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ّ
والكل ملتزم خيار المقاومة
إنمائي
الئحتان مكتملتان في طاريا البقاعية ..تناف�س �
ّ

بلديات

3

ع�صام حميةّ :
نتطلع �إلى ك�سر م�ألوف الإنماء التقليدي ...ب�إنجازات حقيق ّية ا�ستثنائية
المرحلة الأولى الأحد في بيروت والبقاع وبعلبك الهرمل ودعوات للإقبال الكثيف
مدير المديرية :الحياة الحزبية مت� ّأ�صلة في طاريا ويجب �إبقاء هذه الخ�صو�صية في ال�صدارة
والداخلية ت� ّؤجل اال�ستحقاق في جديتا وحو�ش الحريمة لأ�سباب طائف ّية و�أمن ّية
تشهد بيروت ومحافظتا البقاع
وبعلبك الهرمل بعد غد األحد الجولة
األول����ى م��ن االن��ت��خ��اب��ات البلديّة
واالختيارية وس��ط تنافس شديد
وتراخ في أخرى
في بعض البلدات
ٍ
بسبب حسم المعركة قبل بدئها وال
سيّما في البقاع.
وفي السياق ،دعا رئيس مجلس
الوزراء تمام سالم جميع اللبنانيين
«إلى اإلقبال بكثافة على صناديق
االق��ت��راع ف��ي االنتخابات البلديّة
واالخ��ت��ي��ار ّي��ة التي تبدأ مرحلتها
األولى يوم األحد المقبل».
وف���ي ت��ص��ري��ح أدل����ى ب���ه ،بعد
السراي الحكومي وزير
استقباله في ّ
الداخلية والبلديات نهاد المشنوق
ّ
لالطالع منه على سير التحضيرات
ال���ت���ي ت���ق���وم ب��ه��ا وزارت������ه على
المستويين اإلداري واألمني ،قال:
«إنّ االنتخابات البلديّة واالختياريّة
هي مناسبة لممارسة حق وواجب
كفلهما الدستور لجميع المواطنين،
وفرصة لتجديد التقاليد الديمقراطية
التي يفتقدها اللبنانيّون منذ زمن».
أضاف« :أنّ األنظار ت ّتجه في شكل
ّ
ستدشن مع
خاص إلى بيروت ،التي
محافظتي البقاع وبعلبك  -الهرمل
مسار العملية االنتخابيّة في جميع
يتوجه
أنحاء لبنان ،والتي نأمل أن
ّ
أبناؤها بكثافة إلى صناديق االقتراع
ليختاروا من يرونه األصلح لتمثيلهم
ولتحقيق م��ا م��ن ش��أن��ه تحسين
مستوى العيش في العاصمة».
وت��اب��ع« :أ ّن��ن��ي أدع���و أه��ل��ي في
ب��ي��روت إل��ى جعل الثامن م��ن أي��ار
يوم عرس وطني تظهر فيه المدينة
حيويّتها ،وتجدّد مجلسها البلدي،
م��ؤ ّك��دة أ ّن��ه��ا الحاضنة الجامعة
الحريصة على التوازن بين جميع
والمتمسكة ب��وح��دة
م��ك� ّون��ات��ه��ا،
ّ
الصف والعيش المشترك بين جميع
أبنائها».
وأم���ل س�لام أن «ي��ش� ّك��ل نجاح
االنتخابات البلديّة واالختياريّة،
ب��ف��ض��ل ج��ه��ود وزارة ال��داخ��ل��ي��ة
والبلديات وجميع القوى األمنية،
ً
م���دخ�ل�ا الس���ت���ع���ادة ال��م��م��ارس��ة
الديمقراطية الغائبة عن حياتنا
السياسية منذ س��ن��وات ،وإج���راء
االستحقاقات االنتخابيّة األهم ،أي
انتخاب رئيس للجمهورية وتجديد
المجلس النيابي».
في األثناء أعلن المكتب اإلعالمي
للمشنوق ،أنّ األخير ا ّتخذ قرارين
يتعلّقان بتأجيل االنتخابات البلديّة
واالختياريّة في بلدتي جديتا في
قضاء زحله وح��وش الحريمة في
قضاء البقاع الغربي.
وفي بيانٍ آخر ،أوضح المكتب أنّ
التأجيل في بلدة جديتا تق ّرر لسببين:
األول هو تل ّقي ال���وزارة رسالة من
أهالي البلدة ،تطلب التأجيل ألسباب
تتعلّق بالتوزيع الطائفي لألعضاء
في المجلس البلدي .وقد و ّقع على
طلب التأجيل ن� ّواب المنطقة ،إيلي
ماروني وشانت جنجنيان وعاصم
عراجي وطوني أبو خاطر وجوزف
معلوف ،إضاف ًة إلى فعاليّات البلدة
وأعضاء من البلدية.
يُضاف إل��ى ه��ذا الطلب توصية
من مجلس األمن المركزي المنعقد
بتاريخ  4أيار  ،2016معلّالً التأجيل
بـ«الغليان والتش ّنج ال��ذي يسود
البلدة حاليا ً بعد أن بدأت المعركة
االنتخابيّة فيها ت ّتخذ طابعا ً طائفيا ً
ومذهب ّيا ً قد يؤدّي إلى إثارة النعرات
وانفجار الخالف والفتنة وحصول
إشكاالت أمنيّة بين أبناء البلدة».
أض��اف« :أما تأجيل االنتخابات
البلدية واالختيارية في بلدة حوش
الحريمة في البقاع الغربي ،فا ّتخذه
مجلس األمن المركزي في التاريخ
نفسه ،خشي ًة من تجدّد االشتباكات
المسلّحة خالل العملية االنتخابية،
وذلك بعد أيام من سقوط قتيل في
البلدة على خلفيّة ثأر بين عائلتي
عيسى وأح��م��د خ�ل�ال اشتباكات
مسلحة».
من جه ٍة أخ��رى ،ت��رأّس محافظ
بعلبك الهرمل بشير خضر اجتماعا ً
أمن ّيا ً في مركز المحافظة في سراي
صص للعملية
بعلبك الحكوميُ ،خ ّ
االنتخابية ،وأبلغ خضر المجتمعين
تعليمات الوزير المشنوق المتعلّقة
باالنتخابات البلديّة واالختياريّة،
واستمع إلى االقتراحات الميدانيّة
لمواكبة العمليّة االنتخابيّة.
وأ ّكد خضر في تصريح ،أنّ «كل
األمور ممتازة ،فكل األجهزة األمنيّة
ننسق معهم
تقوم بواجبها ،ونحن
ّ
ينسقون في ما بينهم ،ونتم ّنى
وهم ّ
أن تم ّر االنتخابات بسالسة وفي
أجواء ممتازة ،من دون أي حوادث
يمكن أن تع ّكر صفوها».
وعن اإلجراءات األمنيّة ،قال خضر:
«طبيعي أن تختلف اإلج��راءات بين
بلدة وأخرى وحسب حدّة المنافسة،
وحكما ً ستكون اإلج��راءات مشدّدة
أكثر في القرى التي تشهد حساسية
أكبر في المعركة االنتخابيّة».
وبالنسبة إل��ى االنتخابات في
عرسال ،ق��ال« :االنتخابات سوف
تحصل في عرسال كأي بلدة أخرى،
واألج��واء طبيعيّة ،وال يوجد شيء
يدعو إلى القلق».
ور ّدا ً على سؤال عن احتمال تأجيل
االنتخابات في بلدة يونين التي
شهدت ح��وادث أمن ّية على خلف ّية
التنافس االنتخابي ،ق��ال خضر:

