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سياسة

7

ّ
نمثل  %30من أصوات المدينة

اإلسالميون يقتحمون معركة صيدا بالئحة ثالثة:
«ل ــم تــركــب» بـعــد لــوائــح واض ـحــة وال
ّ
تتخبط العائالتُ ،يضطر وزير
تــزال
التربية السابق جوزف الهاشم للجوء
ّ
املحلية
إلى عدوان ،فيما كانت زعامته
العونيني.
فــي املــاضــي ج ــزءًا مــن ق ـ ّـوة
ّ
ومثله الوزير السابق الياس حنا في
ج ــون ،ال ـتــي حـتــى ســاعــة كـتــابــة هــذه
يحسم فيها القواتيون
الـسـطــور ،لــم
ّ
مــوق ـف ـهــم م ــن م ــرش ــح ال ـت ـي ــار األب ـ ــرز
لرئاسة بلدية جــون ،ورئــاســة اتحاد
إق ـل ـي ــم ال ـ ـخـ ــروب ال ـج ـن ــوب ــي ال ـع ـم ـيــد
املتقاعد سليم الخرياطي.
وت ـب ــدو الــرم ـي ـلــة االن ـع ـك ــاس الــوحـيــد
الـ ـحـ ـقـ ـيـ ـق ــي لـ ـلـ ـتـ ـح ــال ــف بـ ـ ــن الـ ـتـ ـي ــار
وال ـ ـ ـقـ ـ ــوات ،ب ـع ــد أن ان ـق ـل ــب ال ــرئ ـي ــس
الحالي جــورج الـخــوري على النائب
عامًا من الدعم،
الياس عطالله بعد 12
ّ
فــان ـت ـقــل ع ـطــال ـلــه إلـ ــى ض ــف ــة ال ـق ــوات
والـتـيــار للتحالف فــي الئـحــة مقابلة
ضد الخوري .وعلى ما تقول مصادر
سحب
ال ـب ـ ّلــدة ،ف ــإن عـ ــدوان نـجــح ف ــي ّ
املرشحني الحزبيني القواتيني ،ورشح
مـكــانـهــم مـقـ ّـربــن مـنـهــم غـيــر حزبيني
يــرضــون ال ـعــائــات .وت ـبــدو كفرقطرة
ّ
ً
استثناء أيضًا ،إذ خاض فيها التيار
في املاضي معركة ضد رئيسة البلدية
الـحــالـيــة أل ــن ن ـصــار املـحـســوبــة على
ج ـن ـبــاط ،وس ـ ّـج ــل رق ـمــا عــال ـيــا ،فيما
تحالف معها ّ
منسق التيار في البلدة
طوني يونس هذه الــدورة ،في مقابل
ّ
تضم قواتيني وعونيني.
الئحة
ّ
ّأم ـ ـ ـ ــا فـ ـ ــي عـ ـ ــن زحـ ـلـ ـت ــا وع ـ ــم ـ ــاط ـ ــور،
ّ
ح ـيــث ي ــرك ــب الـ ـس ــوري ــون ال ـقــوم ـيــون
ّ
االج ـت ـمــاع ـيــون وب ـع ــض امل ـق ــرب ــن من
الـ ـتـ ـي ــار ل ــوائ ــح ف ــي م ــواجـ ـه ــة ل ــوائ ــح
االشتراكي ،يقف عــدوان على الحياد.
ّ
ي ـت ـف ـ ّـرج عّ ـل ــى خ ـص ــوم ــه ي ـت ـخ ـبــطــون،
وال يـ ـت ــدخ ــل .ال «ي ـ ـ ّ
ـزع ـ ــل» ال ـعــون ـيــن
والقوميني ،وال يربك جنبالط.
حـ ـت ــى ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات ال ـ ـتـ ــي ف ـ ــازت
ب ــال ـت ــزك ـي ــة والـ ـ ـت ـ ـ ّـواف ـ ــق ،ك ـك ـفــرن ـيــس
والـ ـ ـ ـف ـ ـ ـ ّـوارة ،ال ي ــوف ــر ع ـ ـ ــدوان هــاتـفــه
لـ ــات ـ ـصـ ــال ب ــامل ــرشـ ـح ــن الـ ـف ــائ ــزي ــن
وتـهـنـئـتـهــم ،وبــامل ـخــات ـيــر ال ـفــائــزيــن،
فالتوافق أيضًا من تعبه.
ّ
ك ــل ه ــذا ال ي ــراه نــائــب رئـيــس الـقــوات
ّ
سوى تنفيذ للتكليف الــذي شرفه به
العماد عون ،و«الثقة التي منحه إياها
إلدارة املعركة االنتخابية»« .أنا أعمل
ب ـمــا يـمـلـيــه ع ـل ـ ّـي واج ـب ــي وضـمـيــري
لجهة الـحـفــاظ على العيش املشترك
وال ـ ـ ــوج ـ ـ ــود املـ ـسـ ـيـ ـح ــي ف ـ ــي الـ ـش ــوف
وتنفيذًا لورقة إعــان النوايا» ،يقول
ع ــدوان ل ــ«األخ ـبــار» .أمــا الـحــديــث عن
«اخـتـطــافــه» التيار الوطني الـحــر في
ٌ
«صيد في املاء العكر».
الشوف ،فهذا

