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سياسة

يا «رفيق سمير»
الناس هنا هم في التوجه نفسه».
إن ـ ـطـ ــاقـ ــا مـ ـ ــن ذل ـ ـ ـ ــك ،ق ـ ـ ــرر «ش ـ ـبـ ــاب
ُ
ال ـ ـ ـقـ ـ ــوات» ت ــألـ ـي ــف الئ ـ ـحـ ــة ت ـن ــاف ــس
«الئ ـح ــة اإلنـ ـم ــاء وال ــوف ــاء ل ـب ـشـ ّـري»
ال ـتــي الـتـقـطــت صــورتـهــا الـتــذكــاريــة
في معراب« ،وفقًا لبرنامج إنمائي،
بعدما تكونت على هامش السلطة
مـجـمــوعــات تستغل نـفــوذهــا داخــل
ال ـ ـقـ ــوات الح ـت ـك ــار املـ ـش ــاري ــع» .ه ــذا
ّ
ال يـعـنــي أن أع ـضــاء الئـحــة «بـشــري
موطن قلبي» ومــن يــدور في فلكهم
«ي ـت ـن ـكــرون لـفـضــل ال ـق ــوات ونــائـبــي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة اإلن ـ ـ ـمـ ـ ــائـ ـ ــي .لـ ـكـ ـنـ ـن ــا ضـ ـ ّـد
ّ
بشري
البروباغندا وتمنني أهــالــي
عـ ـب ــر االس ـ ـت ـ ـع ـ ــراض ف ـ ــي الـ ـب ــرام ــج
ال ـح ــواري ــة (ف ــي إش ـ ــارة إل ــى مـقــابـلــة
س ـ ـتـ ــريـ ــدا جـ ـعـ ـج ــع االخـ ـ ـ ـي ـ ـ ــرة ع ـلــى
ش ــاش ــة «أم تـ ــي ف ـ ــي» فـ ــي ب ــرن ــام ــج
«بموضوعية») .فليس هكذا ُيحكى
مــع نــاس ومنطقة قــدمــت مــا ال يقل
ع ــن  500شـهـيــد تـحــت راي ــة ال ـقــوات
اللبنانية».
م ـ ــا يـ ـسـ ـتـ ـف ــزه ــم «املـ ـ ـتـ ـ ـم ـ ــردي ـ ــن» هــو

ّ
لـلـحــل .شــرطـهــم أن يـتـبــدل األداء في
ب ـش ـ ّـري ف ــي م ــا خ ــص «س ـيــاســة نفذ
ثـ ــم اع ـ ـتـ ــرض وف ـ ـ ــرض األسـ ـ ـم ـ ــاء فــي
الـبـلــديــة وامل ــراك ــز عـلـيـنــا» .اذا ســوي
هذا الوضع «يكون هدفنا من املعركة
قد تحقق .خــاف ذلــك ،سنذهب إلى
خ ـي ــار ال ـت ـع ـب ـيــر ع ــن رف ـض ـنــا لـ ــأداء
وطرح برنامج إنمائي».