سالم مستقبالً المشنوق
«تأجيل االنتخابات في أيّ بلدة من
البلدات هو أم��ر يعود إل��ى معالي
وزير الداخلية والبلديّات ،فاألجهزة
األمنيّة كلّها موجودة وتتابع األمور،
وكل جهاز يرفع تقريره إلى قيادته،
والقيادة ترفع إلى وزي��ر الداخلية
ال��ذي ي ّتخذ ما ي��راه مناسباً .نحن
حكما ً حرصاء على األهالي وعلى أن
ال تسيل قطرة دم في أي بلدة بسبب
االنتخابات ،وهذا شيء في النهاية
ي��ع��ود ت��ق��دي��ره إل���ى م��ع��ال��ي وزي��ر
الداخلية والبلديّات».
وو ّق���ع خضر ق���رار ف��وز مجلس
بلديّة بوداي العالق بالتزكية ،بعد
ّ
المرشح عن بوداي محمد
انسحاب
عبد الكريم ناصيف ،وتض ّم البلديّة
المؤ ّلفة من  15عضواً 13 ،مقعدا ً
عن بلدة بوداي ومقعدين عن بلدة
العالق.
زار المسؤول التنظيمي إلقليم
البقاع ف��ي حركة «أم���ل» مصطفى
الفوعاني على رأس وفد من قيادة
ال��ح��رك��ة ،دارة ال��م��ه��ن��دس محمد
ال��ح��اوي ف��ي ال��ك��رك ال���ذي سحب
ّ
ترشحه لالنتخابات البلديّة في
زحلة ،وأ ّكد الفوعاني ليس لحركة
ّ
مرشح في مدينة زحلة،
«أمل» «أيّ
تاركين الخيار ألهلنا وفق ما يرونه
مناسباً».
ب�����دوره ،أ ّك����د ح����اوي ال��ت��زام��ه
توجيهات حركة «أم��ل» ورئيسها
الرئيس نبيه ب ّري ،معتبرا ً أنّ «زحلة
بنسيجها االجتماعي تش ّكل نموذجا ً
للعيش الواحد في كل لبنان» ،شاكرا ً
ق��ي��ادة ح��رك��ة أم��ل «ع��ل��ى جهودها
للحفاظ على الصيغه األخالقيّة
واالجتماعيّة».
أعلنت عائالت السعيدة عن الئحة
«ع��ائ�لات السعيدة» لالنتخابات
البلديّة برئاسة محي الدين الحج
يوسف ،وعضوية :حسين إبراهيم
أم��ه��ز ،ع���ودات علي زعيتر ،نعمت
حسين أيوب ،حسين ناصر شريف،
علي محمد ال��ح��اج ي��وس��ف ،علي
محمد أمهز ،محمد عدنان عواضة
وعبد المولى حسين حمود.

