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سياسة

الفوز عليه
طرابلس» البلدية.
الحركة داخــل مكتب الوزير السابق
فيصل كرامي ال تختلف عن مرحلة
اإلعــداد لالنتخابات البلدية .غايات
الــزوار هي التي تبدلت .قسم يــزوره
مـهـنـ ّئــا بــرم ـضــان ،وال ـق ـســم اآلخـ ــر ال
يـ ـش ــذ عـ ــن قـ ــاعـ ــدة ط ـل ــب الـ ـخ ــدم ــات.
ّ
ي ـ ـع ـ ـتـ ــرف ك ـ ـ ــرام ـ ـ ــي ب ـ ـ ـ ـ ــأن «وضـ ـعـ ـن ــا
مـحـشــور ف ــي االن ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
وال ُيـمـكـنـنــا أن نـتـعــامــل مـعـهــا عبر
م ـن ـطــق ال ـب ـل ــدي ــة ن ـف ـس ــه .م ــا ب ـق ــا فــي
رياحة» .يتريث في الغوص أكثر في
ّ
ه ــذا املــلــف بحجة أن الــوقــت ال يــزال
ُمبكرًا للبحث في التفاصيل .يقول:
«س ـن ـس ـت ـف ـي ــد مـ ــن رم ـ ـضـ ــان ل ـي ـكــون
ف ــرص ــة ل ـ ُت ــرت ـي ــب ال ـب ـي ــت ال ــداخـ ـل ــي.
م ــا زل ـنــا ن ـقـ ّـيــم االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة
ّ
ونعمل على هيكلة جديدة في كل ما
يتعلق باملاكينة االنتخابية» .إعادة
وصل ما انقطع مع املناطق الشعبية
هــو جــزء مــن التقييم ال ــذي يـقــوم به
«األف ـن ــدي» ،وكــذلــك مــع األع ـضــاء في
املجلس البلدي الجديد« :عدد منهم
قــريــب مـنــا ،الــرئـيــس نجيب ميقاتي
وأن ــا .ه ــؤالء األش ـخــاص دخ ـلــوا إلــى
ّ
الـبـلــديــة مــن أج ــل اإلن ـم ــاء» .يــؤكــد أن
أحـ ـدًا منهم «ل ــم يعتب علينا ألنهم
قــدروا الواقع السياسي والـظــروف».
أما في ما ّ
خص جبل محسن «فيجب
أن نتواصل مــع املرجعيات الدينية
والـفـعــالـيــات السياسية أك ـثــر» .مــاذا
ع ــن الـ ـح ــزب ال ـع ــرب ــي الــدي ـم ـقــراطــي؟
«هم أخذوا موقفًا منا ...على مهلن».
وماذا عن ريفي؟ تتقاطع إجابته مع
إج ــاب ــة مـيـقــاتــي« :ال ُيـمـكــن تجاهله
(ريـ ـ ـف ـ ــي) ألنـ ـ ــه ح ــال ــة م ـ ــوج ـ ــودة فــي
املدينة ،لكن ال عالقة معه».
ّ
يرى البعض أن التحالف مع النائب
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري ك ـ ــان أح ـ ــد ع ــوام ــل
خسارة «االئتالف» في طرابلس .إال
ّ
ّأن كرامي ،كما ميقاتي أيضًا ،ال يبدو
ّ
أن ــه سيسعى إلــى فــك هــذا االرتـبــاط.
الـ ّحــريــري «يـمـلــك أكـبــر كتلة نيابية
سنية واق ـتــرب كثيرًا مــن خياراتنا،
ملاذا نعاديه؟ وصل إلى محل يرشح
(النائب) سليمان (فرنجية)» .يصف
الــوزيــر محمد الصفدي بـ«الصادق.
نتواصل في املناسبات وال مانع من
ً
التعاون مستقبال».