ف ـ ــي امل ـ ـقـ ــابـ ــل ،ال ي ـ ـبـ ــدو أن ال ـ ـقـ ــوات
س ـت ـق ـبــل أن «تـ ـنـ ـص ــاع» ل ـ ــرأي أب ـن ــاء
ُ
امل ـن ـط ـقــة .ف ــي ال ـع ـلــن ،تـ ـح ــاول ق ـيــادة
معراب من أهمية هذه الحركة .لكن،
ّ
عمليًا ،تسري معلومات بأن جعجع
سيتوجه عشية اإلنتخابات البلدية
فـ ــي  29أي ـ ـ ــار إل ـ ــى م ـن ــزل ــه فـ ــي األرز
ً
إلدارة امل ـعــركــة م ـب ــاش ــرة .يستغرب
«املـ ـ ـع ـ ــارض ـ ــون» ال ـ ـب ـ ـشـ ـ ّـراويـ ــون ه ــذا
اإلج ــراء ،ويـســألــون« :هــل تــرى قيادة
ّ
مـعــراب أن انتخابات بلدية تحتاج
إل ـ ــى ه ـ ــذا ال ـح ـش ــد ف ــي وج ـ ــه ش ـبــاب
كانوا حتى األمس القريب يعتبرون
جعجع ملهمهم؟ نفهم أن يخوض
معركة في زحلة في مواجهة أخصام
له ،لكن من هم خصومه في بشري؟
ملــاذا ال تترك يــا رفيق املعركة تأخذ
مـ ـج ــراه ــا؟ م ــا حـ ــدا رح ي ـت ـح ــداك أو
يشتغل ض ـ ّـدك بــالـسـيــاســة» .ويــأخــذ
ه ـ ـ ــؤالء ع ـل ــى ق ـ ـيـ ــادة الـ ـ ـق ـ ــوات «ع ـقــد
إج ـت ـمــاعــات ل ـق ــوات آل ط ــوق وق ــوات
آل رح ـمــة وقـ ــوات آل جـعـجــع وق ــوات
ّ
آل سـكــر وغ ـيــرهــم م ــن ال ـعــائــات كــل
ع ـل ــى ح ـ ــدة .وه ـ ــذا م ــوض ــوع خـطـيــر
ألن ال ـق ــوات دخ ـلــت إل ــى ب ـشـ ّـري عبر
م ـحــاربــة املـجـتـمــع ال ـع ـشــائــري ،وهــا
ُ
هي اليوم تعزز الروح العشائرية».
ّ
وهـ ــذه ه ــي املـ ـ ــرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي تجد
فيها قيادة القوات اللبنانية نفسها
ف ــي م ــواج ـه ــة ق ـس ــم م ــن ال ـق ــوات ـي ــن.
املــواجـهــة ستكون بالتأكيد أصعب
م ـ ــن مـ ــواج ـ ـهـ ــة رمـ ـ ـ ــوز اإلق ـ ـ ـطـ ـ ــاع فــي
املنطقة ،حيث أدوات املعركة أوضح.
ول ـكــن م ــاذا سـتـكــون حـجــة مــواجـهــة
قواتيني حريصني على مؤسستهم،
ُ
ويـ ـ ـ ـع ـ ـ ـ ّـرف ـ ـ ــون عـ ـ ــن أنـ ـفـ ـسـ ـه ــم ب ــأن ـه ــم
«مجموعة من الــرأي العام والشباب
من أصحاب الكفاءات البشراويني»؟
ّ
ي ـ ـحـ ــز فـ ــي ن ـ ـفـ ــوس هـ ـ ـ ــؤالء أن ت ـك ــال
لـ ـه ــم ف ـ ــي مـ ـج ــال ــس قـ ـ ـي ـ ــادة ال ـ ـقـ ــوات
ات ـهــامــات بــأنـهــم «صـنـيـعــة» أجـهــزة
االسـتـخـبــارات ،فيما «مشكلتنا هي
االعـ ـت ــراض ع ـلــى األداء ف ــي ب ـش ـ ّـري،
مــع الـتـشــديــد عـلــى أنـنــا عـنــد الخطر
قــوات» .سمير جعجع أمــام ّ
تحد في
عقر داره .فهل يحتوي «رجــالــه» أم
يـحـ ّـول اعتراضهم على أداء زوجته
الى ّ
تمرد؟

مرأب سيارات ساحة التل ،واملوافقة
عـلــى تلزيمها لـشــركــات ومتعهدين
م ــوزع ــن ع ـل ــى ال ـط ـب ـقــة ال ـس ـيــاس ـيــة.
ومـ ــن أب ـ ــرز هـ ــذه املـ ـش ــاري ــع :ع ـ ــدادات
وق ــوف ال ـس ـي ــارات ،امل ـس ـلــخ ،مـشــروع
البنى التحتية فــي السقي الشمالي
مــن املــديـنــة ،الـجــزء الثاني مــن البنى
التحتية في بقية أحياء املدينة ،جمع
النفايات ومعالجة مكب النفايات».