الجبل

ت � ّم اإلع�لان «الئحة الدبية» في
س��اح��ة كنيسة ال��دب��ي��ة ف��ي إقليم
ال��خ��روب ،حيث ت�� ّم االت��ف��اق بين
العائالت على مناصفة والية البلديّة
ثالث سنوات لعميد بدري البستاني
وال���ث�ل�اث األخ����رى ل��ش��ادي حليم
البستاني.
وض ّمت الالئحة :أنطوان يوسف
القزي ،يزيد شوقي البستاني ،حليم
رفيق العلية ،زاهر بسام البستاني،
إي��ل��ي ط��ان��ي��وس ال��خ��وري ،ج��ورج
يوسف البستاني ،إيلي ملحم أبو
رجيلي ،إيلي ج��وزف داغ���ر ،مفيد
ب��ش��ارة البستاني ونسيب حليم
متري.
أُع��ل��ن��ت الئ��ح��ت��ا ال��م� ّ
�رش��ح��ي��ن
ل�لان��ت��خ��اب��ات ال��ب��ل��د ّي��ة ف��ي بلدة
حاصبيا  -المتن  -قضاء بعبدا،
األول��ى بعنوان« :الئحة مستمرون
نحو األفضل» ،ت ّم إعالنها من منزل
رئيس البلدية السابق يوسف الياس
نصار ،وهي تض ّم :يوسف الياس
ّ
نصار ،شادي الياس هاشم ،غسان
ّ
منيف هاشم ،طانوس متى هاشم،
سعد عبده ه��اش��م ،ال��ي��اس حفيظ
هاشم ،ساسين سليمان هاشم ،إميل
فيليب البشعالني ،يوسف لبيب
الشويري.
أ ّما الالئحة المنافسة فتض ّم :أمين
طنوس بو نصار ،يوسف رزق الله
هاشم ،جان جرجس هاشم ،جوزف
راج��ي بو شاهين ،الياس بطرس
ه��دوان ،عبده رشيد ه��دوان ،مسعد
ط��ان��ي��وس ه��اش��م ،شفيق ميشال
هاشم.
أُعلنت الئحة «البقاء واالزده��ار»
في بلدة كفرشيما لالنتخابات البلدية
وتض ّم المرشحين المستقلين ،وهم:
سمير أسعد كرم رئيساً ،واألعضاء:
جهاد فيليب ماضي ،إميل حبيب
الصياح ،بسام رام��ز داغ��ر ،سليم
أنيس الفتى ،جو إيلي سالم وهبة،
ال��ي��اس مجيد سليم ،ب��ي��ار جميل
القارح ،مارون جورج القارح ،وسام
الياس صابر ،جهاد طانيوس مرعب،
سامر ميالد غانم ،رنا مسعود سالم
وطوني هنري الهليل.
كما ّ
ترشح لالنتخابات االختيارية
في بلدة كفرشيما كل م��ن :جوزف
ب��رب��ور ،سهيل طعمة ،إيلي وهبه
ورودريك بربور.
أُقفل باب الترشيحات للمجالس
البلديّة واالختياريّة في قضاء عاليه

عند الساعة الثانية عشرة من ليل
أول أمس في قائمقاميّة عاليه على
ّ
مرشحين للمجالس البلدية
1207
على  57بلدة في القضاء.
وك��ان آخر المتقدّمين للترشيح
من العنصر النسائي ،و ّتدعى فريال
عفيف عربيد من بلدة عيتات.
�رش��ح �ا ً
��ج���ل ت��ق��دّم  383م� ّ
وس� ّ
ُ
لالختياريّة ،وك��ان آخر المتقدّمين
ك��م��ال حمد عبد الخالق م��ن بلدة
شارون.
شهدت قائمقاميّة ك��س��روان في
سراي جونيه حركة كثيفة في تقديم
طلبات الترشيح .وأُقفل ليل األربعاء
الخميس ب��اب الترشيح لعضوية
المجالس البلدية واالختيارية في
ّ
المرشحين
قضاء كسروان ،وبلغ عدد
مرشحا ً
ّ
للمجالس البلديّة 1348
وّ 375
مرشحا ً للهيئات االختياريذة.
تجدر اإلشارة إلى أنّ مهلة سحب
الترشيح تنتهي منتصف ليل االثنين
 الثالثاء المقبل.ف��ي ق��ض��اء ج��ب��ي��ل ،أُق��ف��ل ب��اب
مرشحا ً
ّ
الترشيحات على 1349
تقدّموا بطلبات ترشيحهم في مكتب
ق��ائ��م��ق��ام جبيل ن��ج��وى س��وي��دان
ف���رح(479 :لالختياريّة) و930
(للبلديات) من أصل  1499كانوا
استحصلوا على طلبات الترشيح
م��ن دائ����رة ال��ن��ف��وس ف��ي ال��ق��ض��اء،
ُسجل ف��وز أي الئحة بلديّة
ول��م ي ّ
بالتزكية.
وأم��س ،ب��دأت المهلة القانونيّة
ل��ل��راغ��ب��ي��ن بسحب ترشيحاتهم
وتستمر حتى منتصف ليل االثنين
ال��م��ق��ب��ل ،وم��ع��ه��ا ت��ب��دأ المساعي
للوصول إل��ى ت��واف��ق على لوائح
موحدة خصوصا ً في مدينة جبيل
ّ
وبلدة قرطبا في حين أصبح واضحا ً
أنّ بلدات حاالت وبالط وترتج حتى
اليوم ستكون المعركة االنتخابية
فيها أكثر حماوة من غيرها.

