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سياسة

ّ
البلديات فتحت باب «التمرد» ف ـ

بلديات 2016

ال تـخـفــي ال ـقــوى الـسـيــاسـيــة ال ـت ـحـ ّـوالت
التي أفرزتها االنتخابات البلدية في بلدات
الشوف .الحزب التقدمي االشتراكي لمس
«حــالــة ت ـمـ ّـرد» بين المحازبين والعائالت
الجنبالطية ،استفاد منها الــوزيــر السابق
وئ ــام ّ
وهـ ــاب .ال ـحــزب ال ـســوري القومي
االجتماعي ّ
يقيم بدوره التجربة .وفيما
أثبت الوزير السابق ناجي البستاني ّ
قوته
والنائب دوري شمعون ضعفه ،برز النائب
جورج عدوان رابحًا أول
فراس الشوفي

تـكــاد نتائج االنـتـخــابــات البلدية في
ال ـش ــوف ،تـعـيــد خـلــط األوراق ف ــي يد
غالبية القوى السياسية في القضاء،
م ـ ــن الـ ـ ـح ـ ــزب الـ ـتـ ـق ــدم ــي االش ـ ـتـ ــراكـ ــي
والحزب السوري القومي االجتماعي
ّ
وال ــوزي ــر ال ـس ــاب ــق وئـ ــام وه ـ ــاب ،إلــى
الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر وح ــزب الـقــوات
ال ـل ـب ـنــان ـيــة والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق نــاجــي
ً
البستاني .فضال عن إعادة الحسابات
التي يحتاجها تيار املستقبل والنائب
مـحـمــد ال ـحـ ّـجــار ف ــي إقـ ّلـيــم ال ـخ ـ ّـروب،
ّ
والتقدم الالفت الذي حققته الجماعة
اإلسالمية في قرى اإلقليم.
ومع أنه لم تظهر مفاجآت من العيار
ال ـث ـق ـي ــل فـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات األخ ـ ـيـ ــرة
بالنسبة ملتابعي الساحة الشوفية في
الـقــرى الــدرزيــة واملسيحية والسنية،
ّ
إل أن ــه يـمـكــن اس ـت ـخــاص مجموعة
َ
ّ
العبر بينتها النتائج ،على ضوء
من ِ
الدراسة والتقييم الذي بدأه أكثر من
تنظيم حزبي ،ال ّ
سيما االشتراكي.
وتـجـمــع م ـص ــادر بـ ــارزة ف ــي غالبية
ال ـق ــوى ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـشــوف ـيــة ،الـتــي
استطلعت «األخبار» آراءها ،على أن
سير الترشيحات وتركيب اللوائح
في القرى والـبـلــدات ،أظهر ما يمكن
ّ
جــه
تـسـمـيـتــه ب ــ«ح ــال ــة تـ ـم ــرد» ف ــي و ّ
ال ـقــوى السياسية ّ التقليدية ،تمثل
ب ـظ ـهــور ك ـب ـيــر مل ــرش ـح ــن مـتـقــابـلــن
م ــن االش ـت ــراك ــي ،ف ــي أ َك ـثــر م ــن بـلــدة.
وعلى سبيل املثال :كف ْرفاقود (ثالث
ل ــوائ ــح م ــن آل نـصــر ف ــي ب ـلــدة وكـيــل
الداخلية االشتراكي رضــوان نصر)
وعني وزين والخريبة وغريفة (ثالث
لـ ــوائـ ــح مـ ــن آل حـ ـ ــرب عـ ـل ــى رأسـ ـه ــا
اش ـت ــراك ـي ــون ،ومـعـتـمــد املـنـطـقــة من