نــائــب رئ ـيــس «مــؤس ـســة ال ـص ـفــدي»،

أحـ ـمـ ــد ال ـ ـص ـ ـفـ ــدي ،لـ ــم يـ ـك ــن يـنـتـظــر
نتيجة االنتخابات «حتى نعرف أن
ري ـفــي حــالــة ف ــي املــدي ـنــة ،فـهــو وزي ــر
ولديه شعبيته» .لن يكون الصفدي
ً
عقبة أمــام املجلس البلدي الجديد،
ّ
«رحبنا بالنتائج ألن طرابلس هي
الــرابــح األكـبــر .كلنا أيدينا مـمــدودة
ل ــإن ـم ــاء ،ف ـقــد آن األوان ألن تـكــون
ال ـب ـل ــدي ــة ع ـل ــى م ـس ــاف ــة واحـ ـ ـ ــدة مــن
الـجـمـيــع» .فــي مــركــز «املــؤس ـســة» ،ال
ي ــزال املعنيون يعملون على تقييم
التجربة السابقة .بالنسبة إلـ ُـى ابن
شـقـيــق ال ــوزي ــر ال ـص ـفــدي «ل ــن ن ـبـ ّـدل
خ ـطــاب ـنــا ال ـس ـيــاســي امل ـع ـت ــدل ال ــذي
يدعو إلى رفع املظلومية عن الناس.
ما سنفعله هو طريقة التواصل مع
الناس عبر سماعهم وإسماعهم ما
يخدم مصلحة املدينة».
ي ـن ـت ـظ ــر أحـ ـم ــد الـ ـصـ ـف ــدي الـ ـق ــان ــون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي ل ـت ـح ــدي ــد امل ـ ــوق ـ ــف مــن
«الـ ـنـ ـي ــاب ــة» .ي ـ ــرى أن ال ـن ـس ـب ـيــة هــي
«القانون العادل ،أما أي قانون آخر
فـلــن يـكــون ُمــرض ـيــا» .فــي ح ــال إبـقــاء
قانون الستني« ،ربما يكون التحالف
السياسي أنسب الحلول للترشح».
فــي  2013تـقـ ّـدم «أب ــو فتحي» بطلب
تــرش ـي ـحــه ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة،
ب ـعــدمــا ق ــرر ع ـ ّـم ــه «ت ــوري ـث ــه» املـقـعــد
الطرابلسي .حتى الساعة لم ُيحسم
الـ ـق ــرار ب ـع ــد ،ول ــو أن ــه ي ــوح ــي خــال
ال ـح ــدي ــث م ـعــه أن ال ــوزي ــر الـصـفــدي
ه ــو ال ـ ــذي سـ ُـي ـك ـمــل امل ـس ـي ــرة« .عـمــي
وأنـ ـ ــا وج ـ ـهـ ــان ل ـع ـم ـلــة واح ـ ـ ـ ــدة .س ـ ّـر
نجاحنا بأننا يكمل أحدنا اآلخــر».
وردًا على الـشــائـعــات الـتــي تـقــول إن
زوجــة عمه ،فيوليت خيرالله ،تريد
إبعاده عن املقعد النيابي ،يرد أحمد
الصفدي بالقول إن هــذه الشائعات
ليست ســوى «خبريات يتسلى بها
البعض في املقاهي .العائلة ال تتجزأ
والعالقة ال ُيمكن أن يلعب أحد بها».
أكثر ما يشغل بال هذه الشخصيات
س ـم ــاع «ص ـ ــوت ال ـش ـع ــب» .إمـ ــا أنـهــا
خـ ـط ــوة ش ـب ـي ـهــة ب ـخ ـط ــاب ال ــرئ ـي ــس
التونسي املخلوع زين العابدين بن
ع ـلــي ،ح ــن ق ــال قـبــل س ـقــوطــه« :اآلن
فهمتكم» ،أو أنها بداية الستجماع
الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــوى ،ي ـ ـقـ ــودهـ ــا مـ ـيـ ـق ــات ــي ال ـ ــذي
َيـ ِـعــد ســائـلـيــه عــن شعبيته بــالـقــول:
«القوني بعد ثالثة أشهر».