كذلك توقفت مـصــادر سياسية عند
ت ـس ـم ـيــة ع ـم ــر ال ـ ـحـ ــاب ،امل ـ ـقـ ـ ّـرب مــن
ت ـيــار املـسـتـقـبــل والـ ــذي ك ــان مرشحًا
لـ ـ ـل ـ ــرئ ـ ــاس ـ ــة ،ف ـ ـ ــي ع ـ ـ ـ ـ ــداد األعـ ـ ـ ـض ـ ـ ــاء.
واع ـت ـبــرت تسمية ال ـحــاب «بمثابة
وض ـ ـ ــع لـ ـغ ــم إل ـ ـ ــى جـ ــانـ ــب ع ــوي ـض ــة،
وعند أول انتكاسة أو دعسة ناقصة
ي ــرت ـك ـب ـه ــا األخ ـ ـيـ ــر س ـي ـك ــون ج ــاه ـزًا
للحلول مكانه ،بهدف تنفيذ مهمته

األساسية التي رشح على أساسها،
وهي موافقة البلدية على مشروعي
ردم ال ـب ـحــر ع ـنــد امل ــدخ ــل الـجـنــوبــي
لطرابلس ،وإقامة مشاريع سياحية
وتـ ـج ــاري ــة ف ـ ــوق املـ ـن ــاط ــق املـ ــردومـ ــة
ل ـص ــال ــح ش ــرك ــات م ـم ـلــوكــة م ــن قـبــل
أف ــراد الطبقة السياسية وشركائهم
من كبار املتمولني واألغنياء».
وســط هــذه األج ــواءّ ،
رجحت مصادر
م ـت ــاب ـع ــة أن يـ ـت ــأخ ــر إعـ ـ ـ ــان الئ ـح ــة
ال ـت ــواف ــق ،ب ـعــدمــا مل ــس الـسـيــاسـيــون
ردود الفعل الغاضبة ،واحتقانًا في
مناطق وأحياء ّ
عدة ال تحتاج سوى
إلـ ــى م ــن ي ـق ــوده ــا وي ــؤط ــر سخطها
لتوجيه ضربة قاسية إلى توافق لم
يبحث أصحابه سوى عن مصالحهم
الشخصية ،ولو على حساب املدينة
وناسها.

المطلوب ّ
تغير األداء
في ما خص فرض ّ
األسماء وسياسة «نفذ
ثم اعترض»
ّ
«ال ـحــديــث عــن اإلن ـم ــاء وكـ ــأن بـشـ ّـري
لم تكن معروفة وكانت أرض يباس.
هــذه بـشـ ّـري وادي قـنــوبــن ،وجـبــران
خليل جبران ،وأول محطة تزلج في
الشرق األوســط وغابة األرز .بعبارة
أخــرىّ ،
بشري لم يبدأ تاريخها عام
 ،»2005م ــع الـتـشــديــد عـلــى «الـشـكــر
الكبير لعملهم وعدم إنكار جميلهم».
ويـ ـ ـ ـ ــرأس ال ــائـ ـح ــة عـ ـض ــو ال ـب ـل ــدي ــة
ال ـحــالــي ج ــو خـلـيـفــة رح ـمــة وت ـضــم:
إيلي مارون جعجع ،ريشار جعجع،
ش ــرب ــل طـ ــوق ،أنـ ـط ــوان ال ـف ــرز ط ــوق،
ريما طــوق ،إيلي طــوق ،هيثم طوق،
جوني رحـمــة ،طوني طربيه رحمة،
إل ـي ــان رح ـم ــة ،ه ــان ــي كـ ـي ــروز ،ف ــادي
الضاهر كيروز ،غابي سكر ،ميشلني
س ـكــر ،بــولــس س ـكــر ،فــاتــك الـشــديــاق
ّ
وإيـلــي أن ـطــوان فـخــري .يــؤكــد هــؤالء
أن ـه ــم ث ــاب ـت ــون ف ــي مــوق ـف ـهــم خــوض
اإلنتخابات ،بيد أنهم يتركون منفذًا
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الشيوعي أعلنها
«ثورة تطهير» في  67بلدة
آمال خليل
واضح تأثير مؤتمر الحزب الشيوعي
الـ ــذي انـعـقــد أخ ـي ـرًا عـلــى هـمــة أبـنــائــه.
