غيرهم حسب ما أكد جبرايل.
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ّ
م��ع ك ��ل اس�ت�ح�ق��اق ان�ت�خ��اب��ي ي��رت�ف��ع عدد
قرى قضاء صور التي تطالب بالحصول
على مجلس بلدي لها ،حيث يفترض أن
يستقبل ث�لاث بلديات جديدة في جناتا،
ال�ك�ن�ي�س��ة وال �ض �ه �ي��رة ،ت ��ارك ��ًا ث �ل�اث قرى
ف �ق��ط م ��ن دون ب �ل��دي��ات ال �ن �ف��اخ �ي��ة ،وادي
ج �ي �ل��و وب� �س� �ت� �ي ��ات .وف �ي �م ��ا ّي� �ق � ّ�ر مختار
النفاخية اس�ك�ن��در ط��وب�ي��ا ب ��أن ب�ل��دت��ه «ال
تملك املواصفات الكافية لتصبح بلدية»،
وي��وض��ح مختار وادي جيلو علي السيد
أن األهالي «لم يجمعوا على تحويلها إلى
بلدية ،إلى جانب تأخرهم في تقديم طلب
بستيات
إلى الوزارة» ،يعيد مختار مزرعة ّ
علي حسني رح��ال السبب إل��ى التأخر في
إرسال الطلب إلى وزارة الداخلية والبلديات
قبل االنتخابات البلدية املرتقبة .ويبدو
الرجل أكثر اآلسفني على ضياع الفرصة
وتأجيلها قسرًا إلى انتخابات عام .2016
فالبيوت الخمسة ّواألربعون املأهولة فيها
ط��وال ال�س�ن��ة ،تفضل ب�ق��اء ال�ح��ال على ما
هو عليه «ألن البلدية وجعة رأس ،وباب
لجباية الضرائب» يقول األهالي .ويستند
ه � ��ؤالء إل� ��ى ت� �ج ��ارب ال� �ب� �ل �ُ�دات الصغيرة
امل �ح �ي �ط��ة ب� �ه ��م ،ال� �ت ��ي اس ��ت� �ح ��دث ��ت فيها
بلديات «ل��م ّ
بقدر
تطور واقعها التنموي
ً
ما ّ
أججت الخالفات بني العائالت وصوال
إل� ّ�ى رف��ع دع ��اوى قضائية ب�ين األق ��ارب أو
لاّحل ّاملجلس البلدي».
إ أن للمختار رحال رأيًا آخر في الفوائد
ال�ت��ي ق��د ت�ع��ود ع�ل��ى ال�ب�ل��دي��ات م��ن الدولة
وم��ن الهيئات امل��ان�ح��ة على ال �س��واء ،على
ال��رغ��م م��ن إق� ��راره بعجز معظم البلديات
عن تحصيل الرسوم لتغطية نفقاتها .هو
ي�ث��ق ب �ق��درة امل�ج�ل��س ال�ب�ل��دي ع�ل��ى تطوير
ال��واق��ع التنموي والخدماتي ،ويلفت إلى
إنعاش القرى
أن «عائدات القرية من لجنة
ّ
في وزارة الداخلية والبلديات ال تقل عن 8
ماليني وال تتعدى  15مليونًا ،في املقابل
ّ
يمنحها دعمًا أكبر
فإن وجود مجلس بلدي ّ
من وزارات الدولة ،كما يعزز حضورها ّفي
امل�ن�ط�ق��ة» .ال�س�ب��ب اآلخ��ر ه��و ّم��ا ق��د تمثله
ّ
محلية تفضل الهيئات
البلدية من «سلطة
الدولية ووحدات اليونيفيل التعامل معها
ودعمها» .لكنه ال يجزم بأن هذا هو الحل
السحري «فالهيئات الدولية واليونيفيل
ّ
تفضل تنفيذ مشاريع في البلديات الكبرى
واملشهورة».
ال ��وض ��ع م �خ �ت �ل��ف ف ��ي ج �ن��ات��ا ،ال �ت ��ي رفع
م�خ�ت��اره��ا م�ح�م��ود ال�ح�س�ي�ن��ي ك�ت��اب��ًا إلى
وزير الداخلية والبلديات في شهر أيلول
ال�ف��ائ��ت ي�ط�ل��ب ف�ي��ه ت�ح��وي�ل�ه��ا إل ��ى بلدية.

