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تقرير

ُ
إهمال الدولة يبقي أهالي طفيل نازحين في وطنهم

القرار سيعود ًإلى جعجع واالجتماع
ال ــوزاري» ،الفتة إلى أنه «ال اتصاالت
مــع ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر ب ـشــأن هــذا
املـلــف بـعــد» .وأبلغت مـصــادر قواتية
رفيعة املستوى «األخبار» أنه في حال
«أعادت وزارة الطاقة امللف إلى مجلس
الوزراء ،فلن يكون هناك خالف» ،على
ّ
ال ـع ـكــس م ـمــا أك ـ ّـدت ــه م ـص ــادر مطلعة
عـ ــن إم ـ ـكـ ــان ت ـ ـجـ ـ ّـدد «االش ـ ـت ـ ـبـ ــاك بــن
حاصباني وأبي خليل».
عـلــى صـعـيــد آخ ــرُ ،يـعـقــد ُ ف ــي القصر
ال ـج ـم ـه ــوري ال ـخ ـم ـيــس امل ـق ـب ــل ل ـقــاء
لرؤساء الكتل املشاركة في الحكومة،
ومن
دعــا إليه الرئيس ميشال عــونّ .
امل ـت ــوق ــع أن ُي ـخ ـ ّـص ــص ال ـل ـق ــاء ملـلــفــي
الالمركزية اإلدارية ومجلس الشيوخ.
وكــان الــوزيــر السابق فــي تيار املــردة
يــوســف س ـعــادة قــد أع ـلــن فــي حديث
إلــى إذاعــة «صــوت لبنان ـ األشرفية»
ّأن النائب سليمان فرنجية ُ
سيشارك
في اللقاء في حال ُو ّجهت إليه دعوة،
فيكون ذلك أول ثغرة في جدار العالقة
ّ
السيئة بني عون وفرنجية ،اللذين لم
يتواصال منذ أكثر من سنة.
وأوض ـحــت مـصــادر عــن التينة ،في
ه ــذا اإلطـ ـ ــارّ ،أن ع ــون «ل ــم يـ ـ ُ
ـدع إلــى
حــوار ،بل إلــى جلسة لتفعيل العمل
الحكومي والبرملاني ،ال جدول أعمال
ل ـ ـهـ ــا» .وت ـ ـعـ ــود ال ـق ـص ــة إل ـ ــى جـلـســة
التصويت على القانون االنتخابي
النيابية ،حــن «أبـلــغ باسيل رئيس
مجلس النواب نبيه ّ
بري رغبة عون
فــي اجـتـمــاع رؤس ــاء الـكـتــل النيابية
الـتــي شــاركــت فــي حــوار عــن التينة،
وقـ ــد ّ
رحـ ـ ــب بـ ـ ـ ّـري ب ــال ـف ـك ــرة» .وع ـلــى
م ـس ـتــوى ال ـع ــاق ــة ب ــن عـ ــون وب ـ ـ ّـري،
ّ
قالت املصادر إن «األجواء اإليجابية
ستؤدي إلــى استمرار عمل املجلس
الـنـيــابــي خ ــال الـعـقــد االسـتـثـنــائــي،
ُ
وه ـ ـنـ ــاك احـ ـتـ ـم ــال أن ت ـع ـق ــد جـلـســة
نيابية بعد األعياد».
(األخبار)

