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• تم تجديد زينة الميالد ورأس السنة بشكل مغاير عن السابق
• بلدية سن الفيل األولى في إنشاء »بيت العطاء« للمسنين 

• البلدية يجب أن ال تكون مسّيسة أو حزبية

رئيــــس مجلس بلديــــة سن الفيـــــل
األستــاذ نبيـــل كحالــــة:

كتب: محمد خليل السباعي
رئيســًا لمجلــس بلديــة ســن 
الفيــل، منذ العــام 2004، بوجه 
بشــوش يســتقبلك بكل ترحاب، 
اإلعالم عنده مّقدر ألنه يســلط 
األضواء على ما تفعله البلديات 
من مشاريع وخطط وبرامج، يحب 
أخــذ لقطــات الصــور للمقابلة 
ويســألك مع المصــور: هل اللون 
األحمــر لكنزتــه مالئمــًا لعيد 
فيكون  الســنة؟!!  ورأس  الميالد 
الرد من قبلنا إن شــاء اهلل تبقى 
األفراح عامرة باأللوان الزاهية 
والزاهــرة في مكتبكم وفي ســن 
الفيــل بلدتــه وفــي كل الوطن 

لبنان.
طرحنــا  شــيق  حديــث  فــي 
األسئلة حول مجمل األوضاع في 
مدينة ســن الفيل التــي يترأس 
مجلــس بلديتها للــدورة الثالثة، 
فأصبح جزءًا ال يتجزأ من نبضها 
الذي يتحرك على مدار الســاعة 
حاماًل هم أن تسير هذه المدينة 
الحبيبة »نحو األفضل« وهي كما 
الشــعار الذي أطلقه ويعمل على 

جعله واقعًا ونموذجًا.. 
جــاء ذلك فــي حــوار أجرته 
مجلــة »كواليــس« مع األســتاذ 

كحالة نبيل.. وهنا تفاصيله...

• سن الفيل »مدينة نحو األفضل«، 
إلى أي مدى حققتهم هذا الشــعار، 

بشكل عملي؟
ال نعتبر أننا وصلنا نحو األفضل، وأن 
»ســن الفيل نحــو األفضل«،هــو عنوان 
واســع، ولقــد حققنــا الكثيــر، وهناك 
الكثير من األمور لــم تنفذ بعد، ونعمل 
علــى تحقيقهــا، ضمــن برنامــج عمل 
»طويل عريــض« ووضعنا خطة للمجلس 
البلدي الحالي، »المنتخب في شهر أيار 
2016«، نعمــل على تطبيقــه وتحقيقه، 
على مراحل. وهذه هي »ســن الفيل نحو 
األفضل« كمــا ترونها اليوم، ألن ســن 
الفيل التي كان يعرفها أهلها وســكانها، 
وأنا واحد منهم، غير ســن الفيل اليوم، 
وهــذا هو المعنــى المقصــود، من رفع 
شــعار »ســن الفيل نحو األفضل«، لقد 
حققنا وأمنا ووفرنا الكثير من المشاريع 
والخطــط والبرامج، ضمن جدول زمني 
وبرنامــج محدد، هناك إنجازات ضخمة 
تحققت في المراحل السابقة، ذكرناها 
في مقابالت سابقة مع مجلتكم الكريمة، 
ويبقى لدينا طموحات كثيرة لسن الفيل 
البلدة، التي تســتحق دوماً األفضل منا 

جميعاً.

ال حدود
• هل هنــاك حــدود لتطلعاتكم 
التــي تخدم هدف »ســن الفيل نحو 

األفضل«؟
ال حــدود أبــدًا لطموحاتنــا، واننــا 
كأفــراد وجماعــة لدينــا طموحات على 
مســتوى الشــأن العام، فــي ظل مجلس 
بلدي متجانس يعمل بالتكافل والتضامن 
كفريــق عمل واحد، كلنــا يعمل من أجل 
سن الفيل، وكل واحد منا لديه طموحات 
أكبــر، وال يمكــن ألحد أن يّحــد منها، 
وســوف ننفذ أكثر وأكثر من المشــاريع 
المرحلــة  فــي  واألعمــال،  والبرامــج 
المقبلــة، وأقول بالفــم المآلن، ال أحد 
قادر أو يستطيع أن يحد من طموحاتنا.