وف��ي ال��وق��ت الباقي مل��وع��د االنتخابات،
ي�ض��ع ج�ب��راي��ل ال�ل�م�س��ات األخ �ي��رة على
ب��رن��ام�ج��ه االن �ت �خ��اب� ّ�يّ .وه ��و ب�ي�ن عمله
ف��ي لبنان ومكاتبه امل��وزع��ة ف��ي العالم،
يجد الوقت لبلدته ويسعى إل��ى تنفيذ
م� �ش ��اري ��ع ك �ث �ي��رة ف �ي �ه��ا ل �ت �ك��ون «بلدة
ن �م��وذج� ّ�ي��ة» ،وم�ن�ه��ا م�ث�لا ب��رن��ام��ج GIS
الذي يحفظ تضاريس البلدة وعقاراتها
إل� �ك� �ت ��رون� �ي ��ًا ،م �ك �ن �ن��ة ال� �ب� �ل � ّ
�دي ��ة ،إنشاء
م��وق��ع إلكتروني ل�ه��ا ،صيانة الطرقات
ّ
ّ
والفرعية وتأهيلها ،الحفاظ
الرئيسية
على اآلث��ار ،زرع األشجار ،والسعي إلى
ّ
أوسطية
توأمة بني البلدة وم��دن ش��رق
ّ
آسيوية...
أو
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ّ
نبحا تحل عقدتها:
االنقسام إلى ثالثة مجالس

جناتا ،الكنيسة والضهيرة
تنضم إلى بلديات قضاء صور
صور ــ آمال خليل

ّ
اختيارية
معركة
املمكن أن تحصل
ومن
ّ
ّ
ب �ي�ن م ��رش� �ح�ي�ن ث�ل�اث ��ة ح ��ت ��ى اآلن إلى
منصب مختار غلبون ،إذا لم يتوافقوا
في ما بينهم.
اب��ن ب�ل��دة غلبون ه��ان��ي ال �خ��وري يشير
ب � ��دوره إل ��ى ح��اج��ة ال �ب �ل��دة امل �ل� ّ�ح��ة إلى
ب�ل� ّ
�دي��ة ت �ق��وم ب��واج�ب��ات�ه��ا ،وال �ت��ي يبقى
فيها نحو  %60من أبنائها خالل فصل
الشتاء (ترتفع بني  450مترًا و 500متر
عن سطح البحر) ،ليعود إليها الباقون
في نهاية األسبوع أو في فصل الصيف.
ّ
الخوري تحدث أيضًا عن آثارات غلبون
ال �ت��ي ت�ح�ت��اج إل ��ى ح �م��اي��ة ،إض��اف��ة إلى
ص �ي��ان��ة ال� �ط ��رق ��ات وت �ح �س�ي�ن الزراعة،
معربًا ع��ن آم��ال أه��ل البلدة ب��أن تصبح
غ�ل�ب��ون ن�م��وذج� ّ�ي��ة ك�م��ا يسعى ّ الرئيس
وفريق عمله ،خاتمًا بالقول «نتفق على
ّ
توافقيًا
املهندس إي�ل��ي جبرايل رئيسًا
للبلدة ،وبالنسبة إل��ى أع�ض��اء املجلس
ال� �ب� �ل ��دي ،إذا ك� ��ان ال� �ت ��واف ��ق غ �ي��ر قابل
ل�ل�ت�ح�ق�ي��ق ن �ه��ائ �ي��ًا ،ف�ع�ن��ده��ا يستجيب

األفرقاء في البلدة لخوض االنتخابات
ب��دي�م��وق��راط� ّ�ي��ة ،فتكون معركة هادئة».
البلدة
وف � ��ي ه � � ّ�ذا اإل ّط � � � ��ار ،ي �ش �ي��ر اب � ��ن ّ
حسان الخوري إلى ترشحه
الصحافي
إل� ��ى االن �ت �خ ��اب ��ات ال �ب �ل� ّ
وخوضها
�ة
�
�دي
ّ
ب �ص �ف �ت��ه م��رش �ح��ًا م� �ن� �ف ��ردًا ال مرشحًا
ّ
عائليًا.