تتقاذف الوزارات المعنية
االتهامات حول سبب عدم
عودة أهالي بلدة طفيل
إليها ،بعد أن انجلت االسباب
األمنية والسياسية لذلك.
األمن العام أصلح الطريق
ّ
مؤقتًا ،وإصالحها بشكل
ّ
جدي ينتظر اعتمادات مالية
لوزارة األشغال من مجلس
الوزراء .إهمال العقود
الطويلة ألهالي طفيل ال
ّ
المسؤولين اللبنانيين
ز
يحف
ّ
على حل أزمة نزوحهم في
السنوات الماضية والتكفير
عن خطايا الدولة
رامح حمية
ال أفــق زمنيًا حتى الـيــوم لـعــودة أبناء
ط ـف ـي ــل إلـ ـ ــى مـ ـن ــازلـ ـه ــم وأرزاقـ ـ ـ ـه ـ ـ ــم فــي
بلدتهم فــي ج ــرود السلسلة الشرقية.
كــل امل ــؤش ــرات ت ــدل عـلــى ذل ــك .انسحب
املسلحون من سبنا ومزرعة ّ
درة وسهل
رنكوس في األراضي السورية املحاذية
ل ـب ـلــدة طـف ـيــل ،ع ـلــى إث ــر ات ـف ــاق مـضــايــا
ال ــزب ــدان ــي ـ ـ ـ ك ـفــريــا ال ـف ــوع ــة ،وت ــواف ــرت
الضمانات ألبـنــاء طفيل مــن قبل حزب
الـ ـل ــه والـ ـجـ ـي ــش ال ـل ـب ـن ــان ــي ،بــإم ـكــان ـيــة
العودة في األسبوع األول من شهر أيار
املنصرم .حددت الساعة الصفر النطالق
موكب األهــالــي مــن مدينة بعلبك ،بعد
إعالن رئيس الهيئة الشرعية في حزب
الله الشيخ محمد يزبك إمكانية العودة
إل ــى ب ـلــدت ـهــم ،لـيـعـتــرض ب ـعــدهــا وزي ــر
ال ــداخ ـل ـي ــة وال ـب ـل ــدي ــات ن ـه ــاد امل ـش ـنــوق
ل ـج ـهــة أن وزارة ال ــداخ ـل ـي ــة «ال تـكـلــف
باملنابر» ،ومن أن «الوزارة لم ّ
تنسق أو
تتعاون مع أي حــزب أو جهة سياسية
أو أم ـن ـي ــة» .أل ـغ ـيــت س ــائ ــر الـتــرتـيـبــات،
وع ــاد أهــالــي طفيل إل ــى انـتـظــار الـقــرار
ب ـم ــوع ــد ج ــدي ــد يـ ـص ــدر ع ــن ال ــداخ ـل ـي ــة
بعد لقائهم املشنوق .إال أن ذلك املوعد
لــم ي ــأت ب ـعــد ،وس ــط مــزيــج مــن مشاعر
ال ـض ـي ــاع وال ـق ـل ــق واالسـ ـتـ ـي ــاء م ــن قبل
أهالي طفيل لجهة «تقاعس الدولة» في
إعــادتـهــم الــى بلدتهم ،فــي الــوقــت الــذي
عادت فيه عائالت إلى طفيل من القرى
السورية ،كما عادت عائالت سورية إلى
عسال الــورد من بلدة عرسال ،وينتظر