غير مسّيس
• ما يميزكم أنكم مدرســة عملية 
يمكــن  كيــف  حــول:  وواقعيــة، 
للمسؤول أن يخرج من ثوب إلتزامه 

الديني والسياسي والمناطقي؟
عندمــا يدخل اإلنســان على الشــأن 
العــام تحديدًا، وعندما نشــتغل اإلنماء 
كبلديــة، يجب أن تصبح لــكل الناس، 
ممنــوع عليك أن تكــون متطرفاً ومتزمتاً 
وحزبيــاً، وأن تقــف مــع مجموعــة من 
الناس، ضــد مجموعة أخرى، أو تخدم 
قسماً من الناس على حساب اآلخر. 
والــكل يعــرف اننــي أخــدم 
الذي لــم ينتخبني، أكثر 
وهذا  أنتخبني،  ممن 

السلوك أو الخط معروف عني، وال أحد 
، بما أؤمن وأقتنع به، ألبعض  يزايد عليَّ
يلوموننــي على ذلــك، فعندمــا تصبح 
مسؤوالً، يجب أن تصبح مسؤوالً عن كل 
أهلك، وهم قاموا بما أقتنعوا به، بأن فالن 
أفضل من نبيل كحالة، وأعطوا رأيهم في 
صناديق اإلقتراع في اإلنتخابات البلدية، 
وهــذا حقهــم الطبيعــي، وال يعني هذا 
أنهم أرتكبوا جرماً، أو يجب أن يحاسبوا 
على أفعالهــم، إن العمل الحزبي ممنوع 
في العمــل اإلجتماعي واإلنمائي، عندما 
تصبح رئيساً للبلدية، تصبح رئيساً لكل 
أبناء عائالت ســن الفيل، وتصبح رئيس 
حزب ســن الفيل، وملــزم أن تخدم كل 
الناس دون إســتثناء، وتتــرك حزبيتك 
جانباً، وعندما تنتهي من المسؤولية في 
الشــأن العام، يصبح لديك كل الحرية 
فــي طرح رأيــك الشــخصي أو توجهك 
الحزبي، وهذا أمر طبيعي وبديهي جدًا، 
ومن يريد العمل في الشــأن العام، عليه 
أن يكون متجردًا من والئه السياسي، أو 
الحزبي، أو الطائفي، أو المذهبي ويجب 
أن تكون قرب الناس، تقدم لهم الخدمة 
المباشرة، عبر التنمية واإلنماء، وعندما 
تكــون منتخباً، من قبــل أبناء منطقتك، 
ال بــد أن تكون لكل الناس، حتى للذين 
لم ينتخبوك، وإذا لم تكن لكل الناس، 
ال بد أن تفشــك، ولــن تكون صادقاً مع 
نفســك، أو مع اآلخرين، وهذا الموضوع 
أعتبره أمرًا أساسياً بالنسبة لي، فداخل 

المجلــس البلــدي، فــي دورتي 
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وصــوالً   )2016-2010(  ،)2010-2004(
إلى الدورة الثالثة الحالية، التي أتولى 
فيها رئاســة المجلس البلدي، رغم أن ال 
أحد فــي واقع البلد كله، غير مســيّس، 
فالسياسة »تضرب األطناب« بكل أطياف 
المجتمــع اللبناني، فإننــي أبقي العمل 
محصــورًا، في تحقيق قفزات نوعية، في 
مجال اإلنماء والتنمية والصحة وتقديم 
والمدرســية  اإلجتماعيــة  المســاعدات 
وتطويــر البنــى التحتية، ويبقــى دورًا 
مهمــاً ينحصــر برئيس البلديــة، يعني 
بالجانــب اإلنمائــي والخدماتي، وأقول 
أن كل عائــالت المنطقــة تعمــل تحت 
عنوان: »خدمة سن الفيل«، والكل يترك 

الحزبية خارج المجلس البلدي.