موظفة أممية:
ليت اليونيفيل تنتشر على كامل الحدود!
ضحى شمس
املقابلة التي أجراها الزميل فادي شهوان في برنامج «بيروت اليوم»
على قناة «ام تي في» ،اول من امس ،مع رشا ابو غزالة التي قدمت
كمساعدة لرئيس اركان قوات اليونيفيل لوتشيانو غرينشنكو ،بدت
غريبة عن املقابالت الترويجية التي اعتدناها ،والتي ازدهــرت بعد
تجربة حرب تموز املريرة التي ارست عداء بني اهل الجنوب وبني تلك
القوات ،التي تسبب بعضها بمقتل العديد من املدنيني عبر رفضها
ايوائهم في مراكزها األممية خــال القصف االسرائيلي املتوحش
العام !٢٠٠٦
هكذا ،أدلــت السيدة ،بصفتها تلك ،بمواقف خطيرة ،بــدت كرسالة
ملتبسة الوجهة ،عبر اللعب باملساحات الرمادية ما بني الرسمي
والشخصي وما بني اللبناني واالممي.
ماذا قالت ابو غزالة؟ ببساطة تحدثت عن امنيتها ان تنتشر قوات
اليونيفيل على كامل الحدود اللبنانية! اي بتعبير آخر تريد تطبيق
الـقــرار ( ١٧٠١الـصــادر عــن مجلس األمــن الـعــام  )٢٠٠٦على كافة
االراضي اللبنانية .اي؟ ان تنتشر تلك القوات على حدودنا مع سوريا
شماال وبقاعا تماما كما هي على حدودنا مع ...اسرائيل جنوبًا!
هل تفهم السيدة معنى كالمها هذا في السياسة؟ وإن كانت تفهم،
هل ّ
تعبر عن موقف اممي؟ ام عن «جــو» أممي ،طاملا انها تتحدث
بتلك الثقة والحماسة؟ يسألها شهوان« :هــل هو شــيء إيجابي ان
تكون هناك قــوات يونيفيل في كل لبنان؟» ،فتجيبه« :عــم تسألني
أللي؟ آكييييد».
لكن املــوضــوع ال يتوقف هنا فقط .فاملقابلة التي دامــت اكثر من
نصف ساعة ضمن برنامج «بيروت اليوم» كانت مذهلة بما ّ
عبرت
عنه اجــابــات السيدة ابــو غزالة من كــره الــذات الجماعية ،شرشحة
الــدولــة اللبنانية (وكــأنـهــا بـحــاجــة ملــن يـشــرشـحـهــا) ،تحميل اهــل
الـجـنــوب او مــن اطـلـقــت عليهم الـتـسـمـيــة االسـتـعـمــاريــة «الـسـكــان
املحليون» مواقف مشابهة ملواقفها من نوع انهم مرتاحون كثيرا
لوجود اليونيفيل!
هكذا لم تعد السيدة ابو غزالة تتحدث فقط عن اليونيفيل ،بل تعدت
تلك الحدود (غير ّ
املرسمة على ما يبدو في عقلها) لتتحدث باسم
اللبنانيني عامة واهل الجنوب خاصة .فضال عن تماهيها املحزن
مــع ال ــذات األممية ،تجاهل وقــائــع األرض ،جهل معلومات بسيطة
عن تلك القوات كعدد اللبنانيني العاملني مع تلك القوات (وهم ٧٠٠
للمناسبة) الخ...
