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ــي الشوف

بلدات صور:
انتفاضة على
«الفايسبوك»
إال في البازورية

الوردانية تخرج من «جيب البيك»

آمال خليل

نور أيوب
مقربون من رئيس الحزب ّ
خرجت بلدة الوردانية ،في إقليم الخروب ،من العباءة الجنبالطية .البلدة الشوفية التي سيطر ّ
التقدمي
االشتراكي ،وليد جنبالط ،على قرارها البلدي ،خرجت طوعًا من تلك العباءة ،األحد املاضي.
نسبة االقتراع في البلدة الشوفية بلغت حوالى ّ %66
(صوت  1583من أصل  ،)2370على مقاعد املجلس البلدي الـ .12الئحتان
ّ
متنافستان .األولى ،غير مكتملة ،شكلها حزب الله وحركة أمل ،بأحد عشر عضوًا .والثانية ،برئاسة الرئيس الحالي حسني
بدعم من رجل األعمال جميل بيرم املحسوب على جنبالط.
بيرمٍ ،
مصادر حزب الله في البلدة ،فإن الوردانية حظيت بعناية جنبالط
وبحسب
البلدي.
املجلس
بيرم
ترأس
،2004
ومنذ عام
ً
الخاصة منذ  ،2008فيما يعتبر الحزب وحركة أمل البلدة ساحة لعكس تمثيلهما الشعبي في البلدة ،خصوصًا أنها الوحيدة
في قضاء الشوف التي يرأسها شيعي.
أما الطرف املقابل ،فخاض االنتخابات البلدية على قاعدة «محسومة وبالجيبة» ،باعتبار أن البلدة لن تنسلخ عن محيطها
ّ
الحريري ـ ـ الجنبالطي .وبحسب متابعي امللف االنتخابي في البلدة الساحلية ،فإن الحزب وأمل حاوال في البدء
السياسي
ّ
ّ
االتفاق مع جميل بيرم ،باعتباره «املفتاح االنتخابي» في البلدة .تضمن العرض املقدم لبيرم أن تتجه األمور نحو التزكية ،وأن
ينال «الحزب والحركة  5مقاعد مقابل  7لجماعة بيرم» ،غير أن األخير استمهل ،قبل إعطاء جواب نهائي .وعمل ،بحسب
املصادر ،على «إضاعة الوقت وتمييع املسألة» ،قبل أن يعلن موقفه الرافض للتوافق ،واالتجاه نحو «املعركة االنتخابية ،باعتبار
ّ
ً
مقابل التمثيل الحزبي في البلدة» .وهذا «ما دفع بالتحالف الثنائي الى عقد لقاءات مع أبناء البلدة لشرح
أنه يمثل ثقال عائليًا ،في ً
مالبسات التفاوض» ،إضافة إلى إعالن البرنامج االنتخابي.
ً
ومع انتهاء الفرز ،األحد املاضي ،جاءت النتيجة بفوز الئحة الحزب والحركة كاملة ،بمقاعدها الـ11عشر ،أما املقعد األخير ،فناله
الرئيس الحالي ،حسني بيرم ،الذي ّ
تقدم عليه آخر الالئحة املنافسة بـ 75صوتًا .ولم يحسم الفائزون مرشحهم لرئاسة البلدية،
ً
غير أن مصادرهم لفتت إلى أنها ستكون مداورة ،بلحاظ العائالت الكبرى.

