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«حزب اهلل» و«�أمل» :الت�شطيب في لوائحنا �شطب لخيار المقاومة
ت��س��ت��ع��د م��ح��اف��ظ��ت��ا ال��ج��ن��وب
وال��ن��ب��ط��ي��ة ل��خ��وض االن��ت��خ��اب��ات
البلدية واالنتخابية غدا ً األحد وسط
أجواء تنافسية حزبية وعائلية في
بعض المناطق ،وال سيّما في صيدا،
وهادئة في مناطق أخرى.
وف���ي ال��س��ي��اق ،تستعد مدينة
صيدا لالستحقاق االنتخابي البلدي
واالخ��ت��ي��اري غ���دا ً األح���د ،وسيتم
التنافس بين الئحتين مكتملتين:
«إنماء صيدا  ...صيدا إلى األم��ام»
ب��رئ��اس��ة رئ��ي��س البلدية الحالي
محمد السعودي ،مدعومة من «تيار
المستقبل» و«الجماعة اإلسالمية»
وال��دك��ت��ور عبد ال��رح��م��ن ال��ب��زري،
والئ��ح��ة «ص��وت ال��ن��اس» برئاسة
بالل شعبان ،مدعومة من «التنظيم
الشعبي الناصري» و«اللقاء الوطني
الديمقراطي» ،إلى جانب الئحة غير
مكتملة «أحرار صيدا» برئاسة رئيس
المنظمة اللبنانية للعدالة الدكتور
علي الشيخ عمار مع سبعة أعضاء
من شخصيات إسالمية متعاطفة مع
الموقوف أحمد األسير.
وتنشط الماكينات االنتخابية
للمرشحين ف��ي ال��ت��روي��ج للّوائح
الثالث من خالل تنظيم المهرجانات
وال��ل��ق��اءات الشعبية م��ع األه��ال��ي
ّ
لحضهم على
وق��ط��اع��ات المدينة
االق���ت���راع ،فيما ُرف��ع��ت ال�لاف��ت��ات
اإلع�لان��ي��ة لكل الئ��ح��ة ف��ي ش��وارع
وطرقات المدينة وعند المستديرات
الرئيسية.
وأُق��ي��م مساء أم��س مهرجان في
فيال شفيق الحريري لالئحة «إنماء
صيدا» تخلّله كلمات لكل من الرئيس
ف���ؤاد ال��س��ن��ي��ورة وال��ن��ائ��ب��ة بهية
الحريري ورئيس والسعودي.
من جه ٍة ثانية ،واصلت أمانة سر
محافظة الجنوب في س��راي صيدا
الحكومي التحضيرات اإلداري���ة
واللوجستية لخوض االنتخابات
ت��ح��ت إش����راف م��ح��اف��ظ ال��ج��ن��وب
منصور ض��و ومتابعة أم��ي��ن سر
المحافظة نقوال ب��و ض��اه��ر ،حيث
جرى تسلّم صناديق االقتراع تمهيدا ً
لتوزيعها صباح اليوم على رؤساء
األقالم ،وكل المستلزمات من لوائح
شطب وقرطاسية.
ويبلغ عدد الناخبين في مدينة
صيدا لهذه ال��دورة  ،60610بينما
بلغ في الدورة السابقة  2010نحو
 ،54860اقترع منهم نحو 30800
أي م��ا نسبته  ،58%والناخبون
م��و ّزع��ون على ث�لاث��ة عشر ح� ّي�اً:
الدكرمان  ،8693الوسطاني ،7303
رج���ال األرب��ع��ي��ن  ،6878الكنان
 ،6588المسالخية  ،5676الشارع
 ،5549الكشك  ،5168السبيل
 ،5082الزويتيني  ،2840مكسر
العبد  ،2144م��ار ن��ق��وال ،1841
السراي  1688والقناية .1160
يقترع الناخبون في المدينة في
 17م��رك��زاً ،تض ّم  200قلم (100
للبلدية ومثلها للمخترة).
ت�� ّم اإلع�ل�ان ع��ن الئحة «نحنالجزين» لالنتخابات البلدية في
ج��زي��ن ب��رئ��اس��ة خليل ح��رف��وش،
المدعومة من «التيار الوطني الحر»
و«القوات اللبنانية» والنائب السابق
إدمون رزق ،وتض ّم :خليل حرفوش،
س��ام��ر ع���ون ،ب���ول ال��ق��ط��ار ،ران��ي
الحداد ،هيفا شربل ،كريم بو راشد،
ج��وزف األس��م��ر ،أن��ط��وان منصور،
مارون حبيب ،فادي المقنزح ،سليم
ب��اخ��وس ،ج���وزف ك���رم ،أن��ط��وان
شاهين ،أندريه الحلو ،ريتا بو نادر،
فادي رزق ،الياس يوسف ،وشربل
حلو.