رغــم أن قـيــادتــه الـســابـقــة ات ـخــذت قــرارًا
ف ــي دورة  2010ب ـخــوض االنـتـخــابــات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ب ــاس ـت ـق ــال ـي ــة ضـ ــد ت ـحــالــف
الثنائي حــزب الـلــه وحــركــة أم ــل ،إال أن
ال ـقــرار الـثــابــت بــ»مـنــازلــة قــوى السلطة
واملـحــاصـصــة» ،تـمــدد فــي الـبـلــدات ّ
كمًا
ونوعًا .كذلك ،فإن الحراك الشعبي الذي
ّ
وفر الجنوبيون ،شيوعيني ومستقلني،
ج ـ ــزءًا ك ـب ـي ـرًا م ــن حـ ـش ــوده «أسـ ـه ــم في
إثارة منطق الرفض واستنهاض حالة
وطنية ضد السلطة».
فـ ــي م ـك ـت ـب ــه ،فـ ــي م ـس ـت ـش ـفــى ال ـش ـه ـيــد
حكمت األم ــن (الـنـجــدة الشعبية) في
النبطية ،يشرف عضو اللجنة املركزية
فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب عـ ـل ــي ال ـ ـحـ ــاج عـ ـل ــي عـلــى
ت ـط ــورات امل ـع ــارك االنـتـخــابـيــة البلدية
واالخ ـت ـيــاريــة ال ـتــي يـخــوضـهــا الـحــزب
ف ــي  67ب ـلــدة ف ــي مـحــافـظـتــي النبطية
ً
وال ـج ـنــوب .يـبــدو مـتـفــائــا ،باالستناد

إلـ ـ ــى انـ ـتـ ـخ ــاب ــات  2010ال ـ ـتـ ــي مـكـنــت
ال ـش ـيــوع ـيــن م ــع حـلـفــائـهــم الــوطـنـيــن
واملستقلني من تسجيل اختراقات في
ل ــوائ ــح ال ـث ـنــائــي بـنـسـبــة  35ف ــي امل ـئــة.
يشير زميله فــي اللجنة جمال بــدران،
ّ
استجدت في السنوات
إلى عوامل عدة
الست ،تعزز الوصول إلى نتائج أفضل
في انتخابات األحد .املرشح إلى بلدية
دي ــر الــزهــرانــي يـعــرض أس ـبــاب الـيــأس
لــدى الـنــاس والـفـشــل لــدى السلطة في
م ـعــال ـجــة األمـ ـ ــور ال ـح ـيــات ـيــة وتـحـقـيــق
التنمية .لكن قبل عرض مساوئ تجربة
ّ
يصر نجل القيادي في
التوافق البلدي،
جبهة املقاومة الوطنية الشهيد قاسم
بدران ،على تحييد املقاومة عن طبيعة
العمل البلدي .يرسم عشرات الخطوط
ال ـح ـم ــر ت ـح ــت ك ـل ـم ــة املـ ـق ــاوم ــة «ال ـت ــي
تستوعب أهل الجنوب جميعهم والتي
يفترض أن ترتبط بتحرير اإلنـســان».
ينقل الحاج علي عن مسؤولني بلديني
فــي الثنائي «إقــراره ــم بفشل التجربة
البلدية في السنوات األخـيــرة» .معظم
الـ ـبـ ـل ــدي ــات الـ ـت ــي ت ـقــاس ـم ـهــا ال ـث ـنــائــي
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«ل ــم تـكــن محصنة ضــد الـفـســاد وهــدر
األم ـ ــوال وامل ـح ـســوب ـيــات وسـ ــوء إدارة
املشاعات واملرامل والكسارات» .انطالقًا
مــن «مستقبل تنموي أفـضــل لبلداتنا
بعيدًا عــن السياسة وخــوفــا مــن تطور
الفساد أكثر فأكثر بعد ست سنوات»،
أطلق الشيوعيون حرب تطهير بلدية
شاملة.
