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سياسة

النبطية :وفاء وتنمية
ومقاولون ...وأمور أخرى!
آمال خليل
م ـح ـســومــة ال ـن ـت ــائ ــج .أم ـ ــا بـ ـل ــدة إب ــل
السقي ،التي استقال أعضاء بلديتها
جماعيا عام  ،2012فإن نزاعًا مستجدًا
درزيـ ــا ـ ـ مسيحيًا وق ــع بـعــدمــا ارتـفــع
عــدد أع ـضــاء املـجـلــس الـبـلــدي مــن 12
إلى  15عضوًا .ويقضي العرف السائد
بتقاسم ال ــدروز واملسيحيني املقاعد
م ـن ــاص ـف ــة ،ع ـل ــى أن يـ ـك ــون الــرئ ـيــس
مسيحيًا ،ولكن ارتفاع العدد الى 15
جعل األم ــور أكـثــر تعقيدًا ،لــذلــك فإن
«خوض االنتخابات بني الئحتني قد
يعقد األمور ،ويعزز الخالفات اذا كان
ً
الناجحون ال يحققون توزيعًا عادال
ب ــن ال ـط ــائ ـف ـت ــن» .وب ـح ـس ــب م ـصــدر
بـلــدي ف ــإن «االنـتـخــابــات تـحـتــاج الــى
تــدخــل ف ــوري مــن املــراجــع السياسية
لئال يؤدي ذلك الى استقالة جماعية
جديدة».

ال ـطــريــق إل ــى الـنـبـطـيــة لـيـســت آم ـنــة.
أوت ــوسـ ـت ــراد ي ـق ـطــع أحـ ـي ــاء سـكـنـيــة
وم ـ ـحـ ــال تـ ـج ــاري ــة ال ي ـق ـط ـعــه س ــوى
جسر مشاة أنشئ في دير الزهراني
ب ـ ـعـ ــد عـ ـ ـ ـش ـ ـ ــرات ض ـ ـحـ ــايـ ــا ح ـ ـ ـ ــوادث
ال ـص ــدم .ال ـســرعــة تـقـتــل م ـثــل ال ـظــام
ال ــدام ــس امل ــراف ــق عـلــى ط ــول الـطــريــق
إال بمحاذاة دارة الرئيس نبيه بري
فــي املـصـيـلــح ،حـيــث ال تطفأ اإلن ــارة
ً
ع ــن أعـ ـم ــدة ال ـك ـه ــرب ــاء ل ـي ــا ونـ ـه ــارًا.
ع ـل ــى ط ـ ــول الـ ـبـ ـل ــدات امل ـت ـت ــال ـي ــة مــن
املروانية إلى مدخل النبطية ،وجدت
ل ــأعـ ـم ــدة م ـه ـم ــة أخ ـ ـ ـ ــرى :سـ ــاريـ ــات
ل ــراي ــات حـ ــزب ال ـل ــه وح ــرك ــة أمـ ــل أو
منبر لشعاراتهما وصــور الشهداء.
االزدحام عند مستديرة النبطية كفر
رمان ،ال يخففه عناصر الدرك الذين
ي ـحــاولــون تنظيم الـسـيــر بــن أربـعــة
مداخل رئيسية ،أضيف إليها مسرب
أوت ــوسـ ـت ــراد ك ـفــر رم ـ ــان مــرجـعـيــون
الذي شطر أحياء كفر رمان.
كانت الوجهة نحو كفر رم ــان .بلدة
الشهداء وتحدي مواقع االحتالل في
الدبشة وعلي الطاهر ،كانت لتشهد
صراع اإلخوة في «أمل» بني جزء من
التنظيم مــن جهة ورئـيــس بلديتها
املـنـتـهـيــة والي ـت ــه ك ـمــال غـبــريــس من
جهة أخرى .لكن الصراع الذي يتطور
إلــى األس ــوأ ،انقلب فجأة إلــى صورة
جامعة بني خصوم األمــس ،غبريس
وم ـس ــؤول امل ـلــف االن ـت ـخــابــي للبلدة
الـنــائــب هــانــي قـبـيـســي .أس ـبــاب عــدة
أدت إل ــى ط ــرد غـبــريــس م ــن الـبـلــديــة
وأم ـ ــل ورف ـ ــع ال ـغ ـط ــاء ع ـن ــه ملــواج ـهــة
االتـ ـه ــام ــات ب ــال ـت ــزوي ــر واالخـ ـت ــاس
والتالعب بمشاعات البلدة .األخير
انتقم باإلصرار على الترشح لوالية
ثــانـيــة فــي الـبـلــديــة .م ـحــاوالت «أمــل»
لتجنب املنازلة القاسية كلفتها ثمنًا
غ ــال ـي ــا .واف ـ ــق غ ـب ــري ــس ع ـل ــى سـحــب
ترشحه شــرط إقـفــال ملفه القضائي
(ج ـ ـهـ ــات ح ــرك ـي ــة ض ـغ ـط ــت لـتـنـحــي
ع ـشــرة ق ـضــاة ع ــن ال ـن ـظــر ف ــي امل ـلــف،
فـيـمــا ج ـهــات أخ ــرى ضـغـطــت ليصل
طلب النيابة العامة برفع الحصانة
عـ ـن ــه مل ـح ــاك ـم ـت ــه إلـ ـ ــى م ـك ـت ــب وزيـ ــر
ً
الــداخـلـيــة) .فضال عــن إخ ــراج صهره
املتورط في القضية حيدر نور الدين
م ــن الـسـجــن و»م ـســام ـح ـتــه» بمبالغ
مالية كسبها من تشغيل الكسارات
واملـ ـش ــاع ــات ب ـطــري ـقــة غ ـي ــر شــرع ـيــة
وإع ـ ــادت ـ ــه إل ـ ــى ال ـت ـن ـظ ـي ــم وت ـع ـي ـي ـنــه
ً
مـســؤوال لشعبة كفر رمــان واملاكينة
االنتخابية ،وتسمية شقيقه حسن
نائبًا للرئيس .لم يستغرب البعض
موافقة «أمــل» على شــروط «الحركي

