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سياسة
بلديات 2016

رحبة :الكريديت كارت يتحدى البنك
يفترض باليساريين في لبنان أن يكونوا شاكرين لنائب رئيس مجلس الوزراء األسبق ،عصام فارس .فقد فعل األخير بعد 10
وحد ّ
سنوات من مغادرته لبنان ما عجزت عنه كل المؤتمرات واالجتماعات والخلواتّ :
يساريي إحدى القرى ،ال شيوعييها
ّ
شيوعيون مع من يفترض أنه إقطاعي،
فقط ،في الئحة واحدة .وأضيفت إلى المعجزة معجزة تحالف من يفترض أنهم
ّ
البلدي ومدير أعمال فارس في لبنان سجيع عطية .وال تكتمل غرابة هذا
وتآخ في الئحة تنافس الئحة رئيس المجلس
ٍ
المشهد االنتخابي إال بسماع عطية يتذمر من المال االنتخابي

رحبة هي
بلدة حنا
غريب ونعمة
محفوض
(هيثم
الموسوي)

البلدية األولى في لبنان
يكدس رئيس املجلس البلدي في رحبة سجيع عطية املشاريع أمامه« :أثبتنا أن البلدية
أكثر من حراسة وكناسة ،إنما مؤسسة اجتماعية واقتصادية قائمة بذاتها .نحن أول
بلدية تنشئ مختبر فحص دم مجاني للمقيمني في رحبة .وأول بلدية تؤمن البطاقة
الصحية التي استحصل  700رحبي عليها ليس لديهم ضمان اجتماعي وغير مسجلني
ً
استشفاء مجانيًا في كل مستشفيات لبنان من
في تعاونية املوظفني تؤمن لحاملها
دون استثناء .وحامل هذه البطاقة يحصل على ألف دوالر هدية عند الزواج ،وتتكفل
البلدية بكل مصاريف الوفاة .وأول بلدية تؤمن عبر أحد املغتربني املولدات الكهربائية
الالزمة وإدارتها لتوزيع الكهرباء بسعر التكلفة ( 150ليرة سعر الكيلو) ،إضافة إلى
إنارة البلدة  24على .24
ويضاف إلى ذلك تأمني البلدة سبعة عشر عنصر شرطة وتطبيق نظام حراسة ليلية،
وإنشاء معمل لتوضيب الفواكه والشنكليش لشراء إنتاج األهالي وتأمني سوق له،
وتدريب  25سيدة مع برنامج لالتحاد األوروبي على فرز النفايات ،وإدارةً حضانة
أطفال بالتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية تستقبل أكثر من  40طفال ،ومركز
طوارئ ليلي يضم طبيبًا وسيارة إسعاف وسائقًا ،وعيادة طب أسنان ،ومركز تصوير
إشعاعي ،وتوزيع دوري للنصوب والشتول ،ونادي سينما ومسرح يتسع لـ 350
شخصًا ،وباصات لنقل األهالي والطالب من بيروت وإليها ،وشبكة الطرقات الزراعية.
إضافة طبعًا إلى آالف املنح التعليمية.
وبعد نجاحه في تحقيق وعوده السابقة ،يعد عطية اليوم بتخصيص شارع للمشاة في
البلدة يكون شبيهًا بسوق جبيل من حيث املتاجر واملطاعم وجذبه أهالي البلدة والقرى
املجاورة لتوفير حركة سياحية وتجارية في البلدة ،إضافة إلى مشروع سكني ضخم
يتمثل بتأمني  100وحدة سكنية ،مساحة الوحدة مئة متر ،بسعر  30ألف دوالر يمكن
تقسيطها مئة دوالر شهريًا .وهو مشروع ّ
يؤمن لكل مقيم في بيروت وكل مغترب
شقة صغيرة في بلدته يعلم أن بوسعه التوجه إليها حني يشاء ذلك .إضافة إلى ضمان
الشيخوخة الذي يؤمن عبر مجموعة ضرائب بلدية راتبًا شهريًا متواضعًا لكل املسنني
وبيت راحة.