كما ت ّم اإلعالن عن الئحة المخاتير،
وتض ّم :خليل األسمر ،ريمون قطار،
أنطوان ع��ون ،راب��ن ق��رداح��ي ،بول
رزق ،ومسعود بو عقل.
كذلك ت ّم اإلعالن عن الئحة منافسة
تحت اسم «اإلنماء أوالً» المدعومة
ّ
المرشح عن المقعد الماروني
من
الشاغر إبراهيم سمير ع���ازار في
ملعب «ج���ورج وم��اري��ا ع��زي��ز» -
ج��زي��ن ،ض � ّم��ت :م��رغ��ري��ت م��زه��ر،
ريتا ع���ازار ،سينتيا ال��ح��اج ،فؤاد
الشويري ،أنيس األسمر ،سليمان
رزق ،خليل العاقوري ،أنطوان عون،
ميال خالد ،جان كلود كرم ،جورج
العرية ،مرعي الحلو ،شربل جبرايل،
بولس رومانوس ،روالن عطية ،زياد
عون ،يوسف رحال ،ونادر بو نادر.
كما ت ّم اإلعالن عن الئحة المخاتير
في جزين ،وتض ّم :يوسف العري،
م��ارون األسمر ،م��ارون عبد النور،
حنا ال��م��دور ،ج��ان عزيز ،وم��ارون
حنا ،ومختاري عين مجدلين جوزف
عطية وجواد إبراهيم.
أعلن حزب الله وحركة أمل عن«الئحة الوفاء والتنمية» في بلدة
الخيام بحفل أُقيم في حسينية البلدة،
حضره وزير المال علي حسن خليل،
عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب
ال��دك��ت��ور علي ف��ي��اض ،وفعاليات
وشخصيات سياسية واجتماعية،
وحشد من األهالي.
وش �دّد فياض على أ ّننا «كحزب
الله ملتزمون ب��األخ��وة في حركة
أمل قبل التزامنا باألخوة في حزب
الله خالل العملية االنتخابية ،ولهذا
السبب نقول بأنّ العالقة محكومة
بمنطق ال��ع��ه��د وال���وف���اء ،وه��ذه
الالئحة هي على درجة من التماسك
وال��ص�لاب��ة والتضامن والتكامل،
بحيث تستدعي م ّنا جميعا ً بأن نلتزم
بها من دون أي تشطيب ،ولذلك نحن
نمضي على بركة الله في إعالن هذه
الالئحة ،ونتم ّنى من األخوة جميعا ً
أن يبذلوا قصارى جهدهم في سبيل
أن يكون اإلقبال االنتخابي كثيفاً».
واعتبر أنّ «اللعبة االنتخابية
البلدية هي في األصل لعبة إنمائية،
ولكن الظروف تفرض عليها أن تأخذ
طابعا ً سياسياً ،وهناك الكثير م ّمن
ينتظرون على المستوى اإلعالمي
والسياسي والمك ّونات في هذا البلد
وربما على مستوى القوى الخارجية،
ف��ي أن ي��ق��رؤوا نسب اإلق��ب��ال على
االنتخابات كي يقولوا إنّ الشعبية
متراجعة ،وإنّ المجتمع متأ ّفف،
وإنّ التعاطف مع هذه المسيرة على
المستوى السياسي إ ّنما هو إلى
تراجع وتقهقر ،علما ً أنّ األمر ليس
على ه��ذا النحو ،ألنّ االنتخابات
البلدية محكومة بكثير من التفاصيل
والتعقيدات التي لها عالقة بطبيعة
تركيبة التحالفات على المستوى
العائلي وغير العائلي ،ولكن هناك
من يسعى لقراءة المعادلة البلدية
على هذا األساس».
وش�دّد فياض على أ ّننا «نحتاج
إل��ى نسبة إقبال عالية ،ونريد أن
نقول على لسان أهلنا ومحبينا
وأب���ن���اء مجتمعنا ،ب����أنّ ال��خ��ي��ار
االن��ت��خ��اب��ي ال��ب��ل��دي ال���ذي تم ّثله
حركة أمل وحزب الله إ ّنما هو خيار
مجتمعنا وأهلنا إنمائ ّيا ً وسياس ّيا ً
وبلد ّياً ،وفي سبيل أن نرسل للجميع
رس��ال��ة التفاف وتضامن ح��ول ما
يم ّثله هذا التحالف والخيار».
بدوره ،شدّد الوزير خليل على أنّ
«االنتخابات البلدية اليوم هي إن لم
نس ّمها مصيريّة فهي أساسيّة في
حياتنا السياسية ،أل ّننا من خاللها

خليل خالل االحتفال بإعالن الئحة الوفاء والتنمية في الخيام
سنوجه الرسالة إلى كل العالم بأنّ
ّ
وفي للمقاومة والتنمية،
الشعب
هذا
ّ
ولقيادته وإدارت��ه السياسية ،وأ ّنه
لن يسقط في الفخ الذي يص ّور بأنّ
هناك تراجع في تمثيل هذا الثنائي
الذي وإن انطلق من طائفة معيّنة إلاّ
أ ّنه كان يرفض على الدوام أن يكون
ثنائيا ً ذا بعد مذهبي ،بل هو يم ّثل
إرادة كل الوطنيّين في هذا البلد من
الذين يدافعون عن كرامته وسيادته
وحريّته ويعملون من أجل تطوير
نظامه السياسي ،ونحن مع إخواننا
في حزب الله وبكل فخر اليوم نم ّثل
ثنائيا ً سياسيا ً له رؤيته في هذا
الوطن ،ويعمل من أجل قيام وطن
قوي وق��ادر تحكمه الدولة العادلة
والنظام ال��ذي يعبّر عن طموحات
ال��ن��اس ،ب��دءا ً من قانون انتخابي
عصري نيابي ،إل��ى المرحلة التي
ُتدار بها إدارة الدولة بأعلى درجات
قي ومالمسة احتياجات ومطالب
ال ّر ّ
الناس».
وش����دّد ع��ل��ى أنّ «ال��م��س��ؤول��ي��ة
الوطنية تفرض علينا جميعا ً أن
نلتزم التزاما ً كامالً وأكيدا ً بالالئحة
المس ّماة».
ّ
مرشحاً ،هم:
وتض ّم الالئحة 21
الدكتور علي نصرات إسماعيل عبد
الله ،نايف إبراهيم خريس ،الدكتور
حسين علي حسان ،المحامي خليل
عباس إدري���س ،المهندس عدنان
إبراهيم سمور ،المهندس عصام علي
حيدر ،كامل أحمد غريب ،المهندس