مــن االشتراكيني ألسـمــاء فــي الالئحة
امل ــواجـ ـه ــة ب ـس ـبــب وج ـ ــود مــرش ـحــن
اشتراكيني فيها.
وم ــن ال ـب ـل ــدات ال ــدرزي ــة إل ــى ال ـب ـلــدات
امل ـس ـي ـح ـي ــة ،ال ي ـخ ـفــي ن ــائ ــب رئ ـيــس
ح ــزب ال ـق ــوات ال ـنــائــب ج ــورج ع ــدوان
«نـ ـش ــوت ــه» ب ـت ـح ـق ـيــق ف ـ ــوز الف ـ ــت فــي
غالبية قــرى الـقـضــاء ،ب ــدءًا بــالــدامــور
ولـيــس انـتـهـ ً
ـاء بــالـبـيــرة ،عـلــى رغــم أن
ّ
هــذا الـفــوز لــم يضعه ع ــدوان فــي سلة
«ورق ـ ـ ــة إعـ ـ ــان الـ ـن ــواي ــا» ب ــن ال ـت ـيــار
ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر وال ـ ـقـ ــوات الـلـبـنــانـيــة،
بـ ــل فـ ــي ج ـي ــب ال ـ ـقـ ــوات ح ـّ ـص ـ ـرًا .غـيــر
أن ن ـتــائــج دي ــر ال ـق ـم ــر ،نــغ ـصــت على
ع ــدوان فــرحــة بــاقــي ال ـب ـلــدات ،بـعــد أن
ّ
تبي أن األعضاء الستة الذين خرقوا
الالئحة املدعومة من عــدوان والتيار
الوطني ّ
الحر ،محسوبون على الوزير
الـســابــق نــاجــي الـبـسـتــانــي ،وخـســارة
شقيقه بطرس عدوان .وللمرة األولى،
يتحالف آل البستاني مع آل شمعون
ف ــي ديـ ــر ال ـق ـم ــر ،ع ـلــى رغـ ــم الـتـنــافــس
الـتــاريـخــي وم ـحــاوالت الـنــائــب دوري
ش ـ ـم ـ ـعـ ــون وعـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدوان فـ ـ ــي ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات
املــاضـيــة إلـغــاء دور الـبـسـتــانــي ،الــذي

ج ـب ـيــل ،ت ــؤك ــد «أن ـن ــي أع ـم ــل مـنـفــردة
بعيدًا عن األحزاب ،وقد حظيت بدعم
الف ــت م ــن أب ـن ــاء ال ـب ـ ُلــدة ،إض ــاف ــة إلــى
ِّ َ
دعــم لجنة خــاصــة شــكــلــت للمطالبة
ب ــإدخ ــال املـ ــرأة إل ــى الـعـمــل ال ـب ـلــدي».
ّ
وتــؤكــد« :سأستمر في ترشحي ولو
بقيت مـنـفــردة فــي مــواجـهــة الالئحة
التوافقية».
وف ـ ـ ـ ــي ب ـ ـ ـلـ ـ ــدة ت ـ ـب ـ ـنـ ــن ،أع ـ ـ ـلـ ـ ــن حـ ــزب
الـ ـل ــه رس ـم ـي ــا س ـح ــب م ــرش ـح ـي ــه مــن
فوز الئحة حركة
االنتخابات لتأمني ّ
أمـ ــل بــال ـتــزك ـيــة وت ـج ــن ــب أي مـعــركــة
انتخابية في بلدة الرئيس نبيه ّ
بري.
وأكد مصدر قريب من الحزب أن «ذلك
حصل من دون خالف مع حركة أمل،
وال سيما بعدما لجأ حــزب الله إلى
تسمية مرشحني مــن عــائــات تبنني
فـ ــي ال ــائـ ـح ــة الـ ـت ــي ج ـ ــرى ال ـت ــواف ــق
عـلـيـهــا» .فـيـمــا يــؤكــد ع ــدد م ــن أبـنــاء
تبنني أن «سحب مرشحي حزب الله،

جاء بعد خالفات على عدد مرشحيه
فــي الــائ ـحــة ،مــا اض ـطــر قـيــادتــه إلــى
سحب مرشحيها تجنبًا ألي معركة
وتعبيرًا عن حسن النية».
وت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــذ االن ـ ـ ـت ـ ـ ـخـ ـ ــابـ ـ ــات ف ـ ـ ــي بـ ـل ــدة
ال ـس ـل ـط ــان ـي ــة (بـ ـن ــت ج ـب ـي ــل) طــاب ـعــا
م ـخ ـت ـل ـف ــا بـ ـع ــد ت ـش ـك ـي ــل الئ ـ ـحـ ــة مــن
العائالت في مواجهة الئحة التوافق.
ويـتـهــم بـعــض أب ـنــاء الـبـلــدة الالئحة
بأنها «مدعومة من رئيس بلدية دير
ان ـطــار ،رجــل األع ـمــال قــاســم حجيج،
ألسـ ـب ــاب ت ـت ـع ـلــق بـ ـن ــزاع ــات ع ـقــاريــة
س ــابـ ـق ــة م ـ ــع بـ ـل ــدي ــة ال ـس ـل ـط ــان ـي ــة»،
الفـتــن إل ــى أن بـعــض مــرشـحــي هــذه
ال ــائ ـح ــة «ح ـص ـل ــوا عـ ــام  2010على
دع ــم م ـشــابــه م ــن آل حـجـيــج ون ــال ــوا
نحو  12فــي املئة مــن املقترعني» .إال
أن أحــد املــرشـحــن على الــائـحــة أكد
لـ»األخبار» أن «الالئحة مدعومة من
ال ـع ــائ ــات ف ــي مــواج ـهــة اآلل ـي ــة الـتــي