ال � ��وزارة واف �ق��ت ع�ل��ى ال�ط�ل��ب ،ل�ك��ن م��ا هو
ال �ت �غ �ي �ي��ر امل��رت �ق��ب ف ��ي واق � ��ع ج �ن��ات��ا بعد
االنتخابات؟
يحتاج كثيرون م��ن أبنائها إل��ى التفكير
م�ل�ي��ًا ف��ي م��ا ق��د ت�ض�ي�ف��ه ال �ب �ل��دي��ة إليهم،
املختار يقوم بعمل مشهود
وخصوصًا أن
ً
ل��ه .فهو ّأم��ن تمويال م��ن ال��دول��ة والوحدة
اإلي �ط ��ال �ي ��ة وال �ه �ي �ئ ��ات ال ��دول� �ي ��ة لتنفيذ
م� �ش ��اري ��ع ف �ي �ه��ا .وف � ��ي ال� �س� �ن ��وات األربع
األخ �ي��رة ،استحصل م��ن اإلي�ط��ال�ي�ين على
ش��اح�ن��ة ل�ج�م��ع ال�ن�ف��اي��ات و 12مستوعبًا
وأرص �ف��ة ل�ل�م�ش��اة ع�ن��د امل��دخ��ل الرئيسي
ودورات تعليم اللغة اإليطالية للجامعيني،
وف� � � ّ�رازة ع�س��ل ل�ل�ن� ّ�ح��ال�ين .وب��ال �ت��زام��ن مع
تعبيد الهيئة اإليرانية للطريق الرئيسية
ب�ي�ن ال �ع �ب��اس �ي��ة وال ُ� �غ� �ن ��دوري ��ة ،ال �ت��ي تمر
بمحاذاة البلدة ،استحدثت شبكة للصرف
الصحي تمهيدًا لربطها بالشبكة العامة
م��ع ال�ب�ل��دات امل �ج��اورةّ .أم��ا البنك الدولي،
فقد ّ
مول إنشاء ج��دران دعم وإن��ارةّ .
ورمم
ّ
االتحاد األوروبي نبع املاء ،ومول صيانة
س�ط��وح  27بيتًا ،كما حصلت ال�ب�ل��دة من
وزارة الداخلية والبلديات على  75مليون
ليرة في عهد الحسيني منذ  12عامًا.
م� �ش� �ه ��د ج� �ن ��ات ��ا ي � �ت � �ك� � ّ�رر ف � ��ي ّالضهيرة
وال�ك�ن�ي�س��ة ،ال�ل�ت�ين ستنتخب ّك ��ل منهما
مجلسها البلدي األول .علمًا بأن الكنيسة
حظيت ببلدية في  19آب  ،2004لكنها لم
تنتخب ألن األه��ال��ي ل��م ي�ت��واف� ّق��وا حينها
ع� �ل ��ى امل ��رش � �ح �ي�ن ب �س �ب ��ب ت� ��وزع � �ه� ��م بني
العائالت واألحزاب.