عدنان حسن عليان ،الدكتور جمال
حسن ض���اوي ،الصيدلي غسان
علي ع��واض��ة ،حسين نعيم ظاهر
خريس ،محمد علي ح� ّم��ود ،سليم
خليل عبد الله ،علي أحمد خشيش،
مهيب أسعد فرحات ،فايز عباس
أب��و ع��ب��اس ،الدكتور علي حسين
حمادة ،الحاج علي حسين عواضة،
المهندس حسين يوسف فاعور،
المهندس حسن محمد عطية.
 شدّد عضو كتلة الوفاء للمقاومةالنائب الدكتور حسن فضل الله خالل
إطالق الماكينة االنتخابية وإعالن
اللوائح في قضاء بنت جبيل« ،أ ّننا
جميعا ً معنيّون بدعم لوائح الوفاء
والتنمية وت��أي��ي��ده��ا والتصويت
لكامل أعضائها ،وهذا أمر م ّتفق عليه
على مستوى القيادتين وال��ك��وادر
والقواعد الحزبية في «حزب الله»
وحركة «أمل» من دون أن يعني ذلك
أ ّننا ن ّتهم اآلخرين أو ُنسيء ألحد ،بل
نترك المجال للناس ليختاروا بملء
إرادتهم ،فيما نقدّم رؤيتنا وبرنامجنا
وهذه الكفاءات ألهلنا ،ونقول إنّ من
تختاره صناديق االق��ت��راع يصبح
فائزاً ،ونعمل جميعا ً على تهيئته
والتعاون معه».
ول��ف��تَ إل���ى أنّ «ال��ت��ن��اف��س في
الجنوب هو تنافس محلّي ،وأحيانا ً
يكون داخل العائلة الواحدة وبين
األصدقاء واألهل ،ولكن هناك دائما ً
من يريد أن ينظر إلى هذا التصويت
واالقتراع بمنظار سياسي».

الئحة حاصبيا للكل

ب��دوره ،ألقى عضو كتلة التنمية
والتحرير النائب علي ب��زي كلمة،
ش��دّد فيها على أ ّن��ه م��ن الطبيعي
تجسد لوائح ال��وف��اء والتنمية
أن
ّ
تطلّعات هذا النهج والخط والخيار
الذي لم يكن في يوم من األيام طارئا ً
أو ع��اب��راً ،بل هو الخيار المتج ّذر
مقاوم ًة وتنمي ًة وت��ح��ري��راً ،ولذلك
وبعيدا ً عن كل فلسفة ديمقراطية في
هذا االتجاه ،فإ ّننا ملتزمون التزاما ً
كامالً على مستوى الوعي الحزبي
والديني والسياسي والمجتمعي
والقرى والبلدات بهذه اللوائح التي
ت � ّم اإلع�ل�ان عنها ،ليس فقط على
مساحة هذه القرى ،بل على مستوى
كل الجنوب من أقصاه إلى أقصاه».
واعتبر أنّ «أيّ تشطيب ألي اسم
من األسماء الواردة في هذه اللوائح،
هو تشطيب لخيار المقاومة والتنمية
والتحرير».
 ت ّم اإلع�لان عن «الئحة الوفاءوالتنمية» في النبطية في احتفال
أُقيم في النادي الحسيني للمدينة،
حضره الن ّواب محمد رعد ،ياسين
جابر ،هاني قبيسي ،وعبد اللطيف
الزين ،المسؤول التنظيمي لحركة
أم��ل ف��ي المنطقة األول���ى ف��ي إقليم
الجنوب محمد معلم على رأس وفد
من الحركة ،وف��ود من ح��زب الله،
الحزب السوري القومي االجتماعي
ال��ق��وم��ي وم��م � ّث��ل��ون ع��ن األن��دي��ة
والجمعيات وعلماء دين وفاعليات.
ورحب رئيس اللجنة االنتخابية
ّ

(سعيد معالوي)