سياسة

7

األماكن التي
كان فيها ّالتيار ّ
الوطني الحر منظمًا فاز
من دون دعم أحد

حـفــظ لنفسه ق ـ ّـوة ال ب ــأس بـهــا خــال
تـ ـح ـ ّـوالت ال ـس ـن ــوات امل ــاض ـي ــة .وب ــدت
خـ ـس ــارة ش ـم ـعــون ف ــي م ـع ـق ـلــه ،ال ـحـ ّـد
النهائي لدور رئيس حزب الوطنيني
ً
ً
األحرار مستقبال ،الذي تحالف طويال
مع القوات اللبنانية ،بينما استحضر
فــي االنـتـخــابــات األخ ـيــرة دم الشهيد
دانـ ــي ش ـم ـعــون لـلـتــأثـيــر ف ــي عــواطــف
أهالي الدير ،من دون جــدوى .وتفتح
ن ـتــائــج ال ــدي ــر ب ــاب األس ـئ ـلــة ع ــن دور
ش ـم ـعــون ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة

في تبنين ،بلدة بري،
أعلن حزب الله رسميًا
سحب مرشحيه من
االنتخابات البلدية

اع ـت ـمــدهــا ال ـق ـي ـمــون ع ـلــى ال ـب ـلــديــات
السابقة ،وبسبب األخ ـطــاء الفادحة
التي أدت إلى عدم إنصاف األهالي».
وف ـي ـمــا ل ــم ي ـج ـ ِـر ال ـت ــوص ــل ب ـعــد إلــى
اتفاق على تشكيل الالئحة بني حزب
ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل ب ـس ـبــب اس ـت ـم ــرار
ال ـخــافــات ،ف ــإن أي إخ ـفــاق فــي إدارة
العملية االنتخابية قد يسمح بخرق
الالئحة املقابلة.
وفــي بلدة ميس الجبل ،تــراجــع عدد
املــرش ـحــن «فـ ـج ــأة» م ــن  43مــرشـحــا

ّ
امل ـق ـب ـلــة ،ف ــي ظ ــل س ـق ــوط م ـن ـطــومــة 8
الشوف ،لصالح تركيبة
و 14آذار في ّ
ج ـ ــدي ـ ــدة ل ـ ــم تـ ـت ــض ــح م ـع ــامل ـه ــا ب ـع ــد.
ّ
وب ـي ـن ـمــا ي ــؤك ــد االشـ ـت ــراكـ ـي ــون أن ـهــم
مـنـحــوا الئ ـحــة عـ ــدوان فــي دي ــر القمر
أصــواتـهــم ،ال يخفي هــؤالء مراقبتهم
لـ«ظاهرة عدوان» ،وانعكاساتها على
املعركة النيابية املقبلة.
ّأم ـ ــا ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي الـ ـح ـ ّـر ،فـتـطــرح
النتائج بــاب األسئلة حــول هيكيلته
ال ـت ـن ـظ ـي ـم ـيــة فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــوف ،وج ـ ــدوى
«ورقـ ــة إع ــان ال ـن ــواي ــا» ،وم ــا إذا كــان
الـعـمــاد مـيـشــال ع ــون سـيـكـ ّـرر تكليف
عدوان بــإدارة املعركة في االنتخابات
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـق ـب ـلــة ع ــن ال ـت ـي ــار أي ـضــا.
إذ ثبت أن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر ،في
ال ـب ـل ــدات ال ـت ــي كـ ــان ف ـي ـهــا مـتـمــاسـكــا
تنظيميًا وف ــي وجـ ــود نـخــب قــديـمــة،
ّ
تمكن مــن تحقيق االنتصار مــن دون
مساعدة أحد ،كما حصل في املشرف.
ّأمـ ـ ـ ــا ف ـ ــي جـ ـ ـ ــون ،حـ ـي ــث أدار عـ ـ ــدوان
املـ ـع ــرك ــة ،ف ـخ ـس ــر الـ ـتـ ـي ــار ب ـل ــدي ــة مــن
ّ
ّ
وصبت األصوات «الشيعية»
حصتهّ ،
ضــد مــرشــح الـتـيــار الـعـمـيــد املتقاعد
سليم الخرياطي.