ال ــذي يـصــب ملصلحته  400ص ــوت،
يــؤيــده بعض العونيني .االشتراكي
الـ ـ ـ ـ ــذي غـ ـ ـ ــاب عـ ـ ــن الئـ ـ ـح ـ ــة ال ــرئـ ـي ــس
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ،ظـ ـه ــر فـ ــي الئ ـ ـحـ ــة س ــام ــي
القزي من خــال مرشحه محمد أبو
صالح ،بعد أن رفض الكجك مشاركة
االش ـت ــراك ــي ف ــي الــائ ـحــة (ي ــرج ــح أن
ي ـص ــوت ألب ــو ص ــال ــح ن ـحــو  120من
مــؤيــدي االش ـتــراكــي فــي الـجـيــة) .أمــا
الـحـصــة الـسـنـيــة الـثــاثـيــة ،فـمــوزعــة
ب ــن ال ـك ـجــك املـسـتـقـبـلــي وم ـم ـثــل آلل
ال ـخ ـط ـي ــب مـ ـحـ ـس ــوب عـ ـل ــى ال ـن ــائ ــب
الـ ـس ــاب ــق زاهـ ـ ـ ــر الـ ـخـ ـطـ ـي ــب ،وث ــال ــث
مستقل .ووزعــت ّ
حصة الشيعة بني
ع ـضــويــن ألم ـ ــل ،وع ـض ــوي ــن لـلـحــزب
وخامس توافقي في الئحة الرئيس
ال ـح ــال ــي .بـحـســب م ـص ــادر مــواك ـبــة،

اكتمل أمس المشهد
االنتخابي البلدي في صيدا.
مجموعة من «الشباب
المسلم» ومناصري وبعض
داعمي أحمد األسير
ّ
قدمت ترشيحها لالنتخابات
البلدية ضمن الئحة
«اإلصالح والتنمية» التي
يرعاها القيادي السابق
في الجماعة اإلسالمية
علي الشيخ عمار .واألخير
يجزم بأن فريقه يمثل ما
بين  25و 30في المئة
من أصوات الصيداويين
آمال خليل
تقدم أمس الشيخ محي الدين عنتر
بـتــرشـحــه إل ــى االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة
ف ــي صـ ـي ــدا ،ض ـمــن الئ ـح ــة إســام ـيــة
ب ــاس ــم «اإلصـ ـ ـ ــاح وال ـت ـن ـم ـي ــة» .مـنــذ
إع ـ ـ ــان م ــوع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،أط ـلــق
عنتر ،املناصر للشيخ املوقوف أحمد