الجنوب

ّ
الترشح
تواصل استقبال طلبات
ل��ع��ض��وي��ة ال��م��ج��ال��س ال��ب��ل��د ّي��ة
ومنصب مختار وعضوية المجالس
االختيارية لصيدا وقراها في أمانة
س��ر محافظة لبنان الجنوبي في
سراي صيدا الحكومي ،وجاء عدد
المرشحين حتى اآلن على الشكل
التالي :في مدينة صيدا ّ 7
مرشحين
ل��ع��ض��و ّي��ة المجلس ال��ب��ل��دي ،هم
 :محمد زه��ي��ر ال��س��ع��ودي ،أحمد
حبيب ج��وي��دي ،كامل عبد الكريم
كزبر ،ح��ازم خضر بديع ،مصطفى
ماجد حجازي ،محمد هالل محمود
قبرصلي ،وإبراهيم يوسف البساط.
مرشحا ً
ّ
كما تقدّم حتى اآلن 41
لمنصب مختار في المدينة.
وف���ي ب��ل��دات وق���رى ص��ي��دا بما
ّ
المرشحين
فيها المدينة ،بلغ عدد
لعضوية المجالس البلدية 236
م� ّ
�رش��ح �اً ،ولمنصب مختار 137
ّ
م��رش��ح��ا ً ول��ع��ض��وي��ة ال��م��ج��ال��س
االختيارية  9مرشحين.
في محافظة النبطيّة تواصلت
عمليّة تقديم الطلبات الرسمية
ّ
للمرشحين لعضوية المجالس
البلديّة واالخ��ت��ي��ار ّي��ة ،وبلغ عدد
المرشحين لعضوية المجالس
ّ
مرشحاً ،وم��ن أبرزهم
البلدية 35
لعضويّة المجلس البلدي لمدينة
النبطية رئ��ي��س ات��ح��اد بلديات
الشقيف الدكتور محمد جميل جابر
ال��ذي سيترأّس الئحة مدعومة من
حركة «أمل» مت ّممة الئحة حزب الله
سيترأسها رئيس
في النبطية التي
ّ
بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل
لتتش ّكل الالئحة الرسميّة لبلدية
النبطية المؤلفة م��ن  21عضواً،
على أن يكون كحيل رئيسا ً للاّ ئحة
وللبلديّة وجابر نائبا ً لرئيس الالئحة
ّ
المرشحين
والبلدية .وبلغ ع��دد
لمركز مختار  15مرشحاً.

عكار

بدأ في سراي حلبا الحكومي منذ
الثامنة صباح أمس تقديم طلبات
ال��ت��رش��ي��ح ل��ع��ض��وي��ة ال��م��ج��ال��س
البلدية ولمراكز المختارين وأعضاء
المجالس االختياريّة في محافظة
عكار بإشراف محافظ عكار المحامي
ّ
المرشحين
عماد اللبكي ،وكان أول
مرشحا ً
ّ
عبد الناصر مصطفى محمد
ل��ع��ض��وي��ة ال��م��ج��ل��س ال��ب��ل��دي في
بلدة برقايل .وعبد الرحيم محمد
ّ
المرشحين لمركز
القرحاني أول
مختار في بلدة وادي الجاموس.
وتنتهي عمليّة تقديم طلبات

الترشيح أص��وال ً وفق الموعد الذي
حدّدته وزارة الداخلية في محافظة
عكار منتصف ليل األربعاء في 18
أيار الحالي ،وتنتهي مهلة ال ّرجوع
ع��ن ال��ت��رش��ي��ح ف��ي منتصف ليل
االثنين في  23منه ،أي قبل أسبوع
من موعد إجراء االنتخابات البلديّة
واالختيارية في محافظة عكار المق ّرر
في  29أيار.
يُشار إلى أنّ  128بلدة عكاريّة
م��دع�� ّوة الن��ت��خ��اب  1479ع��ض��وا ً
لمجالسها البلديّة.
كما أنّ  170بلدة وقرية عكارية
م��دع�� ّوة الن��ت��خ��اب  286م��خ��ت��اراً،
باإلضافة إلى  486عضوا ً للمجالس
االختياريّة.
سجلت الدوائر اإلدارية
في زغرتا ّ
ف��ي القائمقامية  25م� ّ
�رش��ح�ا ً إلى
منصب اختياري ،و 10مرشحين
إلى عضوية المجالس البلدية.