طوال مسيرتي
• ماذا أستفدت من »حزب الكتائب 
اللبنانية«، وهل خرجت منه بسبب 

رئاستك بلدية سن الفيل؟
كل إنســان لديه رأيه الشــخصي، أو 
توجهــه الحزبــي، من خــالل القناعات 
والمباديء، التي يؤمن بها، كل واحد من 
حقه أن يميل نحــو هذا الحزب أو ذاك 
التيار السياســي، ورئيس البلدية ممنوع 
عليــه أن يكون »حزبيــاً« أو متحيزًا إلى 
هذا الحزب أو ذاك، وطوالي مســيرتي 
فــي هــذه الحياة لم أخــرج من »حزب 
الكتائب اللبنانية« وفي اإلساس لم تعد 
تتحمــل األمــور، و»من يغيــر دينه أهلل 
يعينه«، وفي الممارســة كرئيس بلدية أو 
داخــل المجلس البلدي، لــم أكن رجاًل 
حزبياً، وممنوع عليَّ أن أكون حزبياً، رغم 
أن ميولي »كتائبية«، منذ أكثر من أربعين 
ســنة، وال أتنكر لذلك، وال أتلطى خلف 
أي شــيء، بل أقولها عن قناعة راسخة، 
لقد ورثتها عن والدي المرحوم جوزيف 
كحالة، ومنذ الفترة الممتدة، من العام 
1998، حين دخلت ألول مرة إلى المجلس 
البلــدي كعضو فيه، وحتى تولي رئاســة 
البلديــة، دورات 2004 و2010 و2016، 
تركت ميولــي الحزبية جانبــاً، وعلقت 
نشــاطاتي الحزبيــة، طالما أنا رئيســاً 

نأمل إعتماد نظام الحزبين 
فــــي لبنــــان علـــى غرار 

الديمقراطيـــات المتحضـــرة 

أحب أن ينادي ســـن الفيل 
بالضيعـــة حبًا بالجيـــرة 

وحســــن التعامــل

إقفال ملـــف ســوق األحـــد 
بإنتظــار صــدور األحكــام 

القضائيــــة

الجيش اللبناني صمام 
األمان لكل أبناء هـــذا 

الوطـــن ونقـــول لقائـــده
»اهلل ينصرك على أعــدائك«

نؤيــــد إجـــراء اإلنتخـــابات
في كافة المحطـــات ألنهــا 

متعلقة بمبـــدأ تداول 
السلطــــة 

نريد الرقابة الالحقة وليس 
المسبقة على العمل البلدي

للبلديــة، وحتى أغادر هــذا المنصب أو 
المركز، وأعطاني اهلل الصحة والعافية، 
من المؤكــد أن يكون العمل والنشــاط 
الحزبي »كتائبي« وبعد خمســين ســنة 
لم تعد تتحمل األمــور، واقولها بوضوح 
وبــكالم شــفاف، فــال حــزب الكتائب 
اللبنانية، أحرجني في أي شيء، وبدوري 
لم أحرجهم بأي أمر، ولم أحرج الناس 
بـ»كتائبيتي«، ومنذ عشرين عاماً أمارس 
النشــاط الخدماتي واإلنمائي بعيدًا عن 
الحزبيــة، داخل المجلــس البلدي، وفي 
البلدي،  الدوريــة للمجلس  اإلجتماعات 
كل منا يترك حزبيته أو تياره السياســي 
خارجــاً، ونكون فقط في حــزب واحد، 

إسمه »حزب سن الفيل«.

الضيعة
• أنتــم تحبون وجدانيــًا إطالق 
كلمــة »الضيعــة« على ســن الفيل، 
ألنكــم تميلون إلى الجيرة وحســن 
التعامــل، ولكنهــا مدينة بــكل ما 

للكلمة من معنى، فما هو ردكم؟
إنا إبن ســن الفيل، الذي ولد وتربى 
وعاش فيها، يعرفها أنها »ضيعة« ويحب 
إطالق إســم ضيعة عليهــا، ألننا كأبناء 
منطقــة نحــب كلمــة »الضيعــة«، وفي 
التعاطــي اليومي، وبحركة ال شــعورية، 
مــن خالل أبناء الضيعــة، نقول: »رحنا 
وجينــا ع الضيعة« و»وينــك بالضيعة«، 
واليوم أصبحت ســن الفيل مدينة، فال 
يوجــد تناقضاً فــي هذا األمــر، فكلمة 
»الضيعة« مقدسة عندنا، ولها دالالتها 
ومعانيهــا، واشــاراتها، فالــكل أهلك، 
وبيتهم بيتــك، وبالفعــل الضيعة كبرت 
وتطورت ونمت، مــن خالل إقامة البنى 
التحتية فيها، وتم اإلتيان باإلســتثمارات 
المحلية والعربية إليها، من خالل شبكة 
والمــدارس  والمصــارف  المؤسســات 
والجامعات والفنادق، التي أصبحت في 