هل تغير البلدية في حياة أهالي نبحا؟ (األخبار)

حسين قبالن :إشراف على  3بلدات

ّ
لدى تسلم حسني قبالن منصبه في رئاسة قائمقامية صور ،لم يكن ُيوجد
بلديات قائمة ف��ي القضاء م��ن أص��ل عشرين كانت ق��د انتخبت
إال خمس ّ
عام  .1963حل البلديات الخمس عشرة جاء بسبب وفاة عدد من رؤسائها
وأعضائها ،أو بسبب االستقاالت التي حصلت إثر خالفات عائليةً .
بناء عليه،
فإن قبالن بقي حتى إجراء ُ انتخابات عام  1998رئيس بلدات القضاء حتى
استحداث  37بلدية جديدة ،أضيفت إلى العشرين املنشأة سابقًا.
بعد االن�ت�خ��اب��ات املقبلة ،سيظل ق�ب�لان مشرفًا م�ب��اش��رة على املختاريات
الثالث الباقية عبر املختار (النفاخية ووادي جيلو وبستيات)ّ ،
يحول األموال
املحافظة ،ويتابع شؤونها وحاجاتها ومطالبها.
املصروفة لها من الوزارة إلى
ّ
أما بالنسبة إلى البلديات التي قد تحل بعد أن يقع «أبغض الحالل» كما يقول،
فيصبح هو رئيس بلديتها ويؤلف لجانًا أهلية تنسق بني األهالي وبينه إلدارة
أموالها.

بعلبك ــ علي يزبك
سنوات طويلة من املتابعة واملراجعات
القضائية امل�ت�ع��ددة األوج ��ه استغرقها
ق ��رار اس �ت �ح��داث ب�ل��دي��ة ف��ي ب�ل��دة نبحا،
ال �ت��ي ت�س�ت�ع��د ل�لاس�ت�ح�ق��اق االنتخابي
امل �ق �ب��ل .ال�ع�ق��د ال �ت��ي ح��ال��ت دون إنشاء
البلدية كثيرة ،لكن ابن نبحا ،حكم أمهز،
ي�خ�ت�ص��ره��ا ف��ي غ �ي��اب ق�س��م م��ن سكان
البلدة املسيحيني الذين تركوها خالل
فترة اإلشكاالت بني آل طوق وأمهز منذ
خمسني عامًا.
منذ ذل��ك التاريخ بقي امل��وض��وع عالقًا،
يتفاعل حينًا ويخمد حينًا آخر ،إلى أن
صدر قرار عن مجلس شورى الدولة في
ع��ام  2009ملصلحة إن�ش��اء البلدية ،فما
كان من وزير الداخلية إال أن أصدر قرار
استحداث البلدية في نبحا ال��دم��دوم ـــــ
نبحا املحفارة (تضم  15ع�ض�وًا) ،لكنه
أص� ��در ف ��ي ال��وق ��ت ن�ف�س��ه ق �ّ ��رارًا موازيًا
يقضي بإنشاء بلدية في ك��ل م��ن :نبحا
أمهز
ال �ق��دام وق�ل�ي�ل��ة ال �ح��رف��وش .ي �ق��ول
ّ
«كانت ه��ذه التسوية التي تسمح بحل
مشكلة تمثيل املسلمني واملسيحيني في
هذه البلدات»ّ ُ .
خاصة
�ة
�
ن
�
ج
�
ل
�ت
�
�
�
ف
�
�
�
ل
وي � ��وض � ��ح أن� � ��ه «أ
ّ
ل�ل�إش��راف ع�ل��ى امل �ش��اع��ات م��ن أج ��ل حل
مشكلة ال�ح��دود املتداخلة لهذه القرى،
وخصوصًا مع صعوبة تحديد النطاق
ّ
البلدي لكل منها ،إضافة إلى إعداد ملف
م�ت�ك��ام��ل إلن �ش��اء ات �ح��اد ب �ل��دي��ات يضم
البلديات الثالث املستحدثة ومن يرغب
في ذلك من البلديات املحيطة».