املتهم» وتوقيع تعهدات بتنفيذها
تباعًا ،ثمنًا لقمع انتفاضته .غبريس
امل ـغ ـض ــوب ع ـل ـيــه ق ـبــل أسـ ـب ــوع ،كــان
عريف احتفال إعــان الئحة التنمية
والوفاء في كفر رمان في دارة النائب
ع ـبــد ال ـل ـط ـيــف ال ــزي ــن ل ـيــل ال ـث ــاث ــاء،
بحضور قبيسي وقياديي أمل.
نـحــو مــديـنــة ع ــاش ــوراء ،ت ـقــود صــور
بـ ـع ــض م ــرشـ ـح ــي الئ ـ ـحـ ــة ال ـت ـن ـم ـيــة
ّ
وال ـ ـ ــوف ـ ـ ــاء ال ـ ـتـ ــي ش ــكـ ـلـ ـه ــا ال ـث ـن ــائ ــي
الشيعي لبلدية النبطية .استغرب
ال ـب ـعــض ال ـح ـم ـلــة االن ـت ـخــاب ـيــة الـتــي
أطلقها هؤالء« .ال داعي ،فهم رابحون
من دون أن نحفظ أسماءهم حتى».
يسود استسالم للنتيجة املحسومة
سـلـفــا .تـقــول سـيــدة فــي ح ـ ّـي املسلخ:
«س ــأم ـض ــي ي ــوم األحـ ــد م ــع عــائـلـتــي