لحركة أمل في النبطيّة محمد بيطار
بالحضور ،معلنا ً أنّ «تالقي حركة
أم��ل وح��زب الله ف��ي الئحة واح��دة
ّ
مرشحة لالنتخابات البلدية في
النبطية ي��ؤ ّك��د على متانة وق��وة
أسسها اإلمام السيد
المقاومة التي ّ
موسى الصدر ،وبفضل مبادئه ح ّققت
االنتصارات على العدو اإلسرائيلي».
ث ّم تحدّث رئيس الالئحة رئيس
بلدية النبطية الدكتور أحمد كحيل،
ف��ق��ال إنّ «االت���ف���اق ال��م��ي��م��ون بين
حزب الله وحركة أمل يبشر بالخير
لمدينة النبطية ولكل الوطن» ،مؤ ّكدا ً
أنّ «العمل البلدي سيرعى تط ّور
المدينة» ،داعيا ً «للتصويت لالئحة
الوفاء والتنمية لحمل المسؤولية
وتمثيلكم بصدق وأمانة ،منطلقين
من الرسالة المتم ّثلة ب��أنّ النبطية
مدينة علم وعراقة».
ث�� ّم أذاع كحيل أس��م��اء أعضاء
الالئحة ،وهم إضافة إليه :الدكتور
محمد جميل جابر ،ربيع تقش ،حسان
صفا ،عباس وهبي ،أحمد ضاهر،
خضر قديح ،صادق إسماعيل ،حسن
راس���خ بعلبكي ،محمد ح��ج��ازي،
جهاد ال��دق��دوق ،ه��ادي شميساني،
أحمد بدر الدين ،حسين جابر ،وفيق
بيطار ،علي صباح ،ط��ارق بيطار،
نمر عساف ومحمد صباح وعفيف
معتوق ومحمد جابر.
 ت�� ّم تشكيل الئ��ح��ة العائالتوالفاعليات في النبطية الفوقا برئاسة
راش��د غندور ،وتض ّم إليه ك�لاً من:
تمام غندور ،محمد غندور والشيخ
عباس غندور ،محمد علي حوماني،
علي مغربل ومرشد العزي .وا ُّتفق
على تبادل األص��وات ،وهي الالئحة
المنافسة لالئحة «الوفاء والتنمية»
برئاسة ياسر غندور ونائبه أحمد
غندور والمكتملة والمش ّكلة من 15
مرشحا ً يتك ّون منها المجلس البلدي،
ّ
المرشحين
مع العلم أن��ذ بورصة
للبلدية استق ّرت على  23مرشحا ً
وهناك  7مرشحين يتنافسون على
المقعدين االختيار ّيين ،فيما فاز
المجلس االختياري بالتزكية.
 ف��ازت «الئ��ح��ة وف��اق كفتون»بالتزكية ،برئاسة نخلة حنا فارس،
وع��ض��وي��ة لينى ب��رك��ات سمعان،
م��ن��ي��رة س��م��ع��ان ش��اه��ي��ن ،جرجي
مخايل ضاهر ،الياس وليم سركيس،
اسكندر زاك��ي سمعان ،توني رأفت
ف��رح ،سامي زاه��ي ال��س��ودا ،أدي��ب
ميشال سركيس .وقد فاز المختار
إدمون سابا فارس بالتزكية.
وشكر الرئيس وأعضاء البلدية
«أهالي كفتون على إع��ادة منحهم
الثقة ل��والي��ة ج��دي��دة ،معاهدينهم
أ ّنهم سيبذلون ما في وسعهم لخدمة
القرية».
أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة االن��ت��خ��اب��ي��ةالمشتركة لحركة «أم��ل» و«ح��زب
الله» في بلدة الشهابية الجنوبية
«الئحة التنمية وال��وف��اء» لخوض
االنتخابات البلدية واالختيارية ،في
حضور عدد من القيادات الحزبية،
وفعاليات وشخصيات ورجال دين،
وحشد كبير من أهالي البلدة.
وتحدّث عضو المكتب السياسي
لحركة «أم��ل» عباس عباس ،فأ ّكد
أنّ «الشراكة بين حزب الله وحركة
أمل ال تعني خصومة مع المنافسين
ان��ت��خ��اب��ي�اً ،ف��ه��م أه��ل��ن��ا وإخ��وان��ن��ا
وأح��ب��اؤن��ا وج��ي��ران��ن��ا وأق��رب��اؤن��ا،
وبالتالي فإنّ هذه الشراكة لن تقف
عند ح��دود جغرافية صغيرة ،بل
هي دائمة ومستمرة ومثمرة ومنتجة
ونراهن عليها الكثير».
بدوره ،ألقى نائب مسؤول منطقة

الجنوب األولى في حزب الله الشيخ
عبد المنعم قبيسي كلمة ،اعتبر فيها
أ ّن��ه «يجب أن نخوض االستحقاق
االنتخابي البلدي الذي يحمل طابعا ً
مدنيا ً وإنمائيا ً واجتماعياً ،بكل
لنوجه بذلك رسالة
بصيرة وع��زم،
ّ
يترصدنا في الداخل والخارج
لكل من
ّ
م ّمن يحاولون إظهار مجتمع المقاومة
وكأ ّنه مشغول بالتنافس العائلي
وال��داخ��ل��ي وال��ح��زب��ي ع��ن قضاياه
المصيريّة» ،داعيا ً إل��ى أن «يكون
االلتزام كامالً بلوائح الوفاء والتنمية
خالل االقتراع يوم األحد».
وت��ض � ّم ال�لائ��ح��ة  15م� ّ
�رش��ح �اً،
هم :علي محمد ركين ،أن��ور يحيى
قانصو ،قاسم صالح الدين يوسف،
يوسف محمد بيضون ،فؤاد مصطفى
رك��ي��ن ،ج��م��ال م��وس��ى رق���ا ،محمد
إبراهيم قانصو ،عبد الحليم محمد
دقماق ،علي فهد باز ،يوسف محمد
فقيه ،حيدر رضا عاصي ،إبراهيم
عباس حماده ،شوقي محمد سلمان،
خليل محمد حمادي ،وعبدالله محي
شعبان.
أع��ل��ن��ت ال��ل��ج��ن��ة االنتخابيةالمشتركة لحركة «أم��ل» و«ح��زب
الله» في بلدة ميس الجبل الئحة
التنمية والوفاء لخوض االنتخابات
البلدية واالخ��ت��ي��اري��ة ،وذل���ك في
حضور عدد من القيادات الحزبية،
وفاعليات وشخصيات ورجال دين،
وحشد من أهالي البلدة.
وتض ّم الالئحة  18مرشحاً ،هم:
علي محمد طه ،أحمد عبد الحسين
شقير ،حسين عبد الحسن حمدان،
حبيب محمود عمار ،عباس طالب
عطوي ،مرتضى عطاالله ق��اروط،
علي عبد الكريم حمود ،عبد الله علي
نصر الله ،عبد األمير محمد زراقط،
حسن محمد خ��دوج ع��واض��ة ،عبد
المنعم جعفر شقير ،محمد موسى
رزق ،حسن محمد نجيب حجازي،
علي محمود هزيمة ،مصطفى محمد
إسماعيل ،علي حسين غول ،محمد
نعمة ال��ل��ه ح��م��ادة ،ه��ان��ي حسين
قبالن.
فازت بلدية جديدة مرجعيونبالتزكية برئاسة أم��ال الحوراني،
بعد إع�ل�ان ال��م� ّ
�رش��ح ح��س��ان عبال
ف��ي الئحة «م��ع�ا ً إلن��م��اء الجديدة»
انسحابه من االنتخابات البلديّة
«وفا ًء وتقديرا ً للحوراني ،وإفساحا ً
للتزكية من أج��ل مصلحة جديدة
الغالية».
 في احتفال شعبي حاشد ،أُقيمف��ي «ن���ادي الجبل ال��ري��اض��ي» في
حاصبيا أعلنت الئحة «حاصبيا
للك ّل» التي تض ّم عشرة مرشحين
مستقلين ،فيما بقيت خمسة مقاعد
ش��اغ��رة اح��ت��رام�ا ً لخيارات م��ن لم
يتم ّثلوا فيها من شباب وصبايا.
وأعضاء الالئحة هم :محمود شروف،
أنور أبو غيدا ،حسن أبو دهن ،أنيس
ال��ح��ل��ب��ي ،ع���ادل أب���و ط���ي ،م���روان
زويهد ،نبيل الطير ،عماد الشوفي،
شوقي حامد وأمين أمين.
ور ّد أح���د أرك����ان ه���ذه االئ��ح��ة
على ما ُوصف بـ«حملة التشويش
التي تطلقها الئحة الحزب التقدمي
االش���ت���راك���ي» ق���ائ� ً
ل�ا« :إنّ الئحة
ح��اص��ب��ي��ا ل��ل��ك � ّل ه��ي الئ��ح��ة ق��رار
حاصبيا ومستقبل حاصبيا ،بعد
أن أثبتت جهات سياسية عدّة فشلها
في إدارة مؤسسة البلدية ،وأن ال
خلفية سياسية لهذه االئحة بل هي
تعبّر عن تطلّعات الجيل الصاعد في
حاصبيا بعد أن أدخلهم اآلخ��رون
في دوامة سوداء ال تنتهي ،آملين أن
نخرجهم منها».

