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تقرير

تململ في البقاع الغربي

االشتراكي يستأثر بالتوظيف
أسامة القادري

باسيل مع
فعاليات
عكارية في
بينو أمس
(األخبار)

تعرقلت مجددًا ،وانتقل املقربون من
باسيل من الحديث عن خطورة إجراء
االنتخابات إلى الحديث عن تأجيلها
«ري ـث ـمــا تـنـضــج الـ ـظ ــروف» ،وتـعــديــل
النظام الداخلي مجددًا بما يتناسب
مــع وج ـهــة نـظــر بــاسـيــل مــن مختلف
البنود ،وتعيني منسقني جدد لإلعداد
لالنتخابات املقبلة واإلشراف عليها،
إض ـ ــاف ـ ــة إل ـ ـ ــى إفـ ـ ـس ـ ــاح املـ ـ ـج ـ ــال أم ـ ــام
آالف امل ـن ـت ـس ـبــن الـ ـج ــدد لـلـمـشــاركــة
فــي االن ـت ـخــابــات .وف ــي مـ ــوازاة إع ــداد
باسيل األرضـيــة التنظيمية الــازمــة
للفوز في االنتخابات ،يبدو واضحًا
من جوالته املناطقية إعداده األرضية
ال ـش ـع ـب ـي ــة أيـ ـ ـض ـ ــا .إال أن الـ ــواضـ ــح
أيـضــا أن الـفـعــل الـبــاسـيـلــي لــن يبقى
ه ــذه امل ــرة مــن دون ّ
رد فـعــل .فتطيير
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ي ـم ـث ــل ،بــال ـن ـس ـبــة إل ــى
ً
املجموعة الثانية ،دليال إضافيًا على
رفض املجموعة األولى مبدأ الشراكة،
وعـ ـ ــدم اق ـت ـن ــاع ـه ــا بـ ـق ــدرة ال ـعــون ـيــن
عـلــى االلـتـفــاف بعضهم ح ــول بعض
تـحــت سـقــف الــديـمـقــراطـيــة الـحــزبـيــة
ل ـب ـن ــاء حـ ــزب ق ـ ــوي .وع ـل ـي ــه ،ال يـفـكــر
نعيم عــون ـ ـ على األقــل ـ ـ فــي الوقوف

ّ
متفرجًا هــذه امل ــرة :يفترض بجميع
العونيني أن يعلموا أن االنتخابات لم
تعد تتعلق باختيار املرشح األنسب
لـتـنـظـيــم ال ـت ـي ــار ف ــي هـ ــذه ال ـب ـل ــدة أو
تلك ،بــل بموقف املــرشــح مــن سياسة
الـ ـتـ ـي ــار ال ـع ـل ـي ــا« :يـ ــريـ ــد ال ـع ــون ـي ــون
تأسيس حزب حقيقي أم ال يريدون؟
يريدون إبقاء املعايير الحالية لتولي
امل ـس ــؤول ـي ــات ال ـس ـيــاس ـيــة والـحــزبـيــة
واإلدارية أم سيسعون لتغييرها؟».
وفـ ـ ــي مـ ـ ـ ـ ــوازاة حـ ـم ــاس ــة ن ـع ـي ــم ع ــون
للحديث علنًا عـ ّـمــا يكبته منذ عشر
س ـ ـنـ ــوات ،مـ ــن دون امل ـ ــس مـ ــن قــريــب
أو ب ـع ـي ــد ب ــزع ــام ــة الـ ـعـ ـم ــاد م ـي ـشــال
عـ ـ ــون ،تـ ـب ــرز ح ـم ــاس ــة ب ــاس ـي ــل لـقـلــب
الطاولة املستديرة التي قرر الجنرال
ق ـبــل بـضـعــة أش ـه ــر إج ــاس ــه وســائــر
زمالئه في التيار حولها .كأن ما هو
«ش ــرع ــي وضـ ـ ــروري وم ــؤق ــت» انـهــار
ً
دف ـع ــة واح ـ ـ ــدة ،وامل ـخ ـي ــف أن ك ــا من
صـهــر ال ـج ـنــرال وابـ ــن شـقـيـقــه يشعر
بـ ــأن ت ـع ــاي ــش املـ ـش ــروع ــن ،ك ـم ــا ك ــان
يحصل منذ نحو خمس سنوات ،لم
يعد ممكنًا ،وال بـ ّـد مــن فصل املسار
واملصير.