مواقف

ع���ل���ى ص��ع��ي��د ال���م���واق���ف م��ن
االنتخابات البلديّة واالختياريّة،
طلب رئيس أساقفة زحلة للروم
الكاثوليك المطران عصام درويش
م���ن أب���ن���اء وب���ن���ات زح��ل��ة س��م��اع
وصيّتين «األولى :كلنا أخوة ،نحترم
ّ
المرشحين ونحبهم جميعاً ،لكن
كل
عليهم أن يحبّوا بعضهم بعضاً.
ممنوع التشهير باألشخاص .هناك
برامج انتخابية تتنافس على تنمية
ه��ذه المدينة ،على محبّتها وعلى
التزام العمل فيها .األشخاص يأتون
ويذهبون لكن المدينة باقية .لذلك
ّ
المرشحين أن يحترموا
أرجو من كل
بعضهم بعضا ً وألاّ يدخلوا إلى حرم
الخصوصيّة الشخصية».
أض��اف« :الوصيّة الثانية :هذه
مناسبة لكي ي��م��ارس المواطنون
ح ّقهم في االنتخاب .ممنوع على
أه��ل زح��ل��ة أن يبقوا ف��ي منازلهم
ي��وم االنتخاب .نهار األح��د نذهب
إلى القداس ،نصلّي ،وبعدها ُندلي
بأصواتنا بحسب ما ن��راه موافقا ً
لهذه المدينة ،كلّنا ملتزمون أن
ُندلي بأصواتنا في هذه االنتخابات
الديمقراطيّة ،ونأمل أن يكون لدينا
بلديّة تعمل على نقل المدينة إلى
مصاف أرقى المدن العالميّة».
من جهتها ،ردّت «الكتلة الشعبية»
في بيان على كالم المهندس أسعد
زغيب ،وقالت« :لم يفاجئنا رئيس
الئ��ح��ة األح����زاب المهندس أسعد
زغيب في ش��نّ هجوم على الكتلة
الشعبية ،ونحن نقدّر أوال ً جهوده
المضنية التي كادت أن تفقده ا ّتزانه
م��ن ش���دّة ض��غ��ط ال��ع��راق��ي��ل التي
وقفت في وجهه من مطالب حزبيّة
وحصص وتوزيع تركة بلدية على
�وص��ل
ال��ق��وى ال��س��ي��اس��ي��ة .وه���و ت� ّ
إل��ى ه��ذه النتيجة بعناية حزبيّة
ّ
المرشحين
أجرت فحصا ً عين ّيا ً على
وانتماءاتهم ،ول ّما ألهمه الله إلى
جمع الخليط الحزبي وتركيبه في
الئحة بلدية كان عليه أن يبحث عن
سالح للمعركة لش ّد العصب ،وإنْ
بفقدان أعصاب».
وتابعت «أ ّم��ا عن دور األح��زاب
ف��ي الئ��ح��ت��ن��ا ،ف��ن��ؤ ّك��د أنّ ك�ّل�اّ ً من
ح��زب الله وحركة أم��ل تعامال مع
االستحقاق البلدي الزحلي بمراعاة
خصوصية المدينة ،وتركا الخيار
لنا حيث ت ّم تمثيل المقعد الشيعي
بعائلة كريمة من الكرك لها عالقات
جيدة م��ع الجميع ،فيما الئحتكم
سعت وراءهما للتمثيل ،ولما تع ّذر
األمر تركتم المقعد شاغرا ً احتراما ً
لهما ،وهذا شأنكم .وبالنسبة إلينا،
مرحبا ً به
ف��إنّ دور األح���زاب ك��ان
ّ
دوماً ،ولكن من دون إلغاء قرارنا أو
مصادرته للمتاجرة بنا».
وعلى صعيد انتخابات طرابلس،
أعلن نائب رئيس «مؤسسة الصفدي»
أحمد الصفدي« ،رفضه تكرار تجربة
االنتخابات البلديّة الماضية التي
قامت على المحاصصة السياسيّة
وأثبتت فشلها» ،مشيرا ً إل��ى أنّ
«االج��ت��م��اع��ات ال��م��ت��واص��ل��ة التي
ُتعقد مع ن ّواب المدينة هي من أجل
التوافق على رئيس يمتلك الرؤية
لمشروع نهضوي وقادر على تشكيل
فريق عمل مستقل ومنسجم يم ّثل
ال��ك��ف��اءات م��ن ك��ل ف��ئ��ات طرابلس
ومك ّوناتها ،بعيدا ً م��ن الضغوط
والمحاصصة السياسيّة ،التي وإن
ع��ادت فلن نشارك فيها وسنكون
خارجها داعمين من ن��راه مناسبا ً
وأهالً لخدمة مدينتا».
إل��ى ذل���ك ،أعلنت دائ���رة راشيا
وال���ب���ق���اع ال��غ��رب��ي ف���ي ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني ف��ي بيان،
«أنّ موقف الحزب المبدئي من هذا
االس��ت��ح��ق��اق ،ه��و تأييد وإي��ص��ال
مجالس بلديّة م��ش��دودة لمعايير
الكفاءة والنزاهة والخير العام ،أيّا
كان لبوسها السياسي أو العائلي،
ورف��ض كل تشكيل نفعي ارتزاقي
ّ
معطل للتنمية ،وسيمارس
مصلحي
الحزب إلى جانب هيئات المجتمع
المدني دورا ً رقاب ّيا ً فاعالً لتصويب
المسار البلدي وإخراجه من كونه
منصة وجاهية أو أداة تنفيذيّة
ّ
ممسوكة ُمستلَبة وغير ذات منفعة
عامة».