أوض��ح رئيس الئحة «الوفاقواإلنماء» في عين قنيا  -حاصبيا
سامر ه�لال حديفة ف��ي ب��ي��ان ،أ ّن��ه
«منذ انطالق العملية االنتخابيّة،
وعمالً بالعرف القائم في البلدة،
وال���ذي يقضي ب��أن ت��ك��ون رئاسة
البلدية آلل حديفة م����داورة على
ف��روع العائلة ،ت � ّم اختيار الشيخ
ّ
مرشحا ً للرئاسة
سامر هالل حديفة
م��ن ِق � َب��ل آل ه�لال ح��دي��ف��ة ،وت ّمت
الموافقة على ّ
ترشحه من قِبل عموم
آل حديفة في اجتماع عام في داره
في  ،2016/3/28وبعد موافقة
آل حديفة ،قام الشيخ سامر بزيارة
ولقي ّ
ترشحه
جميع عائالت البلدة،
َ
قبوال ً من جميع العائالت واألحزاب
من دون استثناء .وعند بدء البحث
بتشكيل البلدية التوافقية ،جاءت
الحصص على الشكل اآلتي :
سامر هالل حديفة رئيساً ،الحزب
التقدمي االشتراكي خمسة أعضاء
من ضمنهم نائب رئيس ومختار،
ال��ح��زب��ان ال��دي��م��ق��راط��ي اللبناني
والسوري القومي االجتماعي أربعة
أعضاء ومختار ،الحزب الشيوعي
عضو واح��د ،وحصة حزب طليعة
لبنان ال��ع��رب��ي االش��ت��راك��ي عضو
واحد».
أض��اف« :إلاّ أ ّننا فوجئنا برفض
الحزب التقدمي االشتراكي لهذه
الصيغة ،ويريد ثمانية أعضاء من
حصته
أصل  12عضواً ،بينما كانت ّ
في البلدية الحالية أربعة أعضاء من
ضمنهم الرئيس».

أرسالن

إل���ى ذل���ك ،ق���ال رئ��ي��س ال��ح��زب
الديمقراطي اللبناني النائب طالل
أرس��ل�ان ،خ�لال استقباله وف���ودا ً
شعبية وفاعليات ف��ي دارت���ه في
حاصبيا« :،لقد انتهينا باألمس
م��ن انتخابات الجبل وأتينا إلى
هنا (حاصبيا) ،لنقف إل��ى جانب
مشايخنا األج�ّل�اّ ء .األج��واء ممتازة،
نعم هناك أماكن ت ّم التوافق فيها،
فيما ه��ن��اك أم��اك��ن أخ���رى ال ي��زال
التفاوض فيها جارياً ،وطبعا هناك
بلدات لم نتم ّكن فيها من التوافق،
وبالتالي ف��إنّ االنتخابات ستأخذ
مجراها».
وأمل أرسالن «أن تجري العملية
االنتخابية باألطر الديمقراطية ،وأن
يأخذ كل ذي حق ح ّقه على أكمل
وجه ،خصوصا ً أنّ منطقة حاصبيا
ب��ك��ل م��ك� ّون��ات��ه��ا تعنينا مباشرة
وتربطنا بها عالقات تاريخية لما
لها من جذور أصيلة أسوة بمناطق
الجبل األخ���رى» .وتم ّنى أرس�لان
التوفيق للجميع.
م��ن جه ٍة أخ���رى ،أس��ف أرس�لان
«ل���ع���ودة ال��ح��دي��ث ع��ن ال��ق��ان��ون
االنتخابي على ق��اع��دة الستين»،
وقال« :من العار العودة إلى قانون
ل��م يُنشئ س��وى ال��م��زارع ،وسبّب
وشجع الخطابين
الخراب للبنان،
ّ
الطائفي والمذهبي».
أض���اف« :ن��ح��ن ف��ي ح��اج��ة إلى
قانون جديد يقوم على مبدأ العدالة
والمساواة في الحقوق والواجبات
والعدالة بين المناطق ،ال أن نعود
��ص��ل ع��ل��ى مصالح
إل���ى ق��ان��ون ُف ّ
أشخاص .من المفترض أن يكون
أمامنا قانون انتخابي على قياس كل
لبنان .من هنا ،نحن طالبنا وما زلنا
من أش ّد المطالبين باعتماد القانون
النسبي الذي يرسي العدالة في ما
بين اللبنانيين».