واقع سن الفيل.
فــي المقابل، كل أهالي ســن الفيل، 
يحبــون كلمــة »الضيعة« هنــاك أماكن 
وأحياء وشــوارع ومنازل قديمة، ال تزال 
ضمــن النســيج اإلجتماعــي والعمراني 
وتدل على إســتمرار نمــوذج الضيعة في 
سن الفيل، التي تحولت إلى »مدينة نحو 
األفضــل« أو »المدينة النموذجية« كما 
يحلو للبعض أن يسميها. وأن سن الفيل، 
تغيرت بشكل ظاهر، فهي تشكل إمتدادًا 
جغرافياً للعاصمة بيروت، والمدخل إلى 
منطقة ســاحل المتن الشــمالي، ورغم 
الحداثــة والتطور والتمــدن، التي لحق 
بها، ســتبقى ســن الفيل، الضيعة لكل 

أبناءها وسكانها وقاطنيها.

الكمال المطلق
• بماذا تحلمون بعد لســن الفيل، 
التي تألقــت في عهدكم، وهل يمكن 

ألحد أن يبلغ الكمال المطلق؟

بصراحة مطلقــة، أقول: »إن المجلس 
البلــدي الحالــي، بكل أعضائــه، فّعال 
ونشــيط ومميز، كما هو حال المجالس 
البلدية السابقة، وفي أول ستة أشهر بعد 
إنتخابه في شــهر أيار 2016، تم إجراء 
التحضيــرات ضمن رؤيــة جديدة، لكل 
البرنامــج التي أطلقناهــا خالل الحملة 
اإلنتخابية. وتم المباشرة بتنفيذ تفاصيل 
هــذا البرنامــج، ضمــن جــدول زمني 
محدد، ولكن على مراحل، وفي الســنة 
الثانية من بدء الوالية الجديدة، أفتتحنا 
وأعددنا العديد من المشــاريع، ومنها: 
»بيت العطاء«، الذي هو لكل مسن، يتم 
اإلتيان به في ســيارات خاصة بالبلدية، 
ضمن محطات محددة، ويعودون مســاء 
كل يوم إلى منازلهم، نقدم لهم وجبات 
األكل، مــن الفطور والغــداء، ويأخذون 
وجبــات العشــاء معهم، ويتــم اإلعتناء 
بهــم جســدياً ونفســياً، لناحيــة )قص 
شــعرهم، تقليم أظافرهــم، وصوالً إلى 
اإلســتحمام وإرتداء المالبــس النظيفة 
واألحذيــة المريحة(. وما قمنا به خطوة 
ال مثيــل لها، وأول بلدية في لبنان يكون 
فيها »بيت للمســنين« يحمل إسم »بيت 
العطــاء«، الــذي رأينا نمــاذج منه في 
مؤسســات خاصة، وليس في مؤسســات 
عامة ورسمية، وهذا إنجاز رائد وملفت، 

ويستوعب 250 شــخصاً يومياً، ويصنف 
»مآوى نهاري«.

كمــا أفتتحنا مســتوصفاً صحياً وطبياً 
داخل مقــار البلدية، فيه كل اإلمكانيات 
البشــرية والفنية، من )عيادات األسنان 
والعيــون والصحة العامــة، ويتم إعطاء 
الدواء والفحوصات المخبرية، والصور 
الشــعاعية( بشــكل مجاني لكل مريض. 
كما تــم إفتتاح حديقة عامة جديدة، مع 
ملعبيــن رياضييــن، فــي منطقة »ضهر 
الجمــل«. وتم تغيير زينــة عيدي رأس 
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الســنة والميالد المجيد، التي أعتمدت 
منذ عشر ســنوات، فتم تجديدها بشكل 
مغايــر تمامــاً، فــي الســاحات العامة 
والمســتديرات،  واألرصفة  والطرقــات 
وفــي داخل األحيــاء الســكنية. كما تم 
إفتتــاح »ســوق المتن للمونــة البلدية« 
بــكل أنواعها وطيبها، حيث عرضت أمام 

األهالي بأسعار مقبولة وتشجيعية.