ب ـلــدة عـتــريــن امل ـج ــاورة و ّه ــو ريـمــان
أب ــو حـ ـم ــدان ،ون ـجــح م ــرش ـح ــون من
الـ ـل ــوائ ــح الـ ـ ـث ـ ــاث) ،ب ــاإلض ــاف ــة إل ــى
ان ـك ـســار ظ ــاه ــرة االلـ ـت ــزام بــالـلــوائــح
الـكــامـلــة ،وج ـنــوح غالبية املقترعني
نحو «التشطيب» وتشكيل اللوائح
الـ ـخ ــاص ــة .وتـ ــأتـ ــي ال ـس ـي ــاس ــة ال ـتــي
اتبعها االشـتــراكـيــون فــي استيعاب
في القرى
الحركة الشعبية املستجدة ّ
ملـ ـجـ ـم ــوع ــات شـ ـب ــاب ـي ــة وم ــرشـ ـح ــن
م ـن ـف ــردي ــن ت ـن ـض ــوي ت ـح ــت ع ـن ــوان
«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» ،كـتـصـ ّـور مسبق
ع ـ ّـن ت ـب ـ ّـدل ع ــام ف ــي امل ـ ــزاج الـشـعـبــي،
توقع االشتراكي أن تظهر انعكاساته
فــي وجـهــه أكـثــر مما يظهر فــي وجه
ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة األخ ـ ــرى ،نتيجة
إم ـســاكــه طـ ــوال ال ـع ـقــديــن األخ ـيــريــن
ّ
بـمـفــاتـيــح ال ـح ــل وال ــرب ــط ف ــي ال ـقــرى
والبلديات الشوفية.
غـ ـي ــر أن مـ ــا رآه االش ـ ـتـ ــراك ـ ـيـ ــون مــن
«ث ـ ـغـ ــرات» ،إن ف ــي عـ ــدم الـ ـق ــدرة على
ض ـ ـبـ ــط ح ـ ــرك ـ ــة ال ـ ـتـ ــرش ـ ـي ـ ـحـ ــات ع ـنــد
ال ـحــزب ـيــن وتــواج ـه ـهــم ف ــي كـثـيــر من
البلدات أو «ضعف في األداء الحزبي»
على ما يقول مصدر بارز في الحزب
ّ
ّ
ل ــ«األخ ـب ــار» ،شــكــل بالنسبة لــوهــاب
ً
م ــدخ ــا نـحــو ال ــدخ ــول كــاعــب جــديــد
ّ
ـزل عــن النتائج.
فــي ع ــدة ب ـلــدات ،بـمـعـ ٍ
وف ــي وق ــت ال ي ــرى فـيــه االشـتــراكـيــون
ً
ّ
أن وهاب أظهر «ثقال الفتًا بعد سنني
ّ
من العمل في الشوف» ،بدا أن وهاب
اسـتـفــاد أي ـضــا مــن هــامــش «املجتمع
املدني» والحاالت االعتراضية للبروز
كالعب بعد سنوات من االنتظار ،فيما
يعتبره األخ ـيــر «اخـتـبــار ق ــوى ّأول».
ً
ّ
مثالّ ،
تبنى وهــاب خرق
في مرستي،
دانــي الدبيسي لالئحة الفائزة ،فيما
تقول مصادر االشتراكي إن «املعركة
ف ــي مــرس ـتــي ك ــان ــت عــائ ـل ـيــة وتــرك ـنــا
حرية االختيار للمناصرين»ّ .أما في
ال ـخــري ـبــة ،ح ـيــث تــواج ـهــت الئ ـح ـتــان،
ال ـ ــرابـ ـ ـح ـ ــة بـ ــرئـ ــاسـ ــة نـ ـسـ ـي ــم األشـ ـق ــر
والخاسرة برئاسة بسام زياد األشقر،
ّ
ّ
وهــاب دعم الالئحة الخاسرة،
فتبنى ّ
والتي حققت «رقمًا انتخابيًا» ،بينما
تـ ـق ــول مـ ـص ــادر االشـ ـت ــراك ــي إن ـ ــه «ل ــم
تـكــن فــي الـخــريـبــة مـعــركــة حــزبـيــة ،بل
عــائـلـيــة» .وح ـتــى فــي كـفــرحـيــم ،حيث
تــواج ـهــت الئ ـح ـت ــان ،األول ـ ــى ال ـفــائــزة
برئاسة نسيب أبو ضرغم مدعومة من
االشتراكي والقومي ،والثانية باسم
«الئحة الشباب» خرقت بثالثة مقاعد،
ّ
يقول وهاب إنه دعمها وأصواته هي
ّ
ال ـت ــي ّأدت إلـ ــى الـ ـخ ــرق ،ف ـي ـمــا يــؤكــد