ال�شمال :مزيد من اللوائح في ب�شري والكورة و�إعالن الئحة «لطرابل�س» التوافقية
تتواصل التحضيرات للمرحلة الرابعة واألخ��ي��رة من االنتخابات البلدية
واالختيارية التي س ُتجرى في الشمال يوم األحد في التاسع والعشرين من الشهر
الحالي ،وسط ارتفاع وتيرة تشكيل اللوائح المتنافسة .فيما أُعلن في طرابلس الئحة
«لطرابلس» التوافقية ،و تض ّم :عزام عويضة ،عمر حلاّ ب ،صفوح يكن ،رشا سنكري،
محيي الدين بقار ،شادي نشابة ،غنى مواس ،ربيع كبارة ،زاهر كبارة ،عبد الكريم
بارود ،عبد الحميد كريمة،أحمد حمزة ،بسام طرابلسي ،باسم بخاش ،نجيب منال،
وهيب دبليز ،زياد حموضة ،رامي عبد الحي ،عرين الحسن ،زين وهيب الديب ،وليد
مبيض ،جورج زبليط ،الياس خالط وشوكت حداد.
وقال رئيس الالئحة عزام عويضة في كلمة له« :إنّ سعينا إلى اإلمساك بزمام
المبادرة في بلدية طرابلس ،نابع من حرص أكيد على تطوير المدينة وتنفيذ
المشاريع اإلنمائية ،وتحديث كل المرافق فيها».
من جهته ،ق��ال الرئيس ميقاتي «إنّ طرابلس مقبلة على انتخابات بلديّة
واختياريّة نسعى أن توصل إلى المجلس البلدي أشخاصا ً أكفياء يضعون مصلحة
طرابلس فوق كل اعتبار ،ويتعاونون للنهوض بالمدينة إنمائ ّيا ً وخدمات ّيا ً بأفضل
السبل الممكنة».
ّ
واعتبر أنّ الئحة «لطرابلس» «تض ّم كفاءات طرابلسية من كل االختصاصات وكل
الحي ونسيجه المتماسك دائما ً بإذن الله ،وهي بالتأكيد قادرة،
شرائح هذا المجتمع
ّ
بعد نيل ثقة أبناء طرابلس في يوم االنتخاب ،على تشكيل فريق عمل متجانس
لخدمة المدينة وأهلها جميعاً».
وحيّا «الجهود التي بذلها دولة الرئيس سعد الحريري إلرساء التقارب الحاصل
لخدمة أبناء طرابلس ،وهو تعاطى بكل إيجابية طوال مرحلة التحضيرات العمالنية
لتثبيت التفاهم على الدكتور عزام عويضة» .كما حيّا ن ّواب طرابلس والوزير السابق
فيصل كرامي «وكل من ساهم في إرساء هذا التفاهم الذي نأمل أن يتع ّزز أكثر ضمن
إطار التعدّدية ضمن الوحدة».
ور ّدا ً على سؤال عن انتخابات مدينة الميناء ،قال« :ما انطبق على طرابلس
ينطبق على الميناء خطوة خطوة ،ونأمل من الجميع في مدينة الموج واألفق دعم
الئحة األستاذ عبد القادر علم الدين ذو الباع الطويل في العمل البلدي كما فريقه من
المرشحين ،ولن أك ّرر ما قلته عن كفاءة كل منهم».
من جهته قال الوزير كرامي ،تعليقا ً على إعالن الالئحة التوافقية لالنتخابات
البلدية ،التي يدعمها مع الرئيسين ميقاتي والحريري ون ّواب وفاعليات المدينة:
«بعون وتوفيق من الله عز وجل ،ت ّم الوصول إلى الئحة التوافق لخوض االنتخابات
البلدية في طرابلس ،والمدعومة من كل القوى والتيارات السياسيّة الفاعلة
واألساسيّة في المدينة».
وأضاف في تصريح« :لقد نجحنا في إنقاذ هذا التوافق من شبهة المحاصصات،
سعيا ًإلى مجلس بلدي متناغم وحيوي ويتم ّتع بقدر واسع من االستقاللية ،معاهدين
الطرابلسيّين أن ال تدخل السياسة ّ
قط إلى بلدية طرابلس التي عليها إطالق ورشة
عمل كبيرة تطال كل العناوين اإلنمائية واالجتماعية في المدينة».