ماذا تقول؟!!
• ماذا تقــول لألحــزاب والقوى 
السياسية، التي فزت بفارق كبير من 
البلدية  اإلنتخابــات  في  األصوات 
التي جرت قبل 18 شهرًا، من خالل 

الالئحة التي ترأستها؟
إن اإلنتخابات البلديــة بكل نتائجها، 
أصبحت خلفنــا، وأمامنــا مجلس بلدي 
يمثل فريق عمل متجانس، وأقول: »قلبي 
مفتوح للجميع، وأحترم كل األراء المؤيدة 
والمعارضة، ونبقى أهل وجيران وأقارب« 
فــي المقابل، أن األحزاب ال تمشــي في 
القرى والبلــدات، في الحالــة البلدية 
فقط، وبالعكــس، أنا مع وجود األحزاب 
وتطــور الحيــاة السياســية والحزبية، 
في واقع البلد كلــه، الذي ينجح بوجود 
تعددية حزبية فيه، هناك دول ديمقراطية 
عريقة تعتمد نظام الحزبين، على غرار 
ما نراه في بريطانيا والواليات المتحدة 
األميركيــة، وما نأمله أن نصل في لبنان 
إلــى إعتمــاد نمــوذج الحــزب الحاكم 
للسلطة واآلخر المعارض لها. وأعارض 
تدخل األحزاب والتيارات السياســية في 
العمــل البلدي، وحصرهــا فقط في دور 
العائــالت، ألن البلديــة تشــكل »أهلية 
بمحلية« وال أزال عند كالمي، لألحزاب 
والتيارات السياســية منذ توليت رئاسة 
المجلــس البلدي ألول مــرة عام 2004، 
»أتركوا البلدية وعملها للعائالت، وكما 
يقال، أهل مكة أدرى بشعابها، وأحصروا 
عملكــم علــى الصعيد الوطنــي، ومنها 
 اإلنتخابــات النيابية وتشــكيل اللوائح«.
وبعد تجربتي الطويلة في الشــأن العام 
وفــي العمل البلدي منذ عشــرين عاماً، 

عــون، الذي نكن لــه إحتــرام وتقدير 
ومحبة، فاألحداث السياسية واألمنية لم 
تكن سهلة أبدًا، فالحمل واألرث كبيرين، 
من عهود سابقة، وتحتاج إلى وقت أكبر 
إليجاد الحلول لكل األزمات والمشــاكل 
على الصعيــد اإلقتصــادي واإلجتماعي 
والمالــي. ومنهــا علــى ســبيل المثال: 
»إيجــاد فرص عمل للشــباب اللبناني، 
الذي يتخرج من الجامعات، ويسافر إلى 
بالد اهلل الواســعة، لكي يؤمن مستقبله 
المهني والعائلي، فســوق العمل اللبناني 
يشــهد إقفــاالً للكثير من المؤسســات 
والشــركات الخاصة، ما زاد في الطين 
بلة تراكم تداعيات أزمة النزوح السوري 
فــي لبنــان، التــي أضافت أعبــاءً على 

كاهــل الوضــع اإلقتصادي والمعيشــي، 
وثقاًل على البنــى التحتية، من طرقات 
ومياه وكهرباء، وعلى الواقــــع التربوي 
والصحي، وتداخل فيــــــها العمالـــــة 
األجنيــة مــــــن عراقيــــة وســودانية 
ومصريــة وأثيوبيـــــة وبنغالدشيـــــــة 