أن يعود آخرون خالل أيام.
إال أن ال ــاف ــت أن ال أح ــد يـمـلــك إجــابــة
واضحة عن ماهية املعوقات التي تحول
حـتــى ال ـي ــوم دون ع ــودة أه ــال ــي طفيل.
م ـخ ـتــار ب ـل ــدة ط ـف ـيــل ع ـلــي الـ ـش ــوم أكــد
ل ــ«األخ ـبــار» «ع ــدم وج ــود ج ــواب شــاف
لـتـســاؤالتـنــا ع ــن أس ـب ــاب ع ــدم عــودتـنــا
إلـ ــى ال ـب ـل ــدة ح ـتــى الـ ـي ــوم ،ع ـل ـمــا بــأنـنــا
نــراجــع بشكل شبه يــومــي مكتب وزيــر
الداخلية والـبـلــديــات ،وقـيــادة الجيش،
والـ ـج ــواب دائ ـم ــا مـبـهــم وغ ـي ــر واض ــح،
مع وعــود بــأن الـعــودة ستكون قريبة»،
كما يقول 17 .عائلة لبنانية عــادت من
ق ــرى ح ــوش ال ـعــرب وع ـســال ال ــورد إلــى
مـنــازلـهــا وأرزاقـ ـه ــا فــي طـفـيــل ،مـنــذ 17
أيــار الفائت« ،فيما نحن النازحون في
بلدنا لن نتمكن من العودة إلى بلدتنا
اللبنانية ،وسنخسر مواسم بساتيننا
لـلـعــام الـحــالــي إذا مــا تــأخــرت عــودتـنــا
أكثر» ،بحسب ما يشرح الشوم.
مـعــانــاة أبـنــاء طفيل حاليًا تـكــاد تكون
أص ـع ــب ،خـصــوصــا أن ـهــم ب ـنــوا آمــالـهــم
ع ـلــى الـ ـع ــودة إل ــى ب ـلــدت ـهــم ،ب ـع ـي ـدًا عن
«م ـ ــآس ـ ــي ال ـ ـ ـنـ ـ ــزوح واع ـ ـت ـ ـبـ ــارهـ ــم غ ـيــر
نازحني ،وعدم توافر املساعدات األممية
لهم فــي مخيمات عــرســال على اعتبار
أن ـه ــم ل ـّب ـنــان ـيــون» .ل ـيــس ه ــذا وح ـســب،
فقد تلقوا ضمانات من الجيش وحزب
ال ـل ــه ب ــال ـع ــودة اآلمـ ـن ــة م ــع م ــا يـمـلـكــون
مــن آل ـيــات وس ـيــارات وجـ ــرارات زراعـيــة
بلوحاتها السورية ،بعد تنظيم لوائح
اس ـم ـيــة ب ـســائــر ال ــذي ــن سـيـنـتـقـلــون من
ع ــرس ــال إلـ ــى ط ـف ـيــل ،ل ـي ـف ــاج ــأوا الحـقــا
بتوقف العملية بأكملها ،و«ك ــأن أحـدًا
ّ
ت ـعــنــت ب ــرأي ــه وال ي ــري ــد ل ـنــا الـ ـع ــودة»،
بـحـســب أح ــد أب ـنــاء طـفـيــل فــي عــرســال.
مفتي بعلبك ـ ـ الهرمل السابق الشيخ
بكر الرفاعي أكد من جهته لـ«األخبار»
أنهم ما زالــوا بانتظار قــرار العودة من
الجيش ووزارة الــداخـلـيــة ،رغــم إنجاز
سائر الترتيبات الالزمة ،مبديًا ّ
تخوفه
م ــن دخـ ـ ــول م ـل ــف عـ ـ ــودة أه ــال ــي طـفـيــل
فــي آت ــون «الـ ـب ــازار ال ـس ـيــاســي» .وشــدد
ال ــرف ــاع ــي ع ـلــى أن ال ـتــأخ ـيــر ف ــي ع ــودة
لبنانيني إلــى بلدتهم «سيضع الدولة
في دائــرة االتـهــام ،لجهة عــدم االهتمام
بـمــواطـنـيـهــا ،ووض ـع ـهــم ف ــي آخ ــر سلم
أولوياتها لجهة إعادتهم إلى بلدتهم»،
مـطــالـبــا رئ ـيــس مـجـلــس ال ـ ـ ــوزراء سعد
ال ـحــريــري بـ ــ«إي ــاء امل ــوض ــوع األهـمـيــة
الالزمة والكافية ،وإيعازه إلى الجهات
امل ــوج ــودة عـلــى األرض بــالـتــواصــل مع
أه ــال ــي طـفـيــل وإع ــادت ـه ــم ب ــأس ــرع وقــت
إلى بلدتهم ومواسمهم وأرزاقهم التي
فارقوها منذ  3سنوات».
وع ـل ـمــت «األخ ـ ـبـ ــار» أن ال ـج ـيــش أنـهــى

مختار طفيل:
سنخسر مواسمنا
للعام الحالي إذا تأخرت
عودتنا أكثر

تــرتـيـبــاتــه األم ـن ـيــة ،وت ـمــركــزه ف ــي عــدد
م ــن ال ـن ـقــاط ،وم ــن بـيـنـهــا تـلــة الـنـمــرود
املـ ـش ــرف ــة عـ ـل ــى ط ـف ـي ــل م ـ ـبـ ــاشـ ــرة ،وأن
األجـهــزة األمنية األخــرى على جاهزية
ل ــذل ــك .ل ـكــن أيـ ــن ال ـع ــوائ ــق ال ـت ــي تـحــول
دون عــودة  70إلــى  80عائلة من أهالي
طفيل إلــى منازلهم وأرزاق ـهــم؟ مصادر
ّ
ّ
سياسية
متابعة أك ــدت أن ال إشكالية
حــول ال ـعــودة ،بــل «لوجستية» .وتقول
املـصــادر إن «األم ــن الـعــام اللبناني قام
الـشـهــر املــاضــي بــإصــاح الـطــريــق التي
تــربــط طـفـيــل بـبـلــدة ح ــام ق ــدر اإلم ـكــان،
بــاس ـت ـخــدام ج ــراف ــة عـلــى نـفـقــة الـجـهــاز
الـخــاصــة» ،وأن «الـطــريــق بــاتــت سالكة
أمام السيارات الرباعية الدفع ،وتحتاج
إلى عمل إضافي لتصبح سالكة لجميع
ال ـ ـس ـ ـيـ ــارات» .بـ ــدورهـ ــا ،ت ـق ــول م ـصــادر
وزارة الداخلية إنه ال عائق أمام العودة
سوى انتهاء وزارة األشغال من تعبيد
الطريق .غير أن مصادر وزارة األشغال
ّ
تــؤكــد أن «إص ــاح الطريق يحتاج إلى
االع ـت ـمــادات الــازمــة ،مــا يعني أن على
مجلس الــوزراء إقــرار تلك االعتمادات».
وتـ ـق ــول مـ ـص ــادر األش ـ ـغـ ــال إن إص ــاح
األزمة في عهدة الحريري ومجلس
الوزراء لتأمين االعتمادات الالزمة