ماجد حنا

تشهد بلدة طاريا البقاعية تنافسا ً بين الئحتين
مكتملتين ،لكليهما حيثيّات وحظوظ ،ما يجعل
ترجيح ك ّفة على أخ��رى أم��را ً متع ّذرا ً قبل فرز
صناديق االقتراع .لكن ،ما يميّز االنتخابات في
ّ
المرشحين في الالئحتين
هذه البلدة ،أنّ بوصلة
ف��ي ا ّت��ج��اه واح���د ،وه��و ال��ت��زام الخيار الوطني
المقاوم.
أعضاء الالئحتين ينشطون سعيا ً وراء الحصول
على تأييد أبناء البلدة ،وهناك حماسة قويّة في
اتجاه استقطاب الناخبين ،وه��ذا ما سينعكس
إقباال ً كثيفا ً في يوم االنتخابات ،حيث من المتو ّقع
أن تشهد البلدة نسبة عالية جدا ً من االقتراع.

ّ
مرشح «القومي» عباس حمية

وإذا كان حزب الله وحركة أمل قد أعلنا الئحة
مكتملة تحت عنوان المقاومة ،فإنّ الالئحة التي
يرأسها عصام علي حمية تحمل العنوان نفسه
واالتجاه نفسه ،وهي تحظى بدعم مديريّة طاريا
ف��ي ال��ح��زب ال��س��وري القومي االجتماعي التي
ّ
رشحت أحد ك��وادر الحزب عباس حمية ،والذي
شدّد في احتفال إعالن الالئحة على أولويّة إنماء
بلدتنا وك ّل البلدات ،ألنّ اإلنماء هو تحصين ألهلنا
ومصلحة قرانا ،وارتقاء نحو األفضل.

جانب من الحضور خالل إعالن الالئحة

أ ّم��ا رئيس الالئحة المدعومة من «القومي»
عصام حمية فقد أ ّكد خالل مهرجان إعالن الالئحة
االلتزام بخيار المقاومة ،مشيرا ً إلى أنّ الالئحة
تحمل رسالة محبة وخير وإنماء ،داعيا ً إلى تبادل
الورد واالبتسامات بين أبناء البلدة.
وف��ي حين أنّ الئحة تحالف أم��ل ـ ح��زب الله
تش ّكل امتدادا ً للمجلس البلدي السابق ،ومشروعها
اإلنمائي هو االستمرارية في ذات االتجاه ،فإنّ
الالئحة التي يرأسها عصام حمية ،تقدّم نفسها
كخيار إنمائي غير تقليدي .ويؤ ّكد رئيس الالئحة
عصام حمية ،أن «ال اختالف وال تباين في التزام
والتوجهات الوطنية ،فخيار البلدة هو
الخيارات
ّ
خيار المقاومة ،بك ّل أحزابها المقاومة ،وهي قدّمت

كوكبة من أبنائها شهداء ،في ميادين مواجهة العدو
اليهودي وعمالئه وفي مواجهة قوى اإلرهاب».
أضاف« :نحن مؤمنون بأنّ التنافس من أجل
الصالح العام والخير العام ،من شأنه أن يع ّزز
ثقافة اإلنماء ،ونحن في الالئحة نسعى إلى تحويل
عملية اإلنماء إلى ثقافة ،ونتطلّع إلى كسر مألوف
اإلنماء التقليدي الذي يعتبره البعض إنجازات،
حتى نصل إل��ى مرحلة اإلن��ج��ازات الحقيقيّة
االستثنائيّة ثقافيا ً وت��رب��و ّي�ا ً وبيئ ّيا ً وزراع � ّي �ا ً
وتجار ّيا ً وعلى ك ّل المستويات ،ونحن على قناعة
بأنّ تحقيق هذه األولويات قد يكون أمرا ً صعباً،
لكنه ليس مستحيالً ،ألنه عندما تتو ّلد إرادة كسر
المستحيل نستطيع تحقيق ما نصبو إليه».
ب��دوره ،رأى مدير مديرية طاريا في الحزب
ال��س��وري القومي االجتماعي ف��داء حمية ،أن ال
معركة انتخابية في بلدتنا بل تنافس يهدف إلى

خير البلدة ومصلحة أبنائها.
وقال« :المعركة االنتخابية تحصل عاد ًة بين
خيارات متضادّة ومتناقضة ،لكن ما هو حاصل
في طاريا أنّ الجميع تحت سقف خيار ال نقاش
حوله وال جدال».
أض���اف« :كنا نتم ّنى أن تتش ّكل ف��ي البلدة
مشهديّة واح��دة ،لكن هذا التم ّني اصطدم بوفرة
األشخاص الذين يقدّمون أنفسهم للعمل اإلنمائي
العام ،وهذا ّ
يدل على أنّ البلدة تزخر بالطاقات
ّ
تسخر جهدها لمصلحة البلدة».
التي
ولفتَ مدير المديرية إلى أنّ الحياة الحزبيّة في
متأصلة ،وهو أمر نعت ّز به ،ويجب احترام
طاريا
ّ
هذه الخصوصية وإبقائها في الصدارة ،وأن تتقدّم
على ما سواها من االعتبارات.
وخ��ت��م المدير م��ؤك��دا ً أنّ أب��ن��اء ب��ل��دة طاريا
متوحدون في التزامهم بخيار المقاومة ،لكن هذه
ّ
الوحدة ال ُتلغي حق التنافس الديمقراطي من أجل
اإلنماء.