وســــواها«.
 أضف إلى ذلك كله، أزمة إســتقالة 
الرئيس سعد الحريري من الرياض وما 
رافقها من تداعيات سياسية مفاجئة تم 
التمكــن تجاوزها بحكمــة وذكاء رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون، وحنكة 
وتدويــر الزوايا من قبــل رئيس مجلس 
النــواب األســتاذ نبيه بــري، حيث عاد 
الرئيــس الحريري إلــى لبنان، وتراجع 
عن إســتقالته من خالل إنعقاد جلسات 
مجلــس الوزراء، فــي المقابــل اإلقليم 
بالحرائــق  مشــتعل  بلبنــان  المحيــط 
واألزمــات المتالحقــة، وندعــو اهلل أن 
يعطي القوة والعزم، لرئيس الجمهورية 
الرئيــس ميشــال عون، من أجــل إنقاذ 
هذا البلد وشــعبه وابعاده على األقل عن 

الحروب المشتعلة في المنطقة.

صمام األمان
• هل من كلمة لمؤسســة الجيش 
اللبناني، التي حققت إنتصارات في 

العام 2017؟
تشــكل مؤسســة الجيــش اللبنانــي، 
»صمام األمان«، لكل أبناء هذا الوطن، 
ويبقــى قائدهــا وضباطهــا وعناصرها 
وأفرادها، هــم الوجه الحقيقي المعبّر، 
عن صــورة الوطــن الوحدويــة، وتبقى 
المؤسسة األمنية، »الواقفة على قدميها« 
فالجيــش اللبنانــي يبقى لــكل الوطن 
وأبنائه، وهــو الضمانة الوحيدة لحماية 

الوطن ووحدته. 
قدمت هذه المؤسسة الغالي والنفيس، 
مــن شــهداء وجرحى، في العــام 2017 
من خالل تنفيذ عمليــة »فجر الجرود« 
التــي حــررت كل البلــدات الواقعة في 
السلسلة الشرقية، المتاخمة لسوريا من 
أيــدي التنظيمات اإلرهابية، من »داعش 
وأخواتها«، وأيضاً تم الكشف عن مصير 
الجنــود الذيــن خطفوا فــي آب 2014، 
مذبوحيــن على أيــدي عناصــر تنظيم 
»داعــش وجبهة والنصــرة« فتم تكريم 

إنجازات ضخمــــة تحققـــت، 
ويبقـــى لدينـــا طموحـــات 

كثيــــرة

الكل يعرف أنني أخـــدم
الذي لــم ينتخبنـــي أكثر

ممـــن الذي أنتخبنـــي

عندما تصبح رئيسًا للبلدية 
تصبــــح رئيــــس

»حـــزب ســــن الفيـــل«

ا لشــهداء فــي إحتفال رســمي حضره 
الرؤســاء الثالثة في مقر وزارة الدفاع 
الوطني في اليرزة. وعليه نبقى كلنا في 
حماية هذه المؤسســة األمنية بعكس ما 
يروجه البعض بأن الجيش اللبناني غير 
قادر وليس لديه األســلحة واإلمكانات، 
نرد على كل المغرضين والمشككين بأن 

الــكل أدرك صحة كالمي، بــأن العمل 
الحزبــي، يجــب أن ينفصل عــن العمل 
البلــدي، والبلديــة ال يجــب أن تكــون 
»مسيّســة أو حزبية«، ويجــب أن نكون 
ضمن »حزب ســن الفيــل الواحد« كما 

قلت سابقاً.

العهد الجديد
• بعد مــرور عام وشــهرين، على 
إنتخــاب  الرئيــس ميشــال عــون 
رئيسًا للجمهورية، ماذا تقول للعهد 

الجديد؟
من الصعب جدًا أن تقوم بعملية تقييم 
للعهــد الجديد، في الســنة األولى من 
واليــة رئيس الجمهورية العماد ميشــال 
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الجيــش اللبناني هو حامي الوطن وشــعبه. والناس 
كلهم ال يثقون باألحزاب بتاتاً، والثقة تبقى محصورة 
بالدولــة اللبنانيــة. والجيش اللبناني يشــكل أحد 
رموز وركائز الشــرعية اللبنانية، والمواطنين كلهم 
مرتاحيــن الداء هذه المؤسســة األمنية التي قامت 
بالكثير من العمليات األمنية اإلستباقية، في مواجهة 
المخططــات اإلرهابية التكفيرية، التي أرادت النيل 
من لبنان وشــعبه، وهذا يعني أن الشــعب اللبناني 
يريد على كل أرضه إنتشــارًا لــكل ضباط وعناصر 
وأفــراد الجيــش اللبناني على إمتــداد الوطن كله، 
فال ســالح يعلو فوق ســالح الجيش اللبناني، وباقي 
المؤسســات األمنيــة األخرى، وندعــو اهلل أن يأخذ 

بيدهم ويرحم جميع شهدائهم ويشفي جرحاهم.