إلــى  24مرشحًا ،بينهم  6مستقلني،
اث ـن ــان مـنـهــم م ــن ح ــرك ــة «م ــواط ـن ــون
وم ــواطـ ـن ــات» .وي ــؤك ــد امل ــرش ــح علي
نصر الله أن «الضغوط التي تمارس
على املرشحني لسحب ترشيحاتهم
كبيرة وغير منطقية».
وتــواجــه الالئحة التوافقية في بلدة
عـيـنــاتــا الئـحـتــن م ـضــادتــن ،األول ــى
غير مكتملة من  9أعضاء تحت اسم
«الــوفــاء لعيناتا» وتـضــم مستقلني،
والثانية تحت اسم «شباب عيناتا»
وت ـضــم «مـجـمــوعــة م ــن ال ـش ـبــاب ،من
أص ـح ــاب ال ـك ـف ــاءة ،ال ــذي ــن يــرفـضــون
ال ـ ـت ـ ـه ـ ـم ـ ـيـ ــش ،ويـ ـ ـفـ ـ ـضـ ـ ـل ـ ــون خ ـ ــوض
ان ـ ـت ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ن ـ ــزيـ ـ ـه ـ ــة بـ ـ ـعـ ـ ـي ـ ــدة ع ــن
الـحـســاسـيــات الـحــزبـيــة والـعــائـلـيــة».
وتـ ــوقـ ــع مـ ـص ــدر ح ــزب ــي أن «تـ ـك ــون
املعركة االنتخابية في عيناتا األكثر
ح ـمــاســة وم ـنــاف ـســة ف ــي ق ـض ــاء بنت
جبيل».