ّ
ّ
الطريق «من قريبو» يكلف ما ال يقل عن
أربعة مليارات ليرة ،في حني أنه «يمكن
إن ـشــاء طــريــق دائ ـمــة بمبلغ قــد يـقــارب
 20مليون دوالر ،فلماذا ال ّ
يتم إصالح
الـطــريــق بشكل نـهــائــي؟» .وال ـســؤال في
عهدة الحريري ومجلس ال ــوزراء الذي
يـلـتـئــم غ ـ ـدًا األربـ ـ ـع ـ ــاء ،ح ـيــث ي ـم ـكــن أن
ي ـطــرح بـنــد تــأهـيــل ال ـطــريــق ّ م ــن خ ــارج
ج ــدول األع ـم ــال ،حـتــى يتسنى ألهــالــي
طـفـيــل ال ـع ــودة إل ــى بـلــدتـهــم ،طــاملــا أنــه
ال مــانــع أمنيًا ّ أو سياسيًا مــن الـعــودة،
إلنهاء هذا امللف ومعاناة األهالي.
وتـ ـج ــدر اإلشـ ـ ـ ــارة إلـ ــى أن ب ـل ــدة طـفـيــل
الـلـبـنــانـيــة ت ـقــع أق ـص ــى ش ــرق ــي لـبـنــان،
وال ط ــري ــق مـ ـع ـ ّـب ــدة ت ـص ـل ـه ــا ب ــال ـق ــرى
اللبنانية .ومنذ عشرات السنني يعيش
أهلها كما لو أنهم مواطنون سوريون،
لناحية استشفائهم ،ومدارس أبنائهم،
وخدمات الهاتف ،وتجارتهم ،وتسجيل
س ـ ـيـ ــارات ـ ـهـ ــم ،واسـ ـتـ ـخ ــدامـ ـه ــم لـلـعـمـلــة
الـ ـس ــوري ــة ...وم ـن ــذ والدة الـجـمـهــوريــة
اللبنانية ،لــم ّ
تعبد الــدولــة طريقًا إلى
طـفـيــل .وه ــذه ليست امل ــرة األول ــى التي
تعد فيها الدولة األهالي بإيجاد صلة
وص ــل بينهم وب ــن لـبـنــان .فـفــي نهاية
ت ـس ـع ـي ـن ـيــات الـ ـق ــرن املـ ــاضـ ــي ،ارت ـك ـبــت
طــائــرات الـعــدو اإلسرائيلي مـجــزرة في
الـبـلــدة ،فاستفاقت الــدولــة على طفيل،
ووع ــدت بشق طــرق إلـيـهــا ،مــن دون أن
يـتــم تنفيذ الــوعــد ،رغــم م ــرور نـحــو 20
عامًا عليه.
ّأم ــا فــي ع ــرس ــال ،فـقــد انـعـكـســت أص ــداء
املـفــاوضــات اإليـجــابـيــة ،ونـجــاح انتقال
 50عائلة إلى عسال الورد مع قرب موعد
انتقال عدد أكبر من العائالت السورية
النازحة في البلدة ،ارتياحًا ،حيث يرى
عدد من أبناء البلدة أن عودة النازحني
إلــى قراهم التي باتت آمنة أصبح أمرًا
مـلـ ّـحــا ،وال بــد لـلــدولــة اللبنانية مــن أن
ت ـشــارك فــي ذل ــك .وي ـقــول أح ــد املـصــادر
في البلدة إن «عرسال تختنق يومًا بعد
يوم أمنيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ،وآن
األوان لتعالج مشاكلنا ونتخلص من
معاناتنا اليومية» .وعلمت «األخبار»
أن ال ـج ـي ــش اس ـت ـك ـمــل ع ـم ـل ـيــة الـكـشــف
عـلــى ج ــزء مــن ال ـجــرد األدن ــى لـعــرســال،
من الجهة الجنوبية للبلدة ،األمر الذي
يسمح بعودة ما يقارب  60بستانًا إلى
أص ـح ــاب ـه ــا .وت ـم ـت ــد هـ ــذه امل ـن ـط ـقــة مــن
محلة ســرج حـســان عند مــدخــل البلدة
صعودًا إلى رأس املجر وحقاب الحياة
ً
وسـهــل األرن ــب ووادي ســويــد ،وص ــوال
حـتــى عـقـبــة ال ـج ــرد ورأس وادي عـطــا،
وه ــي مـنـطـقــة بــاتــت آم ـنــة سـتـضــم إلــى
البلدة وتحت حماية مواقع الجيش من
جهة ومواقع حزب الله من جهة ثانية.