االشتراكيون أن «الئحة الشباب كانت
األقـ ـ ــرب إلـ ــى ق ـلــب ت ـي ـمــور ج ـن ـبــاط»،
ّ
ّ
ويـقــلــل الـقــومـيــون مــن دور وه ــاب في
ً
املـعــركــة .ويـعـطــي االشـتــراكـيــون مثال
على ّ
قوتهم حتى في الجاهلية بلدة
ّ
وهــاب ،حيث خرق االشتراكي رياض
ّ
أبو ذياب الالئحة املدعومة من وهاب،
ك ـمــا ف ــاز االش ـت ــراك ــي ب ـم ـخ ـتــار .وب ــدا
الفتًا أيضًا ،حرص رئيس االشتراكي
الـ ـن ّ ــائ ــب ول ـ ـيـ ــد جـ ـنـ ـب ــاط عـ ـل ــى دع ــم
مرشحي الـقــومــي ،كبداية الحتضان
دورهــم كطليعة للقوى املــوجــودة في
الشوف من خــارج الفلك الجنبالطي،
ت ـ ـم ـ ـه ـ ـي ـ ـدًا لـ ـتـ ـخـ ـفـ ـي ــف ال ـ ـخ ـ ـصـ ــومـ ــات
ً
ال ـشــوف ـيــة مـسـتـقـبــا ف ــي وج ــه وري ـثــه
تيمور .وتقول مصادر االشتراكي إن
«جنبالط ّ
وجه شخصيًا لدعم رئيس
ب ـلــديــة كـفــرحـيــم نـسـيــب أب ــو ضــرغــم،
وولـيــد الحسنية فــي بـلــدة عــن وزيــن
(خــرق الالئحة الرابحة) وآخــريــن في
بلدات أخــرى» ،وأسفت املصادر لعدم
تمثيل الـقــومـيــن فــي بـلــديــة بعقلني،
على غرار ّ
املرات السابقة.
من جهتهم ،ال ينكر القوميون وجود
«خـلــل إداري وتنظيمي فــي أكـثــر من
وحــدة حزبية ،ما ّأدى إلى ضعف في
ّ
الـقـ ّـوة التجييرية والـتــرشـيــح» ،إل أن
ّ
مـصــادر حزبية أك ــدت لــ«األخـبــار» أن
«القوميني في ّغالبيات البلدات أثبتوا
أن ـهــم قـ ـ ّـوة م ــؤث ــرة وح ــاض ــرة» .وي ـ ّ
ـرد
ّ
القوميون السبب فــي عــدم ترشحهم
في بعقلني إلى «االنقسام العائلي بني
آل حمادة وآل الغصيني ،فترك هامش
االختيار للحزبيني» .وتشرح مصادر
االشتراكي أن «الــوزيــر مــروان حمادة
ّ
تدخل لدعم الئحة الغصيني بعد أن
ّ
شــكــل آل ح ـمــادة الئـحــة مــن مرشحي
ّ
الـعــائـلــة ف ـقــط» .وحــركــت االنـتـخــابــات
فــي عـ ّـمــاطــور دور الـشـيــوعـيــن ،الــذي
صـ ّـبــوا أصــوات ـهــم لــائـحــة ط ــارق أبــو
شقرا (اشـتــراكــي) ،في مقابل الالئحة
الفائزة املدعومة من االشتراكي وعلى
رأسـهــا وليد أبــو شـقــرا ،وكــان الفارق
بني آخر الفائزين وأول الرابحني 106
أص ـ ـ ــوات .وتـ ـ ـ ّ
ـرد م ـص ــادر االش ـت ــراك ــي
التقارب في األرقام إلى تصويت جزء

ّ
دعم جنبالط مرشحي
القومي لتخفيف
الخصومات الشوفية
في وجه وريثه تيمور
(مروان بو حيدر)

«معركة» في بنت جبيل وتزكيات بالجملة في قضائها
داني األمين

الشيوعي :نحن القوة الثانية في بنت جبيل (هيثم الموسوي)

حسم تشكيل تحالف حزب الله ـ ـ أمل
لــوائــح تــوافـقـيــة ،مـسـبـقــا ،أي معركة
معظم بلدات
انتخابية محتملة في
ُ
بنت جبيل ومرجعيون ،فأعلن فوز
بلديات حداثا وكونني ومارون ّ
الراس
وع ـي ـتــا ال ـج ـبــل وب ـل ـيــدا وب ـنــي حـيــان
بالتزكية ،كذلك ينتظر إعــان الفوز
بــالـتــزكـيــة ف ــي ع ـي ـت ــرون ،ب ـعــد إق ـنــاع
امل ــرش ــح ال ــوح ـي ــد امل ـن ــاف ــس لــائ ـحــة،
وه ـ ــو امل ـ ـسـ ــؤول ال ـت ـن ـظ ـي ـمــي ل ـ ّحــركــة
أم ـ ــل ف ــي الـ ـبـ ـل ــدة ،ب ـس ـحــب ت ــرش ـح ــه.
ويعمل مسؤولو الحركة والحزب في
املرشح الوحيد
برعشيت على إقناع ّ
ضد الالئحة بسحب ترشحه ،وكذلك
ال ـح ــال ف ــي بـلــدتــي ال ـط ـيــري ويـ ــارون
الـ ـلـ ـت ــن يـ ـن ــاف ــس م ــرشـ ـح ــان فـ ــي كــل
منهما الالئحة التوافقية.
وع ـل ــى ع ـكــس قـ ــرى ال ـق ـض ــاء ،تشهد