وختم »:نحن نأمل أن نترجم كل ذلك يوم األحد في  29أيّار الجاري ،ونعمل بكل
طاقتنا الستكمال هذا النجاح عبر العملية الديمقراطية في صناديق االقتراع ،لما فيه
مصلحة طرابلس وأهلها».
 أعلن وزير الشؤون االجتماعية رشيد درباس في تصريح ،أ ّنه «لم يشارك فيتركيب أيّة لوائح بلدية ،وهو يتم ّنى الخير لمن سيحظى بثقة الناخبين ،ويؤ ّكد أ ّنه
لم يحاصص في الئحة الميناء ،ويعتبر المرشحين جميعا ً أهل خير وبركة ،وإذا
مساع قد بُذلت فهي بنا ًء على طلب من بعضهم من أجل تسهيل االتفاقات،
كانت ث ّمة
ٍ
وقد تو ّقفت هذه المساعي حتى ال تصل إلى ح ّد النكث بالوعد ،فلك ّل امرىء من دهره
ما تع ّودا».
 ت ّم اإلعالن عن الئحة «بقاعصفرين تجمعنا» في بلدة بقاعصفرين  -الضنية،من منزل رئيس البلدية األسبق علي كنج ،والتي توافق أعضاؤها على مداورة
منصب رئيس البلدية ثالث سنوات بين كنج وزميله في الالئحة سعد طالب.
وض ّمت الالئحة كلاّ ً من علي صبرة ،بالل نافذ زود ،محمود نايف ،جهاد صبرة،
طارق ديب ،علي دال ،محمد دال ،نزار طالب ،علي طالب ،مروان طالب ،بالل عيسى،
بالل ضاهر وحسن محمد الصياح.
كما ض ّمت الئحة المخاتير الخمسة للبلدة كلاّ ً من :ياسر زود ،عمار صبره ،حسن
الصياح ،سمير خير وباسم طالب.
 عقدت النائبة ستريدا جعجع مؤتمرا ً صحافيا ً في معراب ،أعلنت فيه لوائحبلديات منطقة جبة بشري تحت شعار «إنماء ووفاء لجبة بشري».
 أوضح رئيس بلدية القبيات رئيس الئحة «القبيات بتقرر» عبدو مخول عبدو،في بيان ،أنّ «مسار المفاوضات التي حصلت في السابق لبناء الئحة توافقية لم يت ّم
التوصل إليها ،األمر الذي انتهى بالئحتين تتنافسان على عضوية المجلس البلدي»،
ّ
وقال «أنا أترأّس الئحة «القبيات بتقرر» مدعومة من النائب هادي حبيش والنائب
والوزير السابق مخايل ضاهر ،بمواجهة الئحة ثانية مدعومة من تحالف حزبي
القوات اللبنانية والتيار الوطني الحر».
 أعلن الدكتور سيزار باسيم عن تشكيل الئحة «معا ً لزغرتا وإهدن» لالنتخاباتالبلديّة برئاسته ،وتض ّم كلاّ ً من :سيزار حنا باسيم ،مريان رياض سركيس ،ماريل
ميشال معوض ،ماريا جوزف رعيدي ،نادين فوزي روميه ،لورا يوسف فنيانوس
سيدة ،األب بول بدوي مرقص الدويهي ،أنطونيو سايد فرنجية ،إبراهيم ميالد
المكاري ،بدوي الياس ساروفيم ،بربرجواد عاقله ،بولس الغزال الغزال معوض،
جورج عساف دحدح ،جورج يوسف الدويهي ،حنا أنطونيوس غسطين ،عزيز
سركيس يمين ،غسان بربر طيون ،سعيد جوزف الدويهي ،شفيق ساسين غزاله،
فادي ميالد معوض وفؤاد رومانوس الدويهي.
وأوضح أنّ «هذه الالئحة تعمل وفق برنامج شامل يحاكي مستقبل المنطقة لـ
 6سنوات ،ويشمل تأمين الخدمات األساسيّة للمواطن ،ووضع الخطط المتوسطة
والطويلة األجل وااللتزام بتنفيذها».
 -أُعلنت الئحتان متنافستان في بلدة مجدل الكورة ،الالئحة األولى برئاسة رئيسة

البلدية الحالية نجاة نجيب الزغبي ،وعضوية كل من :طنوس الياس الشالوحي،
بطرس قيصر الزغبي ،أنطوان بديع الشالوحي ،الياس طنوس السلفاني ،الياس
أنطانيوس الزغبي ،الياس أنطانيوس جبرايل ،سمير الياس العلم.
الالئحة الثانية هي «الئحة الشراكة واإلنماء» برئاسة متداولة بين سمعان داوود
أنطونيوس وسيزار الياس الحكري ،وعضوية كل من :كلود الياس الشالوحي،
طاني الياس الشالوحي ،جاد فريد العلم ،غسان مخايل ديب الزغبي ،شربل
فارس الزغبي ،أندريه فارس السلفاني ،باإلضافة إلى ّ
مرشح منفرد فادي طنوس
الزغبي.
أ ّما المرشحان لمركز مختار فهما :المختار الحالي الياس يوسف الزغبي،
وسعادة طنوس الزغبي ،ولعضوية المجلس االختياري شربل سليمان العلم.
 أُعلنت الئحتان في بلدة بدبا الكورة ،األولى تحمل اسم الئحة محبة وإنماء،وفيها كل من :ظافر حنا الخوري ،حنا مخايل الخوري ،نقوال فايز الخوري ،غلوريا
نايف أفرام البستاني ،فادي وليد بركات ،يوسف مخايل البستاني ،جورج عبدو
الشيخاني ،نبيل يعقوب سعاده وجرجس إبراهيم أبي صعب.
أ ّما الالئحة الثانية ،وهي بعنوان «بدبا الغد» فض ّمت :جالل كرم أرمش ،ثناء
معروف الشيخاني ،إلهام جرجس الخوري ،ف��وزي جبر شكور ،ميغيل سهيل
الشيخاني ،فهد طنوس نصار ،هيام إسبر أرمش ،الياس أنطون البستاني وجواد
ضاهر فهيم.
 أُعلنت الئحة «الوعي الديمقراطي» في بترومين ،وتض ّم :جورج منصور ،جورجقبرصي ،جورج نجار ،فواز نجار ،أسامة قبرصي وسامر الديري.
وأصدرت الالئحة بياناً ،ق ّررت فيه «خوض االنتخابات البلدية بروح رياضية
حفاظا ً على مستوى الوعي الديمقراطي ،وعلى الرأي الحر عدم فرض التسويات أو
التقاسم بعيدا ً عن االستفراد بالرأي تحت شعار الوفاق المرهون بالنصف الضامن،
إنمائي بامتياز
علني وشفاف لجميع أبناء القرية ،ألنّ العمل البلدي
وعن أيّ توافق
ّ
ّ
بعيدا ً عن المهاترات والمصالح السياسية».
 أُعلنت الئحتان متنافستان في بدنايل في قضاء الكورة ،الئحة «بدنايل هيكأحلى» ،برئاسة رئيس البلدية الحالي محمود سعيد يونس ،وعضوية غنوة علي
األيوبي ،هالل مروان عمران ،حسين طلعت قاسم ،شهير رأفت أسعد ،عبد الرحمن
وسام األيوبي ،هناء عبدالله عدرة ،ميادة أحمد الشيتي ،زياد أحمد قاسم.
والالئحة الثانية «بدنايل بتجمعنا» برئاسة صالح الدين هاني األيوبي وعضوية
عزمي رياض يونس ،باسل مظهر األيوبي ،خليل محمد هاشم ،عبد الباسط حافظ
األيوبي ،كوكب فواز عدرة ،محمد محمود هاشم ،أحمد كمال األيوبي ،ربيع عالم
يونس ،سلمان عبد الحليم قاسم.
 ق� ّرر وزي��ر الداخلية والبلديات نهاد المشنوق تأجيل االنتخابات البلديةواالختيارية في بلدة طورزا  -قضاء بشري ،حتى إشعار آخر« ،بناء على عريضة
قدّمها الفاعليات واألهالي في البلدة ون ّواب القضاء ،عن تش ّنج يسود البلدة وقد
يؤدّي إلى حصول إشكاالت أمنيّة بين العائالت ،خصوصا ً بعد انسحاب العديد من