ش ـكــل ت ـع ـيــن مــوظ ـفــن ف ــي مــراكــز
حكومية في قضاء راشيا الــوادي
مـ ـ ـ ـ ــادة سـ ـج ــالـ ـي ــة فـ ـ ــي ال ــوسـ ـط ــن
السياسي واالجتماعي في منطقة
راشـ ـي ــا والـ ـبـ ـق ــاع الـ ـغ ــرب ــي ،ل ـكــون
غالبية املــوظـفــن محسوبني على
الحزب التقدمي االشـتــراكــي ،ومن
الطائفة الدرزية.
هـ ـ ـ ــذا املـ ـسـ ـتـ ـج ــد نـ ـ ـ ــزع مـ ـ ــن وزيـ ـ ــر
الـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ـح ـ ـ ــة وائ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أب ـ ـ ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ــاع ـ ـ ــور
«الشعبية» الكبرى التي اكتسبها
ج ـ ـ ـ ــراء ح ـ ـمـ ــاتـ ــه امل ـ ـس ـ ـت ـ ـمـ ــرة ضــد
ال ـف ـس ــاد الـ ـغ ــذائ ــي ،ل ـي ـت ـحــول إل ــى
متهم بـ «االنتماء الفئوي» والعمل
ملصلحة فئة على حساب شريحة
كبيرة من أبناء املنطقة ،خصوصًا
أن أبــو فــاعــور هــو الــوزيــر الوحيد
م ــن ال ـب ـق ــاع ال ـغ ــرب ــي وراشـ ـي ــا فــي
ّ
تسربت
الحكومة الحالية ،بعدما
نـتــائــج تعيني مــوظـفــن حكوميني
فــي مركز جــرف الثلوج فــي ينطا،
وفي مصلحة الزراعة ومستشفى
راشيا الحكومي.
وف ـ ـ ـ ــي س ـ ـ ـيـ ـ ــاق االعـ ـ ـ ـ ـت ـ ـ ـ ــراض ع ـل ــى
«ت ـ ـ ـكـ ـ ــويـ ـ ــش» أب ـ ـ ـ ــو ف ـ ـ ــاع ـ ـ ــور ع ـل ــى
الــوظــائــف الــرس ـم ـيــة ،دع ــا رؤس ــاء
بلديات محسوبون على مختلف
األطياف السياسية تيار املستقبل
وال ـ ـت ـ ـيـ ــار ال ــوطـ ـن ــي الـ ـح ــر وحـ ــزب
االت ـ ـ ـحـ ـ ــاد ال ـ ـ ـ ــذي ي ـ ــرأس ـ ــه الـ ــوزيـ ــر
السابق عبد الرحيم مراد الى عقد
اجـتـمــاع مــوســع فــي مــركــز «اتـحــاد
ب ـ ـل ـ ــدي ـ ــات قـ ـلـ ـع ــة االسـ ـ ـتـ ـ ـق ـ ــال فــي
خــربــة روحـ ــا» ،بـعـيـدًا عــن اإلع ــام.
وح ـ ـضـ ــر االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع إل ـ ـ ــى ج ــان ــب
رئيس االتحاد عصام الهادي27 ،
مــن فعاليات املنطقة ورج ــال دين
م ـس ـل ـمــون وم ـس ـي ـح ـيــون ورؤسـ ــاء
بـ ـ ـل ـ ــدي ـ ــات ومـ ـ ـخ ـ ــاتـ ـ ـي ـ ــر ،راف ـ ـضـ ــن
«اسـتـئـثــار فــريــق بــالـخــدمــات على
حـ ـس ــاب األغ ـل ـب ـي ــة ال ـس ــاح ـق ــة مــن
أبـ ـن ــاء امل ـن ـط ـق ــة» .وألـ ـق ــى ك ـث ـيــرون
ب ــال ـل ــوم ف ــي ح ــرم ــان امل ـن ـط ـقــة مــن
الخدمات اإلنمائية واالجتماعية
وال ـ ـ ــوظ ـ ـ ــائ ـ ـ ــف ال ـ ـح ـ ـكـ ــوم ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
غ ـيــاب نـ ــواب املـنـطـقــة املـحـســوبــن
عـلــى ت ـيــار املـسـتـقـبــل ،وخـصــوصــا
ال ـنــائ ـبــن زي ـ ــاد ال ـ ـقـ ــادري وج ـمــال
ال ـج ــراح« ،املـتـلـهـ َـيــن بخالفاتهما
الشخصية ،ما جعل املياه تجري