رئيس الالئحة عصام حمية

مدير المديرية فداء حميه

عباس حمية

رئيس الالئحة عصام حمية

مدير مديرية طاريا في «القومي»

«القومي» ي�سحب ّ
مر�شحيه في الهرمل
وي�ؤ ّمن فوز المجل�س البلدي في الكواخ بالتزكية
أعلن منفذ عام الهرمل في الحزب السوري القومي االجتماعي محمد الحاج
حسين سحب ترشيحات القوميين االجتماعيين لعضويّة المجلس البلدي في
مدينة الهرمل ،وذلك نتيجة عثرات حالت دون ترجمة التوافق مع الحلفاء في
االنتخابات البلديّة على صعيد المدينة.
ّ
المرشحين القوميّين جاء بعد العودة
وأ ّكد الحاج حسين أنّ القرار بسحب
إلى اللجنة االنتخابيّة المركزيّة في الحزب.
ّ
المرشح القومي لعضوية المجلس البلدي في
كما أعلن الحاج حسين :سحب

بلدة الكواخ ،وهو القرار الذي أثمر فوز المجلس البلدي بالتزكية.
ولفتَ الحاج حسين إلى أنّ «الخطوات التي ا ّتخذناها حيال االنتخابات
البلديّة في مدينة الهرمل ،وفي بلدة الكواخ ،جاءت على خلفيّة الحرص على
تصب في مصلحة أهلنا».
العالقات مع القوى الحليفة ،ونأمل أن
ّ
وأ ّكد الحاج حسين أنّ منفذية الهرمل في الحزب السوري القومي االجتماعي
لن تدّخر وسعا ً في لعب دور إيجابي ،يع ّزز الوحدة االجتماعية حتى لو أتى هذا
الدور على حساب حقيقة التمثيل والمشهدية الجامعة.

ال�شرعـي:
لجنة االت�صاالت تابعت ملف الإنترنت غير
ّ
معدات «�إ�سرائيليّة» وت�ضييع لل ّ
ّ
أدلة ...و�أزمة قلبيّة ُت�صيب يو�سف
تبيّن للجنة اإلعالم واالتصاالت النيابيّة التي
الشرعي وجود
تتابع درس ملف اإلنترنت غير
ّ
م��ع �دّات «إسرائيلية» ك��ان��ت مر ّكبة ف��ي بعض
المحطات ،وفق التقرير الرسمي لمديريّة المخابرات
في الجيش اللبناني .وذلك في الجلسة التي عقدتها
أمس في المجلس النيابي برئاسة النائب حسن
فضل الله ،وحضور وزير االتصاالت بطرس حرب
ونائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير
مقبل ،وال��ن�� ّواب :عمار ح��وري ،آالن ع��ون ،زياد
أس��ود ،كامل الرفاعي ،أحمد فتفت ،حكمت ديب،
غازي يوسف ،معين المرعبي ،علي بزي ،سيرج
طورسركيسيان ،قاسم هاشم ،جان أوغاسبيان،
زي��اد ال��ق��ادري ومحمد الحجار والمدعي العام
التمييزي القاضي سمير حمود ،ومف ّوض الحكومة
ل��دى المحكمة العسكريّة القاضي صقر صقر
والمدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم والعميد
في الجيش اللبناني أنطوان قهوجي ،وعن هيئة
وس ّجل غياب وزير الداخلية
المالكين ناجي عبودُ ،
نهاد المشنوق ،كما غاب رئيس هيئة «أوجيرو»
عبد المنعم يوسف لوجوده خارج البالد.
بعد الجلسة عقد فضل الله وح��رب مؤتمرا ً
صحاف ّيا ً مشتركا ً أ ّكدا خالله متابعة ملف اإلنترنت
الشرعي ،وعدم لفلفة القضية ،وعقد جلسة
غير
ّ
أخرى في  31أيار الجاري بعد االنتخابات البلديّة.
بداية ،تحدّث النائب فضل الله فقال« :عقدنا
جلسة مط ّولة ومه ّمة ،ونعرف أنّ الجميع مشغول
باالنتخابات البلدية لكن ه��ذه القضيّة تفرض
نفسها ،ولن تموت وسنبقى نتابعها حتى الوصول
ّ
المتوخاة».
إلى النتيجة
أضاف فضل الله« :قيل كالم كبير وخطيرّ ،
واطلع
الن ّواب على التقارير حول هذا الملف من مخابرات
الجيش اللبنانيّ ،
واطلعوا أيضا ً على مجموعة من
المعطيات الحساسة والخطيرة أيضا ً حول هذا
الملف وتعقيداته وتف ّرعاته ،لكن كلّنا اتفقنا على