عـ ــاص ـ ـم ـ ـتـ ــه ،ب ـ ـنـ ــت ج ـ ـب ـ ـيـ ــل ،حـ ــراكـ ــا
ان ـت ـخــاب ـيــا ح ـيــويــا ،ح ـيــث ُس ـ ّـج ــل 42
مــرشـحــا بـلــديــا يـتـنــافـســون عـلــى 21
ّ
مـقـعـدًا .فـقــد شــكـ ّـل ال ـحــزب الشيوعي
الئ ـ ّحــة مــن  6مــرش ـحــن ،إضــافــة إلــى
تـ ــرشـ ــح اإلع ــامـ ـي ــة فـ ــاديـ ــا ب ـ ــزي عــن
ح ــرك ــة «م ــواطـ ـن ــون وم ــواطـ ـن ــات فــي
دولة» ،وعدد من املرشحني املستقلني
(بعضهم ينتمي إلى حزب الله) الذين
ي ـب ــدون األك ـث ــر ق ـ ــدرة ع ـلــى ال ـت ـحــرك،
فـ ــي م ــواجـ ـه ــة ال ــائـ ـح ــة ال ـت ــواف ـق ـي ــة،
ن ـظ ـرًا إل ــى أن معظمهم مــن املقيمني
والفاعلني على املستوى االجتماعي
والخدماتي.
م ـســؤول ال ـحــزب الـشـيــوعــي فــي بنت
جـ ـبـ ـي ــل رض ـ ـ ــا س ـ ـعـ ــد ،لـ ـف ــت إل ـ ـ ــى أن
ّ
«الحزب يشكل القوة الثانية في بنت
ّ
جبيل بعد حزب الله ،وهو تمكن عام
 2002م ــن خ ــرق الــائ ـحــة الـتــوافـقـيــة
بمقعدين ،ويسعى هذه ّ
املرة إلى خرق

أك ـب ــر بـسـبــب االعـ ـت ــراض ــات الـكـبـيــرة
عـلــى مــرشـحــي الــائـحــة الـتــوافـقـيــة».
إذ يتردد أن الخالفات لم تحسم بعد
عـلــى بـقــاء الــرئـيــس الـحــالــي للبلدية
عفيف بزي على رأس الئحة التوافق،
إضــافــة إل ــى وج ــود اع ـتــراضــات على
إعادة تسمية بعض األعضاء.
واق ـ ـت ـ ــرع فـ ــي بـ ـن ــت ج ـب ـي ــل فـ ــي آخ ــر
انـتـخــابــات نيابية  5500مـقـتــرع من
أصــل نحو  14500نــاخــب .ويتراجع
ه ـ ــذا الـ ـع ــدد عـ ـ ــادة ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة إلـ ـ ــى نـ ـح ــو  3200ن ــاخ ــب،
«ب ـس ـبــب ال ـه ـجــرة وال ـت ـف ــوق ال ـعــددي
لناخبي حزب الله ،ما يخفف من حدة
املنافسة وبالتالي نسبة التصويت»،
ّ
بـحـســب سـعــد ال ــذي يـشـكــو مــن «قــلــة
اإلمـكــانــات املــالـيــة الـتــي تساعد على
نـقــل الـنــاخـبــن عـلــى خ ــاف ال ـقــدرات
املــال ـيــة الـكـبـيــرة ل ـحــزب ال ـلــه وحــركــة
أمـ ـ ـ ــل ،كـ ــذلـ ــك فـ ـ ــإن امل ـ ــرش ـ ــح ل ــرئ ــاس ــة

الـبـلــديــة عفيف ب ــزي يملك إمـكــانــات
مالية كبيرة».
مـ ـص ــدر ق ــري ــب مـ ــن حـ ـ ــزب الـ ـل ــه أك ــد
لـ»األخبار» أن «الحزب اقترح إدخال
مــرشـ َـحــن ش ـيــوعـ َّـيــن إل ــى الــائ ـحــة.
ل ـكــن م ــا ع ــرق ــل هـ ــذه ا ّل ـت ـس ــوي ــة ،بعد
موافقة حركة أمــل ،ترشح عــدد كبير
مــن املستقلني مــن ممثلي الـعــائــات،
ما فرض املعركة االنتخابية» .وفيما
«حزب الله لم يفرض
يؤكد املصدر أن ّ
على أحد سحب ترشحه تاركًا األمر
للصناديق» ،تلفت مصادر شيوعية
إلــى أن «معظم املرشحني املستقلني
هــم مــن املـقــربــن مــن ال ـحــزب ال ــذي ال
ي ـجــد ضـ ــررًا م ــن خــرق ـهــم لــائـحـتــه»،
ل ـ ــذل ـ ــك ي ـ ـتـ ــوقـ ــع أن «تـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزداد ن ـس ـبــة
ال ـت ـش ـط ـيــب ل ـل ـس ـمــاح ل ـب ـعــض ه ــؤالء
بالفوز».
بـ ـ ـ ـ ــزي ،وهـ ـ ـ ــي أول سـ ـ ـي ـ ــدة ت ـت ــرش ــح
لـعـضــويــة املـجـلــس ال ـب ـلــدي ف ــي بنت