وبالتدقيق في اوراق ابو غزالة الرسمية يتبني مشكل آخر يزيد من
غموض املقابلة والغرض منها :فقد كان واضحا انها مأذونة للتكلم
باسم اليونيفيل ،وهــو أمــر استثنائي ان علمنا انها ليست حتى
موظفة دائمة بل متعاقدة مع «قوات حفظ السالم» ،وان اي موظف
في اليونيفيل ال يستطيع ان يتكلم مع اي وسيلة اعالمية اال بموافقة
مسبقة مــن الـقـيــادة .هــذه الـقـيــادة الـتــي ستتبدل قريبا مــع رحيل
اللواء لوتشيانو بورتوالنو ،الذي سيحل محله قائد جديد إيرلندي
الجنسية .فهل يكون مضمون مقابلة ابو غزالة نوعا من تصفية
حساب ما قبل الرحيل مع لبنان؟ ام زرع الغام تحت اقــدام القائد
املقبل؟ ام ببساطة شطط من موظفة تريد اثبات والئها األممي؟
ال ارجح الشطط باملضمون بل بالشكل .فقد بدت السيدة انفعالية
لدرجة انها وهي على الشاشة وبصفتها تلك ،اي مساعدة رئيس

اركــان اليونيفيل« ،نشرت حريم» الــدولــة اللبنانية التي اعتبرتها
والـشـفــافـيــة طــريـقــن مـتــوازيــن ال يلتقيان اب ــدا .وان الــدولــة (غير
موجودة) وحكومتها (غير موجودة) وبرملانها غير موجود حسب
قولها! قد نقبل هذا الكالم من اي مواطن ،لكن اللعب بني الصفات
والتشقلب بينها ال يمكن ان يمر .فتارة هي مواطنة لبنانية «قدمت
شهيدا للجيش» ،وتارة هي مساعدة رئيس اركان قوات اليونيفيل.
صحيح انـهــا تــذكــرت (بـعــد ان ذكــرهــا الــزمـيــل ف ــادي ش ـهــوان) ان
تقول انها تتكلم كمواطنة لبنانية ،ولكن هيهات! فهل استضافها
التلفزيون بصفتها املواطنية تلك؟ ام بصفتها األممية؟ من اين
تكتسب اهـمـيــة ظـهــورهــا؟ فالصفة الـتــي ذيـلــت صــورتـهــا معظم
املقابلة كانت تقدمها بصفتها مساعدة لرئيس اركان اليونيفيل.
فهل يحق لها ان تتحدث عن الدولة املضيفة بهذه الطريقة؟
هذا في الشكل .اما في املضمون؟ فقد بدا واضحا حرصها على
ذكــر نـقــاط كــانــت تـقــرأهــا بــن الفينة واالخ ــرى عــن ورق ــة امامها،
وان حرصت عبر اسلوبها اإلنفعالي على اإليحاء بأنها أكثر من
ناقلة رســائــل ،وهــذا غريب جــدا على موظفة امــم متحدة ،اال انها
تهورت في الكالم لدرجة القول ان الجنوب بعد العام  ٢٠٠٦شهد
«درجة من األمن واالستقرار ما حس فيها لبنان من اربعة عقود»
بـسـبــب :الـيــونـيـفـيــل! ال لـيــس الـسـبــب مـعــادلــة ال ــردع الـتــي اقامتها
املقاومة اللبنانية بعد  ٣٣يوما من الصمود امــام آلــة حــرب تواطأ
معها العالم بأسره ،وليس بتضحيات أهل الجنوب الذين منعتهم
قــوات الـطــوارئ الدولية مــن اللجوء الــى مقراتها مــا تسبب بمقتل
املئات منهم وخاصة األطفال والنساء .بل بسبب وحيد هو زيادة
امكانيات اليونيفيل .انتظرنا  ٢٤ساعة لنسمع نفيا ملا قالته السيدة
اعــاه من قيادة اليونيفيل ،لكن لم ينبس احد ببنت شفة .ما زاد
االمر غموضا.