صورة جامعة
في كفر رمان بين
أعداء األمس
عـلــى الـنـهــر .لــن أضـ ّـيــع وقـتــي عليهم
ق ـب ــل أن ي ـن ـظ ـفــوا ال ـح ــدي ـق ــة ال ـعــامــة
املـهـمـلــة فــي ال ـح ـ ّـي .أن ــا عــامـلــة ّزبــالــة
الحديقة» .جارتها في حال تحمسها
للمشاركة ،ستضع ورقــة بيضاء في
صندوق البلدية .تتحدثان عن قرف
م ــن ال ــوض ــع بـسـبــب أزمـ ــة ال ـن ـفــايــات
التي تراكمت فــي املدينة ومحيطها
وعـ ـج ــزت ال ـب ـلــديــة واتـ ـح ــاد ب ـلــديــات
ال ـش ـق ـيــف ع ـل ــى م ـعــال ـج ـت ـهــا ألش ـه ــر،
برغم توافر معمل ملعالجة النفايات
في الكفور جاهز ّمنذ عامني .األسوأ
أن املعمل الذي شغل بعد مفاوضات
صعبة ،تعطل بعد أسبوعني ،فحولت
النفايات إلى مكبات عشوائية قائمة
ومستحدثة آخرها في موقع الدبشة.
ال ـ ـقـ ــرف س ـب ـب ــه أيـ ـض ــا ال ـن ـق ـم ــة عـلــى
عـ ــدادات وق ــوف ال ـس ـيــارات املنتشرة
في الشوارع العامة واألحياء .تتشدد
الشركة املشغلة بفرض ضبط تأخير
قيمته عـشــرة آالف لـيــرة .يتساءلون
عن دور البلدية.
ك ــل ذل ــك ال ـق ــرف ال ـع ــارم ان ـت ـهــى على
 12مــرش ـحــا ي ـن ــازل الئ ـح ــة الـثـنــائــي
املكتملة ( 9ألمل من بينهم ممثل عن
الـحــزب الـقــومــي و 12لـلـحــزب) .حتى
أولئك الـ ( 12ثالثة شيوعيني وتسعة
مستقلني) ،فشلت املحاوالت لدمجهم
في الئحة شبابية واحدة حتى مساء

أمس .مسؤول العمل البلدي في حزب
الله رئيس البلدية السابق مصطفى
بدر الدين دخل على خط املستقلني،
في خطوة طرحت عالمات استفهام.
ب ـع ـض ـهــم ع ـ ّـده ــا م ـح ــاول ــة لـتـشـتـيــت
املستقلني ملصلحة الئ ـحــة السلطة.
عـ ـل ــى نـ ـح ــو م ـ ـبـ ــدئـ ــي ،ت ـع ـل ــن الـ ـي ــوم
الئ ـحــة «الـنـبـطـيــة لـلـكــل» ال ـتــي تضم
سـتــة مــرش ـحــن ،مـنـهــم الـشـيــوعـيــون
الثالثة .الناشطة في ماكينة الالئحة
نعمت بدر الدين لفتت إلى أن شعار
ال ـح ـم ـل ــة «مـ ـسـ ـت ــوح ــى م ـ ــن ت ـج ــدي ــد
ال ـث ـنــائــي لـلـطـقــم ال ـحــاكــم ذاتـ ــه ال ــذي
أدت خــافــاتــه الــداخ ـل ـيــة إل ــى عرقلة
امل ـش ــاري ــع وم ـعــال ـجــة األزم ـ ـ ــات» ،في
إشارة إلى التباين بني رئيس البلدية
أح ـم ــد كـحـيــل امل ـح ـســوب ع ـلــى حــزب
ال ـلــه ،ونــائـبــه رئـيــس ات ـحــاد بـلــديــات
الشقيف املـحـســوب على أمــل محمد
جابر.
روائــح الفساد تنبعث من كل صوب.
يتباين عدد املتصدين لها في البلدات
التي تشهد ظاهرة انتخابية جديدة
تتمثل بدخول املقاولني واملستثمرين
على خط دعــم بعض لوائح السلطة.
في أنصار ،جرى التوافق على رئيس
ال ـب ـلــديــة ال ـســابــق أب ــو رشـ ــاد عــاصــي
رئيسًا لالئحة التنمية والوفاء .األخير
هو راعي صفقة جرف جبل السنديان
ونـقــل الـصـخــور منه ل ــردم السنسول
في مرفأ نبيه بري في عدلون من دون
الحصول على الترخيص الالزم .علمًا
ب ــأن الئ ـحــة ال ـت ــواف ــق ل ــم تـنـجــز حتى
مـســاء أم ــس بسبب خــافــات داخلية
في أمل ( 10أعضاء) وخالفات بينها
وب ــن ح ــزب ال ـلــه بسبب تــدخـلـهــا في
تـسـمـيــة أع ـضــائــه ال ـخ ـم ـســة .تـصــديــا
ل ـ ـه ـ ـمـ ــا ،تـ ـشـ ـكـ ـل ــت الئ ـ ـح ـ ــة «أن ـ ـص ـ ــار
للجميع» (مؤلفة من أربعة شيوعيني
وخمسة مستقلني) ،املستندة إلى دعم
ّ
تجمع شباب أنصار الذي قاد الحراك
الشعبي ضد املكبات العشوائية في
خراج البلدة وضد توقيف العمل في
معمل معالجة النفايات.
شوكني التي يتكرر اسمها في وسائل
اإلعـ ـ ــام أخـ ـيـ ـرًا ب ـس ـبــب قـ ــرب اف ـتـتــاح
مـجـمــع م ـ ــدرار ال ـط ـبــي ال ـخ ـيــري (دار
للمسنني وم ــرك ــز لـتــأهـيــل املــدمـنــن)
ل ـي ـس ــت راضـ ـ ـي ـ ــة ع ـ ــن أداء ال ـب ـل ــدي ــة
املحسوبة على «أمــل» .الئحة «الوفاء
إلنـ ـم ــاء ش ــوك ــن» امل ــؤل ـف ــة م ــن سبعة
مـسـتـقـلــن ت ـص ــدت لــائ ـحــة الـتـنـمـيــة
والــوفــاء .أحــد أهدافها ،تنفيذ مخرج
كـ ـه ــرب ــاء لـ ـش ــوك ــن املـ ـخـ ـط ــط ل ـ ــه فــي
مؤسسة كهرباء لبنان منذ سنوات،
خ ـص ــوص ــا ب ـع ــد اسـ ـتـ ـح ــداث م ـخــرج
خــاص للمجمع من محطة كفر رمان
قبل أشهر.