ف ـ ـ ــي ب ـ ـعـ ــض ال ـ ـ ـب ـ ـ ـلـ ـ ــدات ح ـ ـيـ ــث ي ـم ـل ــك
حضورًا ،مـ ّـد التوافق يديه للشيوعي،
ً
م ـح ــاوال إقـنــاعــه بــركــوب «الـبــوسـطــة».
ف ــي ك ـفــر رمـ ـ ــان ،ع ــرض ــت ع ـل ـيــه «أمـ ــل»
مـ ـنـ ـح ــه خـ ـمـ ـس ــة أع ـ ـض ـ ــاء م ـ ــن ب ـي ـن ـهــم
نــائــب ال ــرئ ـي ــس ،فـيـمــا ت ـت ــوزع املـقــاعــد
الباقية بينها وبــن حــزب الـلــه .إال أن
الشيوعيني قابلوها بــاقـتــراح يقضي
بـ ـت ــوزي ــع املـ ـق ــاع ــد ع ـل ــى ك ــاف ــة ال ـق ــوى
امل ــوج ــودة بحسب أحـجــامـهــا ،عـلــى أن
يكون الرئيس ونائبه م ــداورة .اقتراح
رفضته أم ــل .وألن «املـشــاركــة ال تكون
بتحييد الرئيس ونائبه عن التشارك
وح ـصــر امل ـشــاركــة ب ـقــوى وإل ـغ ــاء قــوى
أخ ـ ــرى» ،ب ــادر الـشـيــوعــي إل ــى توحيد
املستقلني مــع طليعة لـبـنــان والـيـســار
الــدي ـمــوقــراطــي وأع ـل ـنــوا الئ ـحــة «الـغــد
لكفر رمــان» املكتملة التي تضم ثالثة
ش ـي ــوع ـي ــن« .ل ـك ــي ال ي ـك ــون ــوا ش ـهــود
ً
زور أو تمثاال داخــل املجلس البلدي»،
رف ـض ــت املـ ـش ــارك ــة بـ ـش ــروط ال ـس ـل ـطــة،
في ديــر الزهراني أيضًا .أمــس ،أعلنت
الئحة «دير الزهراني للجميع» من 13
مرشحًا منهم ستة شيوعيني.
يــوم األح ــد ،تــرفــرف الــرايــة الحمراء في
كثير مــن ب ـلــدات الـجـنــوب .مــن حومني
الفوقا وجرجوع إلى إبل السقي ودير
مـيـمــاس وبـنــت جبيل وصـفــد البطيخ
والبازورية وعدلون وأنصار والنبطية.
املــاكـيـنــات الـتــي ال تـهــدأ «تـتـحــرك على
نفقتنا الخاصة» يؤكد بدران.

معركة في كفرشوبا بين
الشيوعيين وقوى  8آذار
أسامة القادري
ان ـج ـل ــت صـ ـ ــورة امل ـع ــرك ــة االن ـت ـخــاب ـيــة
ف ــي بـ ـل ــدة ك ـف ــرش ــوب ــا ف ــي الـ ـع ــرق ــوب ـ ـ ـ ـ
قضاء حاصبيا ،بعيدًا عن الصراعات
ال ـع ــائ ـل ـي ــة ،ل ـت ــأخ ــذ م ـن ـح ـ ًـى ت ـنــاف ـس ـيــا
إن ـم ــائ ـي ــا وسـ ـي ــاسـ ـي ــا ،ب ـع ــدم ــا فـشـلــت
مساعي الوفاق التي دعا إليها النائب
قـ ــاسـ ــم ه ـ ــاش ـ ــم ،وعـ ـ ـ ــدم االت ـ ـ ـفـ ـ ــاق ع ـلــى
املـنــاصـفــة بــن فــريـقــي املـعــركــة .وتتجه
البلدة إلــى منافسة بــن الئحتني على
م ـج ـلــس ب ـل ــدي م ــؤل ــف م ــن  15ع ـض ـوًا:
«كـفــرشــوبــا تــوحــدنــا» ،بــرئــاســة رئيس
الـ ـبـ ـل ــدي ــة ال ـ ـحـ ــالـ ــي قـ ــاسـ ــم ال ـ ـ ـقـ ـ ــادري،
وبالتحالف مع «التيار الديموقراطي
املستقل» (الـحــزب الشيوعي ومنظمة
ال ـع ـم ــل الـ ـشـ ـي ــوع ــي) فـ ــي وجـ ـ ــه الئ ـحــة
«الـنــزاهــة» غير املكتملة الـتــي يرأسها
الرئيس السابق للبلدية عزت القادري،
القومي
بالتحالف مع الحزب السوري ّ
االجتماعي وحزب البعث ،فيما فضلت
جمعية املشاريع الخيرية (األحـبــاش)
البقاء على الحياد.