غسان سعود
خلف بضع تالل خضراء تتربع رحبة،
أكبر بـلــدات لبنان األرثــوذكـسـيــة التي
ي ـت ــوس ــط م ـن ــازل ـه ــا م ـس ـج ــد ،يـجـتـمــع
الـقــومـيــون والـشـيــوعـيــون والـعــونـيــون
وال ـك ـتــائــب والـ ـق ــوات وغ ـيــرهــم قبالته
يــوم ـيــا ل ـل ـش ــروع ف ــي ن ـق ــاش سـيــاســي
ُ
ي ـط ــول سـ ــاعـ ــات .وقـ ــد ط ـل ـي ــت امل ـن ــازل
املحيطة بهؤالء بلون أبيض واحد على
غرار الجزر اليونانية ،فيما بدأ كثيرون
سـقــف أس ـطــح مـنــازلـهــم بــالـقــرمـيــد في
انتظار تبني البلدية املقبلة للمشروع
الــذي يكرس طابع البلدة الـقــروي ،في
ظل إعــداد أحــد الـشــوارع ليكون سوقًا
شعبيًا ،وبــدء تدفق املصارف الفتتاح
فـ ــروع ف ــي م ــا يـمـكــن وص ـفــه بعاصمة
مـنـطـقــة ال ـجــومــة ال ـع ـكــاريــة ومــركــزهــا
ّ
التجاري املقبل .ومن شرفة إلى أخرى،
ّ
تتنافس ال ــورود على كسب ود فصل
الــرب ـيــع ،فـيـمــا يـقــع ال ــزائ ــر عـلــى طريق
هـنــا وآخ ــر هـنــاك مــرصــوف بالحصى
وتحيط به جــدران حماية حجرية من

جهة وأشجار من الجهة األخــرى على
نحو يجعل الزائر يحلم ببيت صغير
في آخر هذه األحراج .لكن الهدوء الذي
تـنـعــم ب ــه ال ـب ـلــدة ي ـت ـبــدد ف ــور ال ـس ــؤال
عن انتخاباتها البلدية :مــرة مجابهة
اإلق ـط ــاع هــي ال ـع ـنــوان ،وم ــرة الـصــراع
اليميني ـ ـ الـيـسـ ّ
ـاري ،ومــرة اإليـمــانــي ـ

الشيوعيون ال
يحتكرون المشهد
الحزبي في البلدة حيث
األكثرية العونية تدور
في فلك نائب رئيس
البلدية جان فياض

ّ
اإللحادي ،ومرة األرثوذكسي ـ الشهود
يـ ـ ـه ـ ــوي ،ي ـ ـضـ ــاف إلـ ـيـ ـه ــم صـ ـ ـ ــراع أول
م ــن نــوعــه رب ـمــا ب ــن املـ ــال االنـتـخــابــي
وال ـخ ــدم ــات .زائ ــر رح ـبــة يـحـتــاج أكثر
من ثالثة آالف أذن وهو العدد املتوقع
ل ـل ـم ـق ـتــرعــن ال ــذي ــن ي ـح ـمــل ك ــل مـنـهــم
وجهة نظره الخاصة.
رحبة هي حجر الزاوية في معقل عصام
ّ
العكاري ،وهي في الوقت نفسه
فــارس
بـلــدة الـنــائــب املستقبلي الـســابــق عبد
الـلــه حنا ال ــذي ورث النيابة عــن والــده
رؤوف ح ـنــا ق ـبــل أن يـتـجــاهــل ضــابــط
الــوصــايــة ال ـســوريــة بـيـتـهــم ويـحــاصــر
الحقًا عصام فــارس نفوذهم ،مــن دون
أن يتمكن حنا خــال نيابته بني 2005
و  2009من إعادة أمجاد والده الغابرة.
وه ــي أي ـضــا ب ـلــدة نـقـيــب املـعـلـمــن في
امل ـ ـ ـ ــدارس ال ـخ ــاص ــة ن ـع ـمــة م ـح ـفــوض،
وبـلــدة األم ــن الـعــام للحزب الشيوعي
حنا غــريــب ال ــذي انطلق مــن بلدته في
تجربة جمع الحزب الشيوعي وحركة
اإلنقاذ واليسار الديموقراطي وغيرهم
مــن املـجـمــوعــات الـشـيــوعـيــة الصغيرة

رئيس جمعيه آل عالمه االجتامعيه الخرييه الدكتور فادي
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