ــتقبل» غائب
استحداث مجلس
بلدي للزلوطية من
تسعة مقاعد
لـ 244نسمة!

الـتــابـعــة للجماعة .الـطــريــق الــدولـيــة
ذات املواصفات العالية من الناقورة
إلى كفركال ،والتي تمر بها ،أنجزتها
ال ـه ـي ـئ ــة اإليـ ــران ـ ـيـ ــة إلع ـ ـمـ ــار ج ـن ــوب

لبنان بعد عدوان تموز .قطر ّ
شيدت
مــدرســة فــي الـبـسـتــان ومـقــر بلديتي
ال ـب ـس ـت ــان ويـ ــاريـ ــن وحـ ـف ــرت بـئــريــن
ارتــوازيـتــن فيهما .اإلم ــارات ّ
شيدت
«قاعة الزلوطية» .االتحاد األوروبــي
أنشأ معصرة ومركز إرشــاد زراعــي.
في يارين مستوصف تابع للجماعة
ال ّ
يلبي الحاالت املرضية املستعصية
وال ـ ـطـ ــارئـ ــة ،ف ـي ـمــا أق ـ ــرب مـسـتـشـفــى
يقع فــي صــور« .مؤسسة الحريري»
افـتـتـحــت مـسـتــوصـفــا ل ـعــامــن فـقــط.
ف ـ ـمـ ــاذا ت ـف ـع ــل الـ ـبـ ـل ــدي ــات؟« .زف ـ ـ ــت –
حيطان ،حيطان – زفت» ،يقول مدير
مدرسة يارين حسان إسماعيل.
طمعًا بالزفت والحيطان ،طالب أبناء
الزلوطية باستحداث بلدية خاصة
ب ـهــم ب ـعــد أن ك ــان ــوا ح ـيــا م ــن أح ـيــاء