الئحة اإلسالميين
لن تلتزم عرف
ترشيح مسيحيين
وشيعة لكنها لن
تكون مقفلة

األسـ ـي ــر ،ع ـلــى صـفـحـتــه ع ـلــى مــوقــع
الفايسبوك هــاشـتــاغ« :أهــل السنة ـ ـ
ضرورة التغيير» .وتحته ،كتب مئات
امل ــاح ـظ ــات الـ ـح ــادة ع ـلــى أداء تـيــار
املـسـتـقـبــل والـنــائـبــة بـهـيــة الـحــريــري
ع ـ ـلـ ــى وج ـ ـ ـ ــه ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـصـ ـ ــوص .نـ ـت ــائ ــج
انـتـخــابــات بـلــديــة ب ـيــروت ،زادت من
حـمــاسـتــه للتغيير .دع ــا «الـحــريــريــة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ألن ت ـس ـت ـع ــد مل ــواج ـه ــة
الئ ـح ــة م ـج ــدل ـي ــون» ف ــي إشـ ـ ــارة إلــى
الئحة رئيس البلدية الحالي محمد

ف ــإن الـخــافــات الــداخـلـيــة بــن قــاعــدة
أمل ،جعلتها تحضر في الالئحتني.
الـبـعــض مـسـتــاء مــن تكليف الـقـيــادة
ً
ألح ـمــد ال ـحــاج م ـس ــؤوال عــن اللجنة
االن ـ ـت ـ ـخـ ــاب ـ ـيـ ــة ،واق ـ ـ ـتـ ـ ــراحـ ـ ــه أسـ ـم ــاء
امل ــرشـ ـح ــن مـ ــن جـ ـه ــة ،ومـ ـم ــن وع ــد
بتسميتهم ف ــي الــائ ـحــة الــرسـمـيــة،
ولــم يحصل االلـتــزام معهم .خالفات
أخــرى سجلت بني الثنائي من جهة
على منصب نائب الرئيس الذي كان
مــن حـصــة أم ــل وانـتـقــل إل ــى الـحــزب،
وعلى العالقة مع االشتراكي .ففيما
رف ــض ال ـح ــزب دع ـم ــه ،يـ ــروج بعض
مـ ـن ــاص ــري أم ـ ــل دع ـ ــم م ــرش ـح ــه أب ــو
طــايــع .حتى الـحــزب لــم «يــزمــط» من
الـخــافــات .رم ــزه فــي الجية الطبيب
كــامــل ال ـح ــاج ،الـ ــذي ك ــان مـمـثـلــه في