المرشحين ،وحفاظا ً على الوضع األمني وسالمة العمليّة االنتخابيّة ،على أن يتو ّلى
قائمقام بشري بالتكليف ،القيام بأعمال المجلس البلدي ،إلى حين انتخاب مجلس
بلدي.

نشاطات ومواقف

 استقبل رئيس «حركة االستقالل» ميشال مع ّوض في دارته في زغرتا ،طونيسليمان فرنجية ،وجرى عرض لالنتخابات البلدية في زغرتا وقضائها.
بعد اللقاء ،قال فرنجية« :نحن حين نأتي إلى بيت الرئيس الشهيد رينه معوض
وكأ ّننا نأتي إلى بيتنا .فهذا البيت ملكنا جميعا ً بعيدا ً من الخالفات السياسية
واآلنية».
وأضاف« :منذ فترة ونحن نعمل على مبادرة بقضاء زغرتا لتحييد البلديات
والمعارك البلدية عن التجاذبات السياسية ،وأس��اس هذه المبادرة هو فصل
الموضوع اإلنمائي عن الموضوع السياسي ،ل��ذا ا ّتفقنا على ض��رورة وضع
االنتخابات البلدية والمعارك البلدية في إطارها اإلنمائي الصحيح ،فلدينا ملء الثقة
بأ ّننا سنصل إلى نتيجة أفضل في بلدياتنا.
مع العلم أنّ هناك الكثير من البلديات في قضاء زغرتا كانت بلديات مميّزة
وناجحة ،وسنقدّم الدعم إلى الكثير منها لتتابع مسيرتها اإلنمائية ،إ ّنما األهم من
كل ذلك أ ّننا وضعنا هذه االنتخابات في إطارها الحقيقي الصحيح ،ونحن نثبت
أ ّننا نستطيع أن نفصل مصالح الناس وإنماء القرى عن التجاذبات والخالفات
السياسية الكبرى».
وشكر لمعوض «تعامله اإليجابي طوال هذه الفترة ،وخصوصا ً في الساعات
األخيرة قبل وضع اللمسات األخيرة على االتفاق ،آمالً «وصول بلديات إنمائيّة
تح ّول القرى والبلدات وزغرتا وإهدن إلى مناطق أفضل ،وتواصل مسيرة المتابعة
والتنفيذ».
ورحب معوض بفرنجية «في بيته» ،قائالً« :إنّ ما وصلنا إليه اليوم يجب أن يكون
ّ
ّ
محط افتخار لكل زغرتاوي ،وهو نتيجة مساهمة مباشرة من السيد طوني فرنجيه.
فكلّنا يعلم األوضاع السياسية في لبنان ،وصعوبة االصطفافات التي ت ّتخذ طابعا ً
حادا ً في بعض المناطق».
 رفض رئيس المركزالوطني في الشمال ،كمال الخير ،لدى استقباله وفودا ًشعبيةأ ّمت دارته في المنية« ،محاوالت المحاصصة وتدوير الرئاسات في انتخابات المنية
البلدية ،من خالل رهن إرادة المنية للخارج» .وشدّد على أ ّننا «نريد مجلسا ً بلديا ً
ّ
بغض النظر عن األسماء ،ألنّ جميع
يرفع راية مصلحة المنية العليا وكرامة أهلها،
ّ
المرشحين هم أبناء عائالت كريمة ومحترمة وهم أخوة لنا نحترمهم على مبدأ أنّ
المنية عائلة واحدة».
وسأل الخير« :لمصلحة من ،تدبير الصفقات والتالعب بالطروحات االنتخابية
والمناورة على الرأي العام في المنية؟ نحن نسعى لمجلس بلدي نابع من إرادة
أبناء المنية ويسهر على المصلحة العليا للمدينة».