ي ــاري ــن ،فـكــان لـهــم مــا أرادوا .وواف ــق
وزير الداخلية والبلديات على طلب
استحداث مجلس بلدي للزلوطية من
تسعة مقاعد لـ 244نسمة (بينهم 145
ناخبًا) .عائالتها األربع (دياب وأبو
دل ــة واألس ـع ــد وإس ـمــاع ـيــل) تــوافـقــت
ع ـلــى ت ـقــاســم األعـ ـض ــاء بــال ـت ـســاوي،
عـلــى أن تـكــون الــرئــاســة مـ ــداورة بني
أكـبــرهــا ،إسـمــاعـيــل ودي ــاب .وتـفــاديــا
للحساسيات ،اتـفــق عـلــى أن يختار
بالقرعة اسم رئيس السنوات الثالث
األول ــى .إال أن املرشحني األربـعــة من
آل أبو دلة انسحبوا قبيل إقفال باب
سحب الترشيحات االثـنــن الفائت،
ما جعل عدد املرشحني سبعة ،أي أقل
من عدد مقاعد البلدية .أمس ،بادرت
أربع سيدات لحل عقدة مقاطعة أبو

دلة ،فترشحن بعد تمديد املهلة.
ب ـ ـ ـخـ ـ ــاف الـ ـ ـتـ ـ ـن ـ ــاف ـ ــس ال ـ ـ ـق ـ ـ ـنـ ـ ــوع ف ــي
الـ ـ ـ ــزلـ ـ ـ ــوط ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،ت ـ ـ ـح ـ ـ ـتـ ـ ــدم امل ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــارك
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فـ ــي ج ــاراتـ ـه ــا األرب ـ ـ ــع.
ال ـعــائ ـل ـيــة و»الـ ــوجـ ــاهـ ــة» تـتـحـكـمــان
فـ ـ ــي امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــن ،مـ ـ ــع ت ـ ــدخ ـ ــل خ ـفــي
لبعض القوى الحزبية .في مروحني
الئـ ـحـ ـت ــان ي ـ ـتـ ــرأس أواله ـ ـمـ ــا رئ ـيــس
البلدية املنتهية واليته محمد عبيد
املـحـســوب على حــركــة أمــل واملــدعــوم
مــن شيخ الجماعة أحـمــد عبيد ،في
مقابل الئـحــة أخ ــرى بــرئــاســة عدنان
غنام املحسوب على تيار املستقبل.
في كل من البستان ويارين الئحتان
تـ ـض ــم ك ـ ــل مـ ـنـ ـه ــا مـ ـحـ ـس ــوب ــن ع ـلــى
ال ـج ـم ــاع ــة وامل ـس ـت ـق ـب ــل وح ـ ــزب ال ـلــه
وسرايا املقاومة.
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«ثورة» على التحالف
في جويا
فــي رشكنانيه ،الـقــريــة الصغيرة فــي قضاء
صـ ــور ،ان ـت ـشــرت نـكـتــة ت ـق ــول إن مـســؤولــي
حزب الله وحركة أمل أمضوا أيامًا عدة إلقناع
بـعــض أهــالـيـهــا ب ــأن ال ـتــوافــق لـيــس شخصًا
حضر مــن خارجها ليفرض عليها أعضاء
مجلسها البلدي املــؤلــف مــن  9أعـضــاء (بلغ
عدد املرشحني  15مرشحًا)" .كعي" التوافق
ه ـنــاك ب ـعــدمــا ف ـشــل امل ـك ـل ـفــون ب ــه ف ــي تليني
رؤوس وجهاء العائالت إلنتاج الئحة توافقية،
بسبب خالفات بني العائالت وأجبابها على
الحصص وتوزيعها ،تزكيه خالفات سابقة
على املشاعات .وفي زبقني ،جارة رشكنانيه،
ي ـت ـك ــرر امل ـش ـه ــد ن ـف ـس ــه ،الـ ـعـ ـن ــاد والـ ـخ ــاف
ضاربان على كل الجبهات :داخلي في الحزب
وأمــل على حــدة من جهة ،وبينهما من جهة
أخرى.
جويا ،اندلعت "ثــورة ّ
وفي ّ
سياد" بعدما أبلغ
امل ـس ــؤول ــون ف ــي الـلـجـنــة اإلنـتـخــابـيــة الـتــابـعــة
ل ـح ــزب ال ـل ــه رئ ـي ــس ال ـب ـلــديــة املـنـتـهـيــة والي ـتــه
املتمول حسني طــاهــر قــرار عــدم التجديد له
لوالية ثانية ،واختيار املهندس في مؤسسة
إلعادة إعمار الضاحية الجنوبية حسن
"وعد" ً
بدال منهّ .
رد فعل طاهر الغاضب ضد
جشي
أسـلــوب الـتـعــاطــي مـعــه ،اسـتــدعــى "ث ــورة" من
عائالت األسياد (التي يعود نسبها إلى أهل
البيت) و"لــوبــي" رؤوس األم ــوال التي تتحكم
ف ــي م ـج ـت ـمــع ج ــوي ــا م ــن خ ـ ــال امل ـس ــاع ــدات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة ،ال ـت ــي ت ـ ّ
ـوزعـ ـه ــا ع ـل ــى األه ــال ــي
وتمويل بعض املشاريع ،ضد الئحة التوافق،
ّ
فيما مثل طاهر الئحة مكتملة من العائالت.
ّ
أم ــا صــديـقــن ،فتنفرد ب ـصــراع عـلــى املخترة
يتخوف األهالي من ّ
ّ
تطوره إلى سقوط دماء،
بعدما سرت شائعات عن قيام أحد املرشحني
الـثــاثــة بــدفــع رش ــى انـتـخــابـيــة .ال ـص ــراع على
امل ـقــاعــد ال ـثــاثــة ي ـجــري بــن امل ـخ ـتــار املنتهية
واليته علي طالب بلحص (حزب الله) واملرشح
حسن بلحص (أمل) .األول يتهم الثاني باتهامه
بالتالعب باملشاعات وتسجيل أكثر من مئتي
دونم من مشاعات البلدة باسمه ،علمًا بأنه قد
اوقف قبل سنوات بالتهمة ذاتها وسحب ختم
املخترة منه .القوى األمنية أوعزت بنشر عدد
كبير من العناصر يوم األحد تحسبًا لحصول
تداعيات ميدانية للصراع.