ال ـس ـعــودي ال ـتــي يــدعـمـهــا املستقبل
والحريري.
عنتر هو واحد من ثمانية إسالميني
ص ـ ـيـ ــداويـ ــن ،أع ـ ـضـ ــاء الئـ ـح ــة رع ــى
تــألـيـفـهــا وي ـتــرأس ـهــا رئ ـيــس مجلس
الـ ـ ـش ـ ــورى ال ـ ـسـ ــابـ ــق ف ـ ــي ال ـج ـم ــاع ــة
االسالمية علي الشيخ عمار .معهما،
الـ ـشـ ـي ــخ ي ــوس ــف امل ـس ـل ـم ــان ــي الـ ــذي
اع ـت ـق ــل ف ــي ال ـس ـج ــون اإلســرائ ـي ـل ـيــة
خالل مشاركته في عمليات املقاومة
ف ــي ص ـي ــدا .ف ــي ال ـس ـن ــوات األخ ـي ــرة،
تـقـ ّـرب مــن عبد الــرحـمــن ال ـبــزري قبل
ان ينضم للمتضامنني مــع األسـيــر.
في الالئحة أيضًا ،محمد النعماني
املـعــروف بــ»أبــو بهيج صاحب محل
ال ـ ـشـ ــاورمـ ــا» .األخـ ـي ــر كـ ــان م ــن أب ــرز
داع ـ ـمـ ــي الـ ـح ــرك ــة األس ـ ـيـ ــريـ ــة وأحـ ــد
كادراتها األمنية والعسكرية .شارك
فــي معركة عبرا وت ــوارى بعدها عن
األنظار قبل أن تعطيه النائبة بهية
ال ـحــريــري األم ــان وتـتــوقــف املالحقة
عنه ويعاود نشاطه اإلعتيادي.
الشيخ عمار ،صاحب املواقف الحادة
وح ــام ــل لـ ــواء ال ــدف ــاع ع ــن «الـطــائـفــة
الـسـنـيــة امل ـظ ـلــومــة» ،أط ـلــق قـبــل عــام
«املنظمة اللبنانية للعدالة» .وأخيرًا،
أس ــس «لـجـنــة ال ــدف ــاع ع ــن املعتقلني
اإلسالميني في السجون اللبنانية»،
ال ـ ـتـ ــي نـ ـظـ ـم ــت أول أن ـش ـط ـت ـه ــا فــي
صيدا في مسجد الزعتري ،تضامنًا
م ـ ــع األسـ ـ ـي ـ ــر ومـ ــوقـ ــوفـ ــي عـ ـ ـب ـ ــرا .ثــم
أك ـم ــل خ ـط ـتــه ال ــدف ــاع ـي ــة ع ــن ال ـحــالــة
اإلسالمية بتحفيز عدد من «الشباب
املسلم املثقف والواعي للترشح إلى
الـبـلــديــة ولـلـنـيــابــة الح ـقــا ،منتهزين
فــرصــة االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة لنعبر
ع ـ ـ ــن مـ ــواق ـ ـف ـ ـنـ ــا ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ،إلـ ــى
جــانــب إص ــاح املـجـتـمــع وف ــق الفكر
اإلس ـ ــام ـ ــي» .دواف ـ ـعـ ــه «ض ـ ـ ـ ــرورة أن
ي ـك ــون الـ ـص ــوت اإلسـ ــامـ ــي ح ــاض ـرًا
ف ــي امل ـج ــاالت الـبـلــديــة واالخ ـت ـيــاريــة
ً
وال ـن ـيــاب ـيــة وال ـن ـق ــاب ـي ــة» ،ف ـض ــا عن
«اسـ ـ ـتـ ـ ـنـ ـ ـه ـ ــاض ال ـ ـس ـ ــاح ـ ــة ال ـس ـن ـي ــة
والـتــأسـيــس ملستقبل مختلف لهذه
األجيال .فالشعور السائد أن الساحة
اإلســامـيــة صــارت حكرًا على بعض
األطراف في صيدا وخارجها».
يـصـنــف الـشـيــخ ع ـمــار ،فــي حــديــث لـ
«األخـ ـب ــار» الــائ ـحــة بــأن ـهــا ال ـصــوت
اإلس ــام ــي« .حــرصـنــا عـلــى أن تكون
الئ ـ ـحـ ــة إس ــامـ ـي ــة ت ـع ـب ــر عـ ــن ال ـج ــو
اإلس ـ ــام ـ ــي وأن ي ـ ـكـ ــون أعـ ـض ــاؤه ــا
مـ ــن الـ ـج ــو امل ـ ـل ـ ـتـ ــزم» .يـ ـج ــزم بــأن ـهــم
«مستقلون غير مرتبطني بتنظيمات
وأحزاب» ،وبعضهم «من رواد مسجد
بالل بن رباح» .لكن استقالليتهم عن

ال ـب ـل ــدي ــة م ـن ــذ ن ـشــأت ـهــا ع ـ ــام ،1998
ونائب الرئيس في الــدورة األخيرة،
رفض املشاركة في الئحة واحدة مع
ال ـقــزي بسبب اتـهــامــه لــه بــ«الـفـســاد
اإلداري وس ـ ــوء اس ـت ـغ ــال الـسـلـطــة
وال ـت ـع ــام ــل م ــع ال ـب ـل ــدي ــة كـمــؤسـســة
خ ــاص ــة ولـ ـي ــس رسـ ـمـ ـي ــة» ك ـم ــا ق ــال
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» .وب ــرغ ــم ق ـ ــرار ق ـيــادتــه
ب ــدع ــم الئـ ـح ــة ال ـ ـقـ ــزي ،ذهـ ــب ال ـح ــاج
بعيدًا ليؤلف الئحة املعارضة «ألن
ال مجال للسكوت عــن الفساد أكثر،
وإذا سكتنا نسمح بفساد أكبر في
الــواليــة املقبلة» .فهل الحزب ساكت
ع ــن ال ـف ـســاد؟ يــرفــض ال ـح ــاج إقـحــام
الـحــزب فــي األم ــر .يــؤكــد أنــه سيبقى
وع ــائ ـل ـت ــه «حـ ـ ــزب الـ ـل ــه دم ـ ــا وروح ـ ــا
وعـقـيــدة» .لكن «مــن حــق أي مواطن