ولكفرشوبا تــاريــخ عريق فــي الصراع
مــع إســرائ ـيــل ،وه ــي مــن أول ــى الـبـلــدات
اللبنانية التي دمــرت أكثر مــن مرتني،
وم ـ ــن أكـ ـث ــر الـ ـبـ ـل ــدات ال ـل ـب ـنــان ـيــة ال ـتــي
قـ ـ ــدمـ ـ ــت ش ـ ـ ـ ـهـ ـ ـ ــداء .وب ـ ـح ـ ـسـ ــب م ــرش ــح
التيار الديموقراطي املستقل إبراهيم
دق ـم ــاق ،ف ــإن «غ ـيــاب م ـشــروع املطالبة
ب ـ ـت ـ ـعـ ــوي ـ ـضـ ــات عـ ـ ـم ـ ــا دم ـ ـ ـ ـ ـ ــره الـ ـ ـع ـ ــدو
االســرائـيـلــي فــي املــراحــل الـســابـقــة ،عن
أج ـنــدة عـمــل الـبـلــديــات املـتـعــاقـبــة منذ
 2001حتى  ،2016حرم البلدة وأهاليها
تعويضات مجلس الجنوب ،وهذه هي

إحدى أساسيات برنامجنا».
في هــذا االستحقاق ،قــدم التيار نفسه
بــأرب ـعــة مــرشـحــن ف ــي ب ـيــان تفصيلي
عن أهــداف الترشح ،من خــال برنامج
واضح ،وأمام مراعاة التوزيع العائلي،
عقد تحالفًا مع رئيس البلدية الحالي
قاسم القادري ،وقبل بمرشحني اثنني،
واح ـ ــد ع ــن م ـن ـظ ـمــة ال ـع ـم ــل ال ـش ـيــوعــي
(إب ــراه ـي ــم دقـ ـم ــاق) ،وآخـ ــر ع ــن ال ـحــزب
الـشـيــوعــي (ف ــواز ق ـصــب) .أم ــا الالئحة
األخـ ـ ــرى ،فـتـحــالـفــاتـهــا ل ــم تـتـغـيــر منذ
( ،2001ح ــزب ال ـلــه ،وال ـح ــزب ال ـســوري
ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي ،وح ـ ــزب الـبـعــث
ومحسوبون على قوى  8آذار).
وت ـش ـيــر م ـص ــادر مـطـلـعــة إل ــى أن عــدم
اكـتـمــال «الئـحــة الـنــزاهــة» ،جــاء نتيجة
خ ـ ــاف داخـ ـل ــي ب ــن قـ ـي ــادة األحـ ـب ــاش
امل ــرك ــزي ــة وم ـحــازب ـي ـهــا ف ــي كـفــرشــوبــا،
حــول عــدم التزام الغالبية منهم القرار
ب ــإع ـط ــاء أص ــواتـ ـه ــم ل ـ ـ «ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة» ،مــا
أوق ـ ــع الئـ ـح ــة الـ ـن ــزاه ــة فـ ــي إش ـك ــال ـي ــة،
بعدما وعــدت قيادة األحباش الالئحة
ب ـضـ ّـم مــرشـحــن لـهــا قـبـيــل إق ـف ــال بــاب
الترشيحات ،مقابل تجيير أصواتهم
املـقــدرة ب ــ 120صوتًا .وهــذا ما لم يقنع
محازبي جمعية املـشــاريــع فــي البلدة،
الذين أبدوا بعد إقفال باب الترشيحات
اعـتــراضـهــم عـلــى تـحــالــف قـيــادتـهــم مع
«الـنــزاهــة» ،مــا استدعى انسحاب أحد
مــرش ـح ـي ـهــم وإبـ ـق ــاء اث ـن ــن مـسـتـقـلــن.