الجار والصديق
ونطلب من اهلل أن يأخذ بيد المؤسســة العسكرية 
ويزيدهــا قوة ومناعة وصالبــة وأن يحمي اهلل قائد 
الجيــش العماد جوزيف عــون الجار والصديق وإبن 
ضيعة ســن الفيل، الذي عاش وتربى فيها، مع أهله 
الذيــن يقطنون بالقرب مــن بيتي، ونقول له: »اهلل 
يأخــذ بيدك، وينصــرك على أعدائــك، وأنتبه على 

حالك وأنتبه على لبنان«.

النظام النسبي
• هــل تؤيــد إجــراء اإلنتخابــات البلدية 
واإلختيارية عام 2022 بإعتماد النسبي فيها؟
إننا نؤيد إجراء اإلنتخابــات في كافة المحطات، 
مــن نيابية وبلديــة وإختيارية، ألنهــا متعلقة بمبدأ 
تداول الســلطة، وليس األمر محصورًا بهذا القانون 
اإلنتخابــي أو ذاك النظــام اإلنتخابي، ومن المعيب 
جدًا عدم إجــراء اإلنتخابية فــي موعدها المحدد، 
ســواء أُعتمــد القانون األكثــر أو النظام النســبي 
ضمــن الصــوت التفضيلــي، والســؤال المطروح: 
هل نــدم من أّقر النســبية؟!!، التي شــكلت مطلباً 
كل  تســقط  بإعتمادهــا  ألنــه  اللبنانييــن،  لــكل 
»المحادل والبوســطات«، ومن تأســف بعد مرحلة 
أقرارهــا، لماذا لــم يعتمد الصوتــان التفضيليان، 
وال يعقــل العــودة إلى قانــون 1960، الذي أقر في 
 عهــد الرئيس الراحل فؤاد شــهاب، قبــل 57 عاماً.
فــي المقابل، نقول: »من المعيــب جدًا عدم إجراء 
اإلنتخابــات النيابية بعد خمســة أشــهر ألنه كفانا 
تمديــدًا لمجلس نيابي، أنتخــب عام 2009، وأنتهت 
واليتــه عــام 2013، ومــدد له خمس ســنوات، في 

البلديــة  اإلنتخابــات  المقابــل جــرت 
واإلختيارية، بشــكل هــاديء وآمن، في 
عهد هــذا المجلس النيابــي المدد له، 
عامــي 2010 و2016. وأذكــر بأن رئيس 
الجمهورية العماد ميشــال عون، يقول، 
بأن عهده لم يبدأ بعــد، بإنتظار إجراء 
اإلنتخابات النيابية المقبلة. ودون ذلك 
يعني نزول الشعب اللبناني إلى الشارع 
ألن من حقه الطبيعي والمكتسب، إجراء 
اإلنتخابات في موعدها الدســتوري، في 
شهر أيار المقبل. ونؤيد الكالم الصادر 
عن رئيس مجلس النواب  األســتاذ نبيه 
بــري لجهة تأكيــده إجــراء اإلنتخابات 
النيابية، في ظل إعتماد النظام النسبي 
ولكن بالصوت التفضيلي، الذي يشــكل 
تجربــة جديدة في الحيــاة الديمقرطية 

اللبنانية.
سوق األحد

• مــاذا حصل بالنســبة إلى ملف 
إزالة سوق األحد في سن الفيل؟

ال يزال ملف »سوق األحد«، في عهدة 
القضاء اللبناني، الذي نكن لكل قضاته 
اإلحتــرام والتقدير، وربحت بلدية ســن 