األحزاب لم تكن طوعية .منذ البداية،
ت ــواص ــل الـشـيــخ ع ـمــار م ــع الـجـمــاعــة
اإلســامـيــة وح ــزب التحرير والتيار
ال ـس ـل ـفــي وه ـي ـئ ــة ع ـل ـم ــاء امل ـس ـل ـمــن،
داعـ ـ ـي ـ ــا ل ـت ـش ـك ـي ــل الئ ـ ـحـ ــة إس ــام ـي ــة
م ـش ـتــركــة .ال ـج ـمــاعــة ال ـت ــي اخ ـت ــارت
املشاركة في االنتخابات ،على الرغم
من أنها فكرت في األمر منذ سنوات،
إال أنـ ـه ــا ف ـض ـل ــت ال ـت ـم ـس ــك ب ـب ـلــديــة
الـسـعــودي الـتــي لـهــا حـصــة فيها (3
أعضاء ،حافظ السعودي عليهم في
الئحته الجديدة).
فــي بــوابــة ال ـج ـنــوب ،تـشـكــل الــائـحــة
اإلس ــام ـي ــة ســاب ـقــة ف ــي االن ـت ـخــابــات
البلدية .العرف اقتضى في الــدورات
امل ـ ــاضـ ـ ـي ـ ــة ت ـ ـخ ـ ـص ـ ـيـ ــص مـ ـقـ ـع ــدي ــن
ل ـل ـم ـس ـي ـح ـيــن وم ـق ـع ــدي ــن لـلـشـيـعــة.
اإلس ــامـ ـي ــون ال ي ــدع ــون إلـ ــى إل ـغ ــاء
الـ ـ ـع ـ ــرف ،ل ـك ـن ـه ــم شـ ـكـ ـل ــوا الئ ـح ـت ـهــم
م ــن ال ـس ـنــة ف ـق ــط ،م ــن دون ان تـكــون
مـقـفـلــة .وال ـس ـبــب؟ «خ ـيــارنــا اقـتـصــر
على بعض األسماء املنتمية للحالة
اإلســام ـيــة فــي ص ـيــدا ،لكننا تركنا
املساحة للمواطن لكي يمأل املقاعد
الـ ـش ــاغ ــرة ب ـم ــن ي ــري ــد مـ ــن املـ ـش ــارب
األخرى» يقول الشيخ عمار.
ال يغفل الشيخ حـضــور اإلسالميني
فـ ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة األخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة مـ ـ ــن خـ ــال
الجماعة اإلسالمية .إال أنه يرى بأن
«ال ـحــالــة اإلســام ـيــة يـجــب أن تـكــون
لــديـهــا شخصية مستقلة فــي هكذا
مـنــاسـبــات ولـيـســت مـنـضــويــة تحت

االشتراكي ظهر
في الئحة سامي
القزي من خالل المرشح
محمد أبو صالح
ينتمي إلــى الـحــزب اختيار مــن يــراه
مناسبًا».
ال الفتات أو صور مرشحني تعكس
ح ـمــاوة املـعــركــة فــي الـجـيــة ،وال ذكــر
لـكــارثــة الـتـلــوث الـنــاجـمــة عــن معمل