ل ــذا اتـصـلـنــا بــال ـنــاطــق االع ــام ــي ب ــاس ــم قـ ــوات ال ـيــون ـف ـيــل ان ــدري ــا
تيننتي ،وسألناه ان كان املوقف الذي آدلت به ابو غزالة هو موقف
اليونيفيل ،فأرسل ردا يؤكد فيه بلغة الدبلوماسية «ان اليونيفيل
تعمل في اطار تفويضها من مجلس األمن بموجب القرار .»1701
واضــاف انــه «ليس لليونيفيل أي دور على االطــاق على الحدود
اللبنانية ـ ـ السورية .لليونيفيل دور محدد ومنطقة عمل واضحة
في جنوب لبنان .نشر قواتها مرتبط بوقف األعمال العدائية بني
لبنان واسرائيل .في إطار تفويض اليونيفيلّ ،
يعد االعتبار األهم
هو استمرار التزام األطــراف بوقف األعمال العدائية والتعاون مع
اليونيفيل» ( )...امــا «فــي إطــار الوضع اإلقليمي ،ال يمكن املبالغة
بأهمية ذلك .ما زال تركيزنا على الحفاظ على الهدوء السائد على
طول الخط األزرق في منطقة عملياتنا :بني نهر الليطاني والخط
األزرق» .نسأله :اذا انت تنفي ان يكون موقف ابو غزالة هو موقف
اليونيفيل؟ فيجيب« :بالتأكيد».
حسنا .سنعيد طــرح االسئلة :اذا لــم تكن هــذه املــواقــف تعبر عن
موقف اليونيفيل الرسمي ،فهل تعبر عــن جــو سائد فــي القوات
األمـمـيــة؟ ولــم التعبير عــن هــذا الـجــو على الـشــاشــات قبيل رحيل
القائد الحالي ومجيء القائد االيرلندي؟ هل هي رسالة؟ والى من
تتوجه الرسالة؟
ال اجابات لدي .لكن .ان كان هذا هو حال االمم املتحدة وموظفيها؟
يحق لعزيزنا بــان كي مــون ان يقلق .فعلى االقــل سيكون عندها
يفعل شيئا يجيده!

تقرير

ّ
أهل «التنمية والوفاء» يفرقهم كرسي بلدي
آمال خليل
ق ـطــوع االن ـت ـخــابــات ل ــم ي ـمـ ّـر ف ــي عــدد
م ــن ال ـب ـل ــدي ــات ج ـن ــوب ــا .ري ـ ــاح نـتــائــج
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة الـ ـت ــي جـ ــاءت
بـعـكــس مــا اشـتـهـتـهــا سـفــن االئ ـتــاف
بــن ح ــزب ال ـلــه وحــركــة أم ــل ،تعصف
بـ ــاألهـ ــالـ ــي وتـ ــأسـ ــرهـ ــم تـ ـح ــت وطـ ــأة
ال ـ ـخ ـ ــاف ـ ــات ال ـ ـحـ ــزب ـ ـيـ ــة والـ ـع ــائـ ـلـ ـي ــة
والشخصية.
املـ ـ ـنـ ـ ـص ـ ــوري (ق ـ ـ ـضـ ـ ــاء صـ ـ ـ ـ ــور) ال ـت ــي
تـــ ّ
ـوح ـ ـ ــده ـ ـ ــا ال ـ ـ ـ ـ ــذاك ـ ـ ـ ـ ــرة الـ ـجـ ـم ــاعـ ـي ــة
ّ
لـلـمـقــاومــة وال ـت ـحــريــر ،ك ــادت تفرقها
نـ ـت ــائ ــج االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ال ـ ـتـ ــي ه ـ ـ َّـددت
األم ــن املـجـتـمـعــي وأواص ـ ــر الـعــائــات
والتحالف بــن أمــل وحــزب الـلــه ،بعد
أن خــرق أربعة من الالئحة املعارضة
الئ ـحــة االئ ـت ــاف عـلــى ح ـســاب حصة
أم ــل .ك ــادت أن تسقط رواب ــط الــوحــدة
مــن الــذاكــرة الجماعية أم ــام اتهامات
«خ ـ ـيـ ــانـ ــة االئـ ـ ـ ـت ـ ـ ــاف وال ـ ـ ـ ـغـ ـ ـ ــدر» ال ــى
أن تـ ــوصـ ــل ال ـ ـحـ ــزب وأمـ ـ ـ ــل إلـ ـ ــى حــل

ّ
ت ـمــثــل ب ــدف ــع عـ ــدد م ــن األعـ ـض ــاء إلــى
االس ـت ـق ــال ــة ب ـه ــدف ح ــل ال ـب ـل ــدي ــة .وال
تــزال االسـتـقــاالت أمــام قائمقام صور
ّ
بانتظار بتها.