 ...و«نصف انتفاضة»
مسيحية في الكفور
«عامية الكفور» .هكذا يحلو لبعض أبنائها
املـسـيـحـيــن وصـ ــف م ـعــركــة االن ـت ـخــابــات
ال ـب ـلــديــة .ف ــي ال ـب ـل ــدة ال ـت ــي ح ـ ّـول ـه ــا الـتـغـيــر
الديموغرافي من بلدية يرأسها مسيحي
إلى بلدية يرأسها شيعي ،شهدت «نصف
انتفاضة» مسيحية ضد التوافق الشيعي،
جوهرها «حق اختيار أعضائنا بأنفسنا».
نصف مسيحيي البلدة وافق على إصرار
«أمــل» على املشاركة في اختيار األسماء
(ستة مسيحيني من بينهم نائب الرئيس
من أصل  12عضو ًّا) ،فيما النصف اآلخر
رفض املشاركة ،وتلقى دعمًا من حزب الله
لخياره .االنقسام املسيحي قسم الثنائي
الشيعي ،منتجًا الئحتني :األولــى مدعومة
مــن «أمـ ــل» يــرأسـهــا عـلــي درويـ ــش ونــائـبــه
عـبـ ّـدالـلــه بـيـضــون (خـمـســة أع ـضــاء شيعة
وسني سادس) ،والئحة ثانية مدعومة من
أنطون
الحزب يرأسها خضر سعد ونائبه ّ
سـمـعــان .ليست امل ــرة األول ــى الـتــي تشكل
فيها الـكـفــور سببًا لـلـخــاف بــن الـتــوافــق
الشيعي .البلدية التوافقية السابقة حلت
بـعــد ث ــاث س ـن ــوات بـسـبــب رف ــض نصف
األع ـض ــاء إلدارة الــرئـيــس املـحـســوب على
ال ـحــزب ونــائـبــه ملـكـ ّـب الـكـفــور ال ــذي أنشئ
ليكون مطمرًا صحيًا للبلدة قبل أن يتحول
إلى مكب عشوائي لنفايات اتحاد بلديات
الشقيف.
أ .خ.