أنّ القضية األس��اس بالنسبة إلينا هي شبكات
اإلنترنت غير الشرعي ،فإذا كان هناك من تف ّرعات
أخرى فالمسارات القضائيّة تسير فيها».
التجسس في
أض��اف« :ناقشنا بإسهاب ملف
ّ
جلسة اليوم ،وتب ّين لنا أنّ هناك معدّات «إسرائيل ّية»،
كانت مر ّكبة في بعض المحطات ،ووفق التقرير
الرسمي الذي أعدّته مديرية المخابرات في الجيش
اللبناني ،فهناك محطات تستج ّر اإلنترنت غير
الشرعي كمحطة الضنية ،وهناك محطات كالتي
كانت في الزعرور فيها معدّات ،وقد ت ّم جمع بعض
األدلة وأيضا ً الشركة المز ّودة لبعض الشرائح هي
حساس وخطير،
شركة «إسرائيلية» وهذا موضوع ّ
والتوسع فيه
ونحن طلبنا االستمرار في التحقيق
ّ
للوصول إلى النتائج المرج ّوة ،لكن األخطر اليوم
كان في الحديث عن تفكيك المعدّات قبل الوصول
إليها من قِبل األجهزة المختصة وبالتالي جرى
تضييع بعض المعطيات واألد ّلة ،وهذا كالم رسمي
قيل اليوم في الجلسة ،ولم يعد مجرد تحليل وال
مجرد كالم إعالمي ،وأيضا ً االرتباط بالملف السابق
الذي له عالقة بمحطة الباروك ،طلبنا اليوم إعادة
التحقيق في ملف المعدّات ،والتي ُوجدت في بعض
المحطات هي نفسها التي كانت في الباروك!» .ولفتَ
إلى أنّ القضاء تجاوب ،وستت ّم المقاربة بين األرقام
المتسلسلة للمعدّات التي ُ
ضبطت في المحطات
غير الشرعية والتي كانت تستجر اإلنترنت ،مع
المعدّات التي كانت موجودة في الباروك أل ّنه في
التقرير الرسمي ،اس ُتعيدت المعدّات التي كانت
في الباروك ،وهذه المعدّات كانت «إسرائيلية»،
وكانت هناك إدان��ة لهذه القضيّة أل ّن��ه كان هناك
تجسس من خ�لال ه��ذه المعدّات وسنتع ّمق في
ّ
هذا الملف .وأيضا ً في الكالم الرسمي لتقرير وزارة
تجسس ،إ ّنما
الدفاع لم يت ّم الجزم أن ليس هناك
ّ
هذا الموضوع يُستكمل ألنّ هناك بعض األدلة جرى
تضييعها من خالل تفكيك المعدّات سلفاً ،وبالتالي

لم تعد هذه المعدّات تعمل لمراقبتها مع من تتعامل
وت ّتصل .كما جرى التط ّرق إلى الشركة الموجودة
في تركيا ،ويمكن أن تكون هذه الشركة مرتبطة
بطريقة أو بأخرى بـ«إسرائيل» وتكون بالتالي
التجسس كبيرة جداً».
إمكانيّة
ّ
وتابع« :جرى الحديث عن وجود أبراج ضخمة
في بعض المناطق في بيروت ،وأ ّنها تقوم بالعمل
نفسه ال��ذي كانت تقوم به الشبكات التي كانت
موجودة في جبل لبنان ،والقضاء أخذ علما ً في
ذلك ،ووعدت مديرية المخابرات في الجيش بإجراء
التحقيق الفوري أم��ام هذه المعطيات وض��رورة
ضبط الصحون الالقطة التي تأتي إلى البلد أل ّنه
غير معروف طريقة استخدامها».
وقال« :إذا كان هناك لفلفة سنضع المحاضر عند
األمن العام وليتح ّمل الكل مسؤوليته» .وأ ّكد أ ّنه
«ليس الجهة المخ ّولة لتوجيه االتهام ،وأنّ القضاء
هو من يثبت لنا».
وأوضح أنّ حرب «ا ّتخذ إجراءات فوريّة في حق
موظف يعمل في «أوجيرو» تبيّن أ ّنه مسؤول عن
تهريب المعدّات في الباروك العام  ،»2009وقال:
«بدأنا في  8أذار واليوم  5أيار ،ومنذ ذلك الوقت إلى
هذا اليوم هناك إنجاز حصل بكشف ملف من ملفات
الفساد».
ب��دوره ،ش�دّد حرب على أنّ «ال��وزارة ال ُت ّ
غطي
الشرعي» ،وقال« :لن
أحدا ً في ملف اإلنترنت غير
ّ
نتهاون في الملف ،ولن نقبل بلفلفة الموضوع أو
التغطية على أحد إن كان رفيع المقام أو إنسان
فقير ،والقانون يطال كل الناس».
وب ّرر حرب غياب يوسف الذي كان من المفترض
أن يمثل أمام قاضي التحقيق في جبل لبنان رامي
عبد الله ،فقال إنّ «يوسف كان يزور عائلته في
فرنسا ،وأثناء الزيارة تع ّرض ألزمة قلبيّة وخضع
لعملية ،وال نعتبر أنّ هناك ته ّربا ً من القضاء».