م ـصــدر م ـقــرب مــن امل ـشــاريــع الـخـيــريــة،
ق ــال« :اإلشـكــالـيــة أن لــديـنــا تـجــربــة مع
ال ـب ـلــديــة ال ـســاب ـقــة ،ال ـتــي حــرمــت اب ـنــاء
الـبـلــدة الـعـمــل ،ومـنـهــم م ـحــازبــون لنا،
ّ
وكانت تلزم مشاريع لعمال من خارج

الـبـلــدة» .هــذه اإلشـكــالـيــة فتحت الباب
عـلــى ات ـهــامــات م ـت ـبــادلــة ،حـيــث اعتبر
م ــرشـ ـح ــون عـ ـل ــى الئـ ـح ــة ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة أن
تصرف «األحـبــاش معنا ،تصرف غير
م ـل ـت ــزم ،تــرك ـنــا ل ـهــم م ـق ـعــديــن وواحـ ـ ـدًا
للمستقلني ،ففوجئنا ب ـقــرار بعضهم
االنسحاب وعدم التزام قرار قيادتهم».
وبـ ـ ـ ــرر رئ ـ ـيـ ــس الئ ـ ـحـ ــة ال ـ ـنـ ــزاهـ ــة ع ــزت
القادري تركه ثالثة مقاعد فارغة بأنها
للمستقلني وليست لجمعية املشاريع.
وأضاف« :لم أقفل الئحة طوال الفترات
الـســابـقــة ،العـتـبــاري أن ذل ــك هــو إقـفــال
أمام رأي اآلخرين».
وحـ ـ ـ ــول ت ـح ــال ـف ــه مـ ــع األحـ ـ ـ ـ ـ ــزاب ،قـ ــال:
«ه ـن ــاك ش ــرائ ــح اج ـت ـمــاع ـيــة وعــائ ـل ـيــة،
أعضاؤها حزبيون ناشطون .ونرحب
بــدعــم أي ح ــزب أو أي ت ـيــار سـيــاســي،
إلغ ـنــاء مـشــروعـنــا االن ـم ــائ ــي» .وتمنى
ال ـقــادري أن يبقى التنافس فــي إطــاره
ال ــدي ـم ــوق ــراط ــي ال ـش ــري ــف ك ـم ــا ع ـهــدت
كفرشوبا.
ي ـش ــرح م ــرش ــح ال ـت ـي ــار الــدي ـمــوقــراطــي
املستقل ،فــواز قصب( ،حــزب شيوعي)
أن التحالف مع رئيس البلدية الحالي
لم يأت من الفراغ ،بل ً
بناء على تقويم
ملرحلتني سابقتني فــي قـيــادة املجلس
البلدي بعد التحرير ،وأيهما قدم أكثر
للبلدة املـحــرومــة منذ عـصــور« ،وقفنا
أم ـ ــام ت ـجــرب ـتــن واح ـ ــدة ع ـم ــره ــا تـســع
سـنــوات ،قــادهــا رئيس الئحة النزاهة،
ومــرح ـلــة عـمــرهــا س ــت س ـن ــوات قــادهــا
رئ ـ ـيـ ــس الئ ـ ـحـ ــة كـ ـف ــرش ــوب ــا ت ــوح ــدن ــا،
فكانت النتيجة أن كفة امليزان مالت إلى
التجربة الثانية إلنجازاتها اإلنمائية
الكبيرة».