ّ
يستفز علي دياب أكثر من
في البازورية ،ال شيء
استخدام الئحته املعارضة لالئحة توافق حزب الله
ـ ـ حركة أمل للتصويب على ابن البلدة السيد حسن
ن ـصــرال ـلــه .ب ـش ــراس ــة ،ت ـصــدى ال ـش ـيــوعــي الـعـتـيــق
ملحاولة بعض وسائل اإلعالم التي صنفت «اتحاد
عدد من أصحاب الكفاءات والرؤية التنموية بأنها
ٍّ
وتحد له في مسقط رأس
انتفاضة ضد حزب الله
أمينه الـعــام ،حتى وصـلــت التخيالت لــدى البعض
إلى اعتبارها ردًا على تدخله في سوريا» .يضحك
دياب ،متأسفًا للتشويش الذي «يؤثر سلبًا بأهداف
األعضاء األربعة عشر الذين يتصدون لسوء أداء
العمل البلدي والفساد الــذي شاب البلدية السابقة
التي كان عملها شبه مشلول».
أطباء ّ
ومربون ومهندسون وناشطون وشيوعيون
ومستقلون أعلنوا «الئحة الـبــازوريــة» في احتفال
ت ـم ـ ّـيــز ب ـح ـض ــور ح ــاش ــد ،ت ـح ــت ش ـع ــار «م ـعــركــة
إن ـمــائ ـيــة ول ـي ـســت س ـيــاس ـيــة» .ح ـ ّتــى م ـســاء أم ــس،
كان التنافس بني الئحة مكتملة ألفتها حركة أمل
ً
وحزب الله وضمت قوميًا وبعثيًا ومستقال ،وبني
«الئـحــة ال ـبــازوريــة» ،وأرب ـعــة مـنـفــرديــن محسوبني
على أمــل .لــم يكن ســوء أداء البلدية السابقة التي
فازت بالتزكية الدافع الوحيد لكثرة املرشحني الذين
انسحب معظمهم تباعًا ،بل ما ّ
تردد على مسامع
األهالي بأن أمل وعدت رئيس البلدية املنتهية واليته
ّ
استفز األمر
علي سرور بالتجديد له لوالية ثانية.
ـات لـســرور
ـ
م
ـا
ال ـب ــازوري ــن ،خـصــوصــا فــي ظــل اتـهـ ّ
بـهــدر األم ــوال واملحسوبيات مــا كــاد يـحــل البلدية
مـ ـ ــرارًا ،فــانــدل ـعــت «ان ـت ـفــاضــة» ض ــد ال ـحــركــة الـتــي
تحسب البلدية عليها.
أعـ ـض ــاء ال ــائ ـح ــة امل ـع ــارض ــة ت ـع ــرض ــوا لـضـغــوط
م ـت ـكــررة م ــن أم ــل لـسـحــب تــرشـيـحــاتـهــم والـقـبــول
بـ ـتـ ـس ــوي ــة تـ ـش ــركـ ـه ــم فــي
الالئحة« .رفـضــوا شرطنا
بـ ـتـ ـمـ ـثـ ـي ــل كـ ـ ــافـ ـ ــة الـ ـ ـق ـ ــوى
ومـ ـ ــداورة ال ــرئ ــاس ــة» يـقــول
دي ــاب ،مــؤكـدًا أن حــزب الله
«ل ــم يـتــواصــل معنا بشأن
االن ـت ـخ ــاب ــات ال س ـل ـبــا وال
إيجابًا».
«املـ ـع ــارض ــة امل ـت ـح ــدة» في
الـبــازوريــة استثنائية على
مستوى بـلــدات قـضــاء صــور .عـشــرات املرشحني
توافدوا تباعًا إلى قائمقامية صور ،في سباق مع
موعد انتهاء مهلة سحب الترشيحات منتصف ليل
ً
ً
االثنني ،امتثاال للضغوط أو تقبال للواقع .البعض ال
يعتبرها معارضة جدية تعكس حجم «االنتفاضة»
امل ـنــدل ـعــة ف ــي ال ـج ـل ـســات ال ـش ـع ـب ـيــة وع ـل ــى مــواقــع
الـتــواصــل االجـتـمــاعــي ضــد ال ـتــوافــق« .املــرشـحــون
الفراطة» ،كما يوصفون ،موجودون في كل البلدات.
ً
لكن عــددًا قليال منهم يثق بإمكانية إحداثه خرقًا
في الئحة املحدلة.
في معركة ،عرين أمل ،ترشح في وجه الئحة التوافق
املكتملة ( 15عضوًا) ،الئحة «معركة بلدتي» املؤلفة
مــن ثمانية أعـضــاء تتنوع انتماءاتهم مــن أمــل إلى
الشيوعي واملستقلني وتجمعهم مصالح مختلفة،
إض ــاف ــة إلـ ــى ث ــاث ــة مــرش ـحــن م ـن ـف ــردي ــن ،بينهم
سيدتان ،هما مرشحة لجنة حقوق املرأة اللبنانية
أحــام حسان وزيـنــب غـنــدور (ابـنــة قـيــادي سابق
في أمل) .أما في صريفا ،رمز الشيوعيني ،فترشح
 11شخصًا في وجــه الئحة التوافق املكتملة (15
ع ـ ـض ـ ـوًا) ،وهـ ــم س ـت ــة مـسـتـقـلــن وث ــاث ــة قــومـيــن
وشيوعيان اثـنــان .حظوظ الخرق مرتفعة بسبب
خــافــات البيت الداخلي فــي أمــل ،وبسبب القاعدة
الشعبية التي يحتفظ بها اليسار الذي خرق الئحة
التوافق عام  2010بشيوعي وقومي.
وفــي صديقني ،ترشح شيوعيان ،وفــي عــن بعال
ترشح ثــاثــة ،وفــي مدينة صــور ترشح واح ــد .أما
في طيردبا ،فاقتربت املفاوضات من االتفاق بني
الـشـيــوعـيــن وحـ ــزب ال ـلــه عـلــى تـسـمـيــة الـشـيــوعــي
الــزمـيــل حسني سعد رئيسًا للبلدية .وفــي شمع،
وقفت سيدة ورجل في وجه تزكية البلدية برئاسة
عبد القادر صفي الدين مجددًا للدورة الرابعة.