م ــن تـحـتـهـمــا» ،ك ـمــا ق ــال أك ـثــر من
رئيس بلدية محسوب على التيار
األزرق ش ــارك فــي االج ـم ــاع .وقــال
أحد املجتمعني لـ «األخبار»« :يبدو
أن النائبني نائمان ومستسلمان
ًَ
ً
استسالما كامال ملا يحصل».
االمـ ـتـ ـع ــاض ب ـ ــدأ مـ ــن ب ـل ــدت ــي بـكــا
وعـ ـيـ ـت ــا ال ـ ـف ـ ـخـ ــار إث ـ ـ ــر ت ـع ـي ــن 14
م ــوظ ـف ــا ف ــي م ــرك ــز جـ ــرف ال ـث ـلــوج
جميعهم اشتراكيون وغالبيتهم
من بلدة ينطا ،رغم أن بكا وينطا
قريبتان من املركز ،ما فتح الباب
ل ـل ـح ــدي ــث عـ ــن ب ــاق ــي ال ـت ـع ـي ـي ـنــات
الحديثة في بقية املرافق.
ول ـف ـت ــت مـ ـص ــادر إل ـ ــى أن «قـ ـي ــادة
في املنطقة عند علمها
االشتراكي ّ
ب ــال ـل ـق ــاء ،ت ـمــنــت ع ـلــى املـجـتـمـعــن
عدم تسريب املوضوع إلى اإلعالم،

عتب على «غيبوبة»
والقادري
الجراح
َ
«المتلهيين بخالفاتهما
الشخصية»

ت ـح ـس ـبــا الن ـس ـح ــاب هـ ــذا ال ـت ـحــرك
إل ــى مـنـطـقــة حــاصـبـيــا وال ـعــرقــوب
إث ــر تـعـيـيـنــات فــي وزارة ال ـشــؤون
االج ـ ـت ـ ـمـ ــاع ـ ـيـ ــة سـ ــاب ـ ـقـ ــا ووزارة
الـ ــزراعـ ــة وال ـص ـح ــة أخ ـ ـي ـ ـرًا» .وق ــد
بـعــث املـجـتـمـعــون بـكـتــاب إل ــى أبــو
فــاعــور ون ــواب املنطقة ،أك ــدوا فيه
«عـلــى الـثــوابــت الوطنية والعيش
امل ـش ـت ــرك ب ــن ج ـم ـيــع ال ـط ــوائ ــف»،
ودعـ ــوا إل ــى «الـتـنـسـيــق بــن نــواب
امل ـ ـن ـ ـط ـ ـقـ ــة ورؤسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــات
ب ـخ ـصــوص ال ـت ـع ـي ـي ـنــات اإلداريـ ـ ــة
الـ ــرس ـ ـم ـ ـيـ ــة فـ ـ ــي جـ ـمـ ـي ــع فـ ـئ ــاتـ ـه ــا،
ومراعات التقسيمات العرفية بني
الـطــوائــف بـعــدالــة واخـتـيــار األكـفــأ
ع ـل ــى قـ ــاعـ ــدة ال ـش ـخ ــص امل ـن ــاس ــب
في املكان املناسب» .وطالبوا أبو
فــاعــور وال ـن ــواب ب ــأن «يستعينوا
ب ــإح ـص ــاء ات ال ـب ـلــديــات الـسـنــويــة
بــالـكـفــاء ات العلمية املــوجــودة في
كــل قــريــة ،حـتــى ال تنحصر فــرص
العمل بفئة دون اآلخرين».
م ـ ـصـ ــادر فـ ــي ق ـ ـيـ ــادة االشـ ـت ــراك ــي
فــي راش ـيــا وض ـعــت االج ـت ـمــاع في
إطــار محاولة األخـصــام النيل من
حــركــة ال ــوزي ــر «ال ـت ــي عـطـلــت على
الـ ـف ــاس ــدي ــن واملـ ـت ــاعـ ـب ــن بـصـحــة
املـ ـ ــواط ـ ـ ـنـ ـ ــن» ،ون ـ ـفـ ــت أن «يـ ـك ــون
الوزير أو أي من الحزب تدخل في
موضوع تعيني املوظفني».

ّ
االشتراكي :محاولة للنيل من الوزير الذي عكر على الفاسدين (هيثم الموسوي)