الفيــل الدعــوة البدائية، ثم أســتأنفت 
الجهة المدعية عليه وبعدها ربحت بلدية 
ســن الفيل دعوة إســتئناف، والدعوة ال 
تــزال في التمييــز، ونأمل خيرًا في هذا 
الملــف. وكل أبناء ســن الفيل في هذه 
المعركة، من أجل تحرير »سوق األحد« 
مــن المعتديــن عليه، فالضــرر واألذى 
يلحق بــكل أهالــي المنطقة، ونناشــد 
نواب العاصمة بيروت والمتن الشــمالي 
والمحافظ القاضي زياد شــبيب، العمل 
على إيجاد الحل لهذه المشكلة العالقة 
ألن موقع سوق األحد يشكل مدخاًل لسن 
الفيل وللعاصمة بيروت، ولقضاء المتن 
الشمالي، والتشويه يطال هذا الشريان 
الحيــوي، ويحتــاج إلى عمليــة تنظيف 

وتجميل واسعة.
فــي المقابل فــإن المديريــة العامة 
للتعاونيــات، قدمت المــكان البديل في 
منطقــة الكارنتينــا، وهذا مــا ترفضه 
الجهــة المحتلة والمســيطرة على عقار 
»ســوق األحد«، بدون وجه حق، وعليه، 
فاإلنتظــار ســيد الموقــف، حتى تصدر 
كافــة األحكام عــن القضــاء اللبناني، 
وصوالً إلى تنفيذها بالشكل العملي على 

أرض الواقع.
محطات التكرير

• كيــف هــي العالقة مــع إتحاد 
بلديات منطقة المتن الشمالي؟

إن العالقة ممتازة، مع رئيســة إتحاد 
بلديات المتن الشــمالي الســيدة ميرنا 
المــر، ومع كافــة البلديــات المحيطة 
بمنطقة سن الفيل، وال يوجد أية مشاريع 
مشــتركة، في هذه المرحلــة الراهنة، 
بإستثناء مشروع مع اإلتحاد يتعلق بإقامة 
شــبكة محطــات تكرير للمياه اآلســنة 
والمجاريــر والصرف الصحي، تبدأ من 
منطقة بعبــدات في المنطقــة الجبلية، 
وصــوالً إلــى قــرى الجــرد األوســط، 
وبلديات ســاحل المتن الشمالي، ألنه ال 
يعقــل أن ترمى وتتحــول كل هذه المياه 
اآلســنة والمجاريــر والصرف الصحي، 

إلى الوديان أو شاطئ البحر.
هــل  اإلداريــة،  الالمركزيــة   •
ال تــزال تؤيــد تطبيــق مشــروع 

الالمركزية اإلدارية؟
أقولهــا بصوت عــاٍل ومرتفع فالدعوة 
مشــروع  بإقــرار  للمطالبــة  ملحــة 
نــص  والــذي  اإلداريــة  الالمركزيــة 
عليــه إتفاق الطائــف، قبــل 27 عاماً، 
فمشــروع الالمركزيــة اإلدارية يســمح 
اإلقــرار العملــي ألي مشــروع بلــدي، 
خالل فتــرة زمنية قصيــر، وأن أضعف 
اإليمان إقرار هذا المشــروع، وال يجوز 
السكون عن عدم تنفيذه وتطبيقه، فكل 
ديمقراطيات العالــم المتحضر، أخذت 
بهــذا المشــروع، ونفذته منذ عشــرات 
الســنين، ويجب أن تكــون الرقابة على 
البلديات الحقة وليســت مسبقة في ظل 
وجود ديوان المحاســبة ومراقب مالي، 
فالرقابة المســبقة على البلديات تؤذي 
العمل البلدي، لناحية العرقلة في إقرار 
المشــاريع البلدية، مما يؤثر على اآلداء 
البلــدي، وإذا حصلــت أخطــاء فادحة، 
هناك قضاء مختص يدقق ويحاســب إذا 
وجد الخطأ، في المقابل يبقى الشــعب 
هو األســاس لكونه يراقب ويحاسب يوم 
اإلنتخابات البلدية، في صناديق اإلقتراع 

كل ست سنوات.

تم تجديـــد زينــــة الميـــالد
ورأس السنــــة بشكـــل
مغايـــر عــــن السابــــق

رئيس مجلس بلدية سن الفيل األستاذ نبيل كحالة
يحاوره الزميل محمد خليل السباعي