سـ ـيـ ـن ــاري ــو امل ـ ـن ـ ـصـ ــوري يـ ـتـ ـك ــرر فــي
ع ــربـ ـص ــالـ ـي ــم الـ ـ ـت ـ ــي تـ ـخـ ـش ــى الـ ـح ــل
وإع ـ ـ ــادة االن ـت ـخ ــاب ــات .ص ـخــب طيف
ّ
امل ـق ــاوم ــن ف ــي ج ـبــل ص ــاف ــي ل ــم يـغــط
ع ـل ــى ض ـج ـي ــج الـ ـخ ــاف ــات ال ـعــائ ـل ـيــة
والحزبية التي تعصف بالبلدة منذ
االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة بـعــد أن اخـتــرق
أرب ـعــة مستقلني الئـحــة االئ ـتــاف من
ح ـصــة أم ــل (االئـ ـت ــاف ق ـســم الـبـلــديــة
بــن  8أعـضــاء ألمــل و 7للحزب ،فيما
«املستقلون» منقسمون :اثنان قريبان
مـ ــن ال ـ ـحـ ــزب واثـ ـ ـن ـ ــان مـ ــن الـ ـح ــرك ــة).
اتـهــم الـحــركـيــون عـنــاصــر فــي الـحــزب
ب ـت ـش ـط ـيــب م ــرشـ ـح ــي أمـ ـ ــل ملـصـلـحــة
امل ـس ـت ـق ـلــن .خـ ـس ــارة م ــدوي ــة سجلت
ألم ــل لـيــس بـسـبــب تـنــاقــص حصتها
إلـ ــى ال ـن ـص ــف ف ـح ـس ــب ،ب ــل ألن أب ــرز
مرشحيها لــرئــاســة الـبـلــديــة محمود
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ح ـســن ،ك ــان بــن األرب ـع ــة الـخــاســريــن.
أوس ـ ــاط أم ــل أش ـ ــارت إل ــى أن الـبـحــث
يتركز على مخرجني :إما الدفع نحو
استقالة جماعية للبلدية ،أو استقالة
املـسـتـقـلــن وان ـت ـخــاب أرب ـع ــة مكانهم
محسوبني على أمــل .إال أن املخرجني
ً
أث ـ ــارا جـ ــدال ف ــي ال ـب ـل ــدة .م ـص ــادر في
اللجنة املكلفة تقريب وجهات النظر
بــن األفــرقــاء لفتت إلــى أن االستقالة
ليست واردة لدى املستقلني وأعضاء
الـحــزب ،مـحــذرة مــن «تسجيل سابقة
بإسقاط عضوية املستقلني واإلصرار
على صبغ البلدية بلون واحــد ،برغم
ال ـت ـع ــددي ــة والـ ـتـ ـن ــوع ب ــن األهـ ــالـ ــي».
وتـســاء لــت« :مــن يضمن أن تـفــوز أمل
ّ
باملقاعد األربـعــة وأل يترشح مجددًا
أشـ ـخ ــاص م ـس ـت ـق ـل ــون؟» .ح ـت ــى ي ــوم
أمس ،كان املشهد ال يزال ضبابيًا ،في
ظل مخاوف من فرض االستقالة على
أكثرية األعضاء وحل البلدية.