جـ ـن ــاح أحـ ـ ـ ــزاب أخ ـ ــرى ألن األوض ـ ــاع
الـحــالـيــة ال تـسـمــح بــاالس ـت ـمــرار بـهــذا
ال ـ ـش ـ ـكـ ــل» .تـ ـل ــك األوض ـ ـ ـ ـ ـ ــاع ،ال سـيـمــا
«التضييق على اإلسالميني والعدوان
عـل ـي ـهــم واع ـت ـق ــال ـه ــم ،أن ـت ـجــت ضـغـطــا
علينا مــن الـجـمـهــور ألن ي ـكــون هناك
ص ــوت اس ــام ــي م ــن خ ــال ــه نـعـبــر عن
أوجاعنا ورفضنا لحالة الظلم» .وذاك
الـ ـجـ ـمـ ـه ــور ،ب ـح ـس ــب ع ـ ـمـ ــار ،م ــوج ــود
ف ــي ص ـيــدا بــرغــم إن ـه ــاء حــالــة األسـيــر
و«يـشـكــل مــا بــن  25و 30فــي املـئــة من
الصوت الصيداوي».
إذا ما صحت نسب الشيخ عمار ،فإن
خطرًا كبيرًا يواجه الالئحة املدعومة
من املستقبل والجماعة االسالمية ،في
ظل مواجهتها لالئحة «صوت الناس»
املدعومة من اللقاء الوطني .يستذكر
ال ـش ـيــخ ع ـم ــار أن الـ ـص ــوت اإلس ــام ــي
والسلفي ص ـ ّـوت فــي انـتـخــابــات 2010
مل ـص ـل ـح ــة الئ ـ ـحـ ــة الـ ـ ـسـ ـ ـع ـ ــودي .ف ــأي ــن
س ـي ـصــب ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات املــرت ـق ـبــة؟
«ال ـ ـصـ ــوت االسـ ــامـ ــي امل ـس ـت ـقــل طـبـعــا
سـيـنـحــاز لــائـحــة اإلس ــام ـي ــة» يـقــول.
والـ ـسـ ـب ــب ،ل ـي ــس األزم ـ ـ ــة امل ــال ـي ــة ال ـتــي
يـعـيـشـهــا ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،ف ــ«ع ـنــدمــا
ت ــؤل ــف الئـ ـح ــة اس ــام ـي ــة م ـس ـت ـق ـلــة ،ال
ّ
يـفــكــر الـجـمـهــور االســامــي بحسابات
مـ ــال ان ـت ـخ ــاب ــي ومـ ـص ــال ــح ،ب ــل يـعـمــل
بقناعاته ووالئــه لإلسالميني» .يعول
الشيخ عمار على مشاركة اإلسالميني
املـقــاطـعــن لــانـتـخــابــات مـنــذ سـنــوات،
ألنهم «سيجدون صوتهم».

ال ـج ـيــة الـ ـح ــراري وان ـت ـش ــار أم ــراض
ال ـ ـسـ ــرطـ ــان ب ـ ــن األهـ ـ ــالـ ـ ــي ب ـس ـب ـب ــه،
ف ــي م ـق ــارب ــة امل ــرش ـح ــن لـتـجــربـتـهــم
السابقة والالحقة .وحدها املرشحة
امل ـس ـت ـق ـل ــة ع ـ ــن ال ــائـ ـحـ ـت ــن ب ـث ـي ـنــة
عيسى ( 29عــامــا) ،قــدمــت برنامجًا
انتخابيًا اشتمل على دور البلدية
ف ــي ال ــرق ــاب ــة ع ـلــى امل ـع ـمــل ل ـل ـحـ ّـد من
التلوث .جوهر حملة الئحة الرئيس
ال ـ ـحـ ــالـ ــي ت ــرتـ ـك ــز عـ ـل ــى «إن ـ ـ ـجـ ـ ــازات
الـبـلــديــة وتمثليها ألك ـبــر الـعــائــات
ودعـ ــم ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة لـهــا وب ــأن
الــريــس هــو األق ــوى مسيحيًا» .فيما
يـعــرض ال ـحــاج مـكــامــن ف ـســاد ،منها
سوء إدارة األشغال العامة والتمييز
بــن الناخبني واملقيمني فــي جباية
الرسوم والتصرف باألمالك العامة.
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