تقرير

ّ
ٌ
«تهريبة» فصل المنية عن الضنية :المستقبل متهم أول
عبد الكافي الصمد
تـســاؤالت كثيرة طرحت في قضاء املنية
ـ الضنية ولم تجد أجوبة واضحة عليها
ّ
تضمنه قــانــون االنتخابات
بـعــد ،إثــر مــا
الـجــديــد ال ــذي أق ـ ّـره مجلس ال ـن ــواب ،يــوم
الـج ـمـعــة امل ــاض ــي ،م ــن فـصـلــه املـنـطـقـتــن
انتخابيًا ،وتوزيع مقاعد القضاء الثالثة
ب ـ ــن واحـ ـ ـ ــد ل ـل ـم ـن ـي ــة واثـ ـ ـن ـ ــن ل ـل ـض ـن ـيــة،
الديموغرافي وأعداد
استنادًا إلى التوزيع
ّ
الـنــاخـبــن الـتــي تـ ّ
ـرجــح كــفــة الـثــانـيــة على
األولى.
ومع أن مقاعد القضاء الثالثة كانت توزع
عرفًا وفق املعيار نفسه ،فإنه كسر مرتني:
األول ـ ــى ع ــام ( 1968ع ـنــدمــا ك ــان الـقـضــاء
ي ـض ــم ن ــائ ـب ــن ف ـق ــط) مل ـص ـل ـحــة ال ـض ـن ـيــة،
والثانية عــام  1992ملصلحة املنية (بعد
زي ـ ــادة ع ــدد الـ ـن ــواب إل ــى ث ــاث ــة) .وه ـنــاك
عــامــات استفهام كثيرة ُوضـعــت ملعرفة
فصل املنطقتني
األسـبــاب التي استدعت ُ
ف ــي ال ـق ــان ــون االن ـت ـخــابــي (ف ـص ـلــت املـنـيــة
عن الضنية في انتخابات  2000و،2005

لكن كــل منطقة ألحقت بــدائــرة انتخابية
مختلفة ،أما اليوم فهما في دائرة واحدة)،
وم ــدى دس ـتــوريــة ه ــذا الـفـصــل فــي قضاء
إداري واح ــد ،ول ـ َـم لــم ُيـطـ ّـبــق ه ــذا الفصل
في دوائر انتخابية أخرى تضم قضاءين،
مثل دائــرة البقاع الغربي ـ راشيا ودائــرة
مــرجـعـيــون ـ ـ حــاصـبـيــا ،ودائ ـ ــرة بـعـلـبــك ـ
الهرمل.
هـ ــذه الـ ـتـ ـس ــاؤالت ان ـع ـك ـســت إرب ــاك ــا لــدى
املواطنني في القضاء ،الــذيــن ،إضافة إلى
أنــه لــم تستوعب الغالبية العظمى منهم
ً
تفاصيل القانون ،طرحوا ســؤاال أساسيًا
ح ــول م ــا إذا ك ــان يـمـكـنـهــم م ـنــح ال ـصــوت
التفضيلي ملرشحني مــن املنية والضنية
ب ــاعـ ـتـ ـب ــار امل ـن ـط ـق ـت ــن ال تـ ـ ـ ـ ــزاالن قـ ـض ـ ً
ـاء
إداري ــا واح ـدًا ،أم أنــه بعدما ّ
قسم القانون
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــي امل ـن ـط ـق ـت ــن ص ـ ــار الـ ـص ــوت
التفضيلي محصورًا في كل منطقة ،وهل
هــذا التقسيم قانوني ودسـتــوري ويمكن
ال ـط ـعــن ف ـيــه ،أم ال؟ كــذلــك ف ــإن امل ـن ـيــة هي
املنطقة الوحيدة فــي لبنان التي يقتصر
فيها عــدد ال ـنــواب عـلــى نــائــب واح ــد ،وإن