الضبابية ليست أق ــل فــي يــاطــر بلدة
الشهداء واألسرى (قضاء بنت جبيل).

لم يكن خرق املستقلني بثالثة أعضاء
على حساب أمل (التوزيع االئتالفي 9
أعضاء ألمل و 6للحزب) سبب الخالف
الــوحـيــد .التشطيب وحـصــول مرشح
أم ـ ــل ل ـل ــرئ ــاس ــة خ ـل ـي ــل كـ ــورانـ ــي عـلــى
نسبة أصــوات قليلة ،في مقابل تفوق
املـسـتـقــل ضـمــن مــرشـحــي أم ــل محمد
ب ــاغ ــي ع ـل ـيــه بـ ـ ــ 300ص ـ ــوت ،ضــاعــف
الـخــاف .بــاغــي بعد نسبة ّاألص ــوات
العالية التي حصل عليها رشح نفسه
ملنصب الرئيس خالفًا للمتفق عليه،
ون ـ ــاص ـ ــره ب ـع ــض األعـ ـ ـض ـ ــاء مـ ــن أم ــل
والحزب لحسابات عائلية .علمًا بأن
بـلــديــة يــاطــر ع ــام  ،2010حـلــت بعض
شهرين من انتخابها بسبب مخالفة
املتفق عليه بني الحزب وأمل وانتخاب
رئيس آخر وفقًا للحسابات العائلية.
ابن البلدة النائب عبد املجيد صالح،
ل ـفــت ف ــي اتـ ـص ــال م ــع «األخ ـ ـبـ ــار» إلــى
احتمال نجاح االتصاالت بني الطرفني
بالتوصل إلى حل في اليومني املقبلني.
ومــن املـخــارج املقترحة للحل ،تقسيم

والية الست سنوات بني رئيسني.
في كفردونني (بنت جبيل) ،تشخص
األنـ ـظ ــار إلـ ــى ال ـس ـبــت امل ـق ـب ــل ،املــوعــد
ال ــذي حـجــزه رئـيــس الــائـحــة الـفــائــزة
ف ــي االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـب ـل ــدي ــة ،رئـيـسـهــا
ال ـ ـسـ ــابـ ــق امل ـ ـه ـ ـنـ ــدس ف ـ ـ ـ ــادي بـ ــركـ ــات،
الن ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ون ــائـ ـب ــه .امل ــوع ــد
تــأجــل مـ ــرارًا بـسـبــب إصـ ــرار أم ــل على
فــرط البلدية بعد سـقــوط مرشحيها
ال ـع ـشــرة ف ــي الئ ـحــة الـتـنـمـيــة وال ــوف ــاء
ب ــالـ ـك ــام ــل أمـ ـ ـ ــام الئ ـ ـحـ ــة «كـ ـف ــردون ــن
أجـمــل» برئاسة بــركــات (كــان مدعومًا
مــن أم ــل فــي الـبـلــديــة ال ـســاب ـقــة) ،فيما
صـ ـم ــد م ــرشـ ـح ــو الـ ـ ـح ـ ــزب ال ـخ ـم ـس ــة.
خ ــروج أمــل مــن البلدية قطع الطريق
عـلــى م ـحــاوالت املـعــالـجــة .فــي اتـصــال
مع «األخبار»ّ ،
شدد بركات على موعد
ال ـس ـبــت الن ـت ـخ ــاب ال ــرئ ـي ــس ون ــائ ـب ــه.
مـ ـ ــاذا ع ــن الـ ـخ ــاف ــات؟ «م ـش ــي ال ـح ــال
بعد االتصاالت التي أجريت» .وأشار
إلــى أن الرئيس ونائبه سيكونان من
الئحة «كفردونني أجمل».