وم��ع ق��رار استحداث بلدية نبحاّ ،
دبت
ال�ح��رك��ة االنتخابية ف��ي ال�ب�ل��دة ،وبدأت
االستعدادات واالتصاالت على أكثر من
ص�ع�ي��د م��ن أج ��ل ت�ح�ق�ي��ق ت��واف��ق ينتج
م�ج�ل�س��ًا ب �ل��دي��ًا ب��ال�ت��زك�ي��ة إذا أم �ك��ن ،أو
انتخابات بلدية ه��ادئ��ة تضمن تمثيل
ج�م�ي��ع ال �ع��ائ�لات امل�س�ل�م��ة واملسيحية،
وف ��ق م�خ�ت��ار ن�ب�ح��ا م�ح�م��د ح�م��د أمهز،
ال��ذي تمنى «إم ��رار االن�ت�خ��اب��ات بهدوء
لاللتفات إلى التنمية على كل األصعدة».
وأك��د املختار ّ وج��ود ات�ص��االت تجريها
اللجان التي ألفها حزب الله وحركة أمل
وال�ع��ائ�لات للوصول إل��ى التوافق الذي
نطمح إليه جميعًا.
ب� ��دوره ،أك��د امل�ح��ام��ي ج�م�ي��ل حدشيتي
«ت �ض��اف��ر ال �ج �ه��ود ب�ي�ن م �ك� ّ�ون��ات نبحا
وم �ن �ط �ق �ت �ه ��ا ،م �س �ل �م�ي�ن ومسيحيني،
للوصول إل��ى ق��رار استحداث البلديات
ال� �ث�ل�اث» ،داع �ي ��ًا إل ��ى «ع� ��دم ال �خ ��وف أو
االستماع إلى من يحاول التهويل على
املسيحيني في ّاملنطقة».
ك��ذل��ك أع�ل��ن ت��رش�ح��ه لعضوية املجلس
ال� �ب� �ل ��دي ف� ��ي ن �ب �ح��ا امل � �ح � �ف� ��ارة« ،وبعد
ال �ف��وز إل��ى م��وق��ع ن��ائ��ب ال��رئ �ي��س ،وهذا
ي� �ع� �ك ��س روح ال � �ت� ��واف� ��ق ال � �ت� ��ي تسود
العائالت».
يبقى أن «سلخ» منطقة القدام عن نبحا
األم ،واس �ت �ح��داث ب�ل��دي��ة مستقلة فيها
باسم «نبحا القدام ( 12عضوًا) ،أحدثا
م �ف� ّ�اج��أة ل ��م ي �ك��ن ي�ت�م�ن��اه��ا أح � ��د ،لكنه
الحل الوحيد من أج��ل تحقيق التمثيل
املسيحي في القرية التي تضم عائلتني
ك �ب �ي��رت�ين ه �م��ا ح��دش �ي �ت��ي وبرقاشي.
ويعمل األه��ال��ي في البلدة على الوفاق
م ��ن أج� ��ل ت��أل �ي��ف الئ� �ح ��ة واح � � ��دة يفوز
أع�ض��اؤه��ا بالتزكية ،كما ي�ق��ول جورج
حدشيتي.
ُ
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ّ
امل �ت �ج��اورت��ان (وال �ل �ت��ان ك��ان �ت��ا تؤلفان
أيضًا ج��زءًا م��ن خ��راج نبحا) ف��ي بلدية
واح� ��دة س� ّ�م�ي��ت ق�ل�ي�ل��ة ـ�ـ�ـ�ـ�ـ ال �ح��رف��وش (9
ّ
املسجلني
أعضاء) ،يقيم غالبية سكانها
خارج القريتني .ويأمل األهالي أن تنجح
املساعي في تأليف الئحة وفاقية تفوز
بالتزكية ،وتاليًا توفير أبسط الخدمات
لألهالي لكي يعودوا إل��ى أرضهم ،ولو
ف��ي ف �ص��ل ال �ص �ي��ف ،ك �م��ا ي �ق��ول يوسف
مدلج.
ُ
تجدر اإلشارةّ إلى أنه استحدثت أيضًا
ّ
بلديتان في كل من التوفيقية (البزالية)،
والزرازير بالقرب من دير األحمر ،وبذلك
يرتفع إل��ى ثالثة وستني ع��دد البلديات
في قضاء بعلبك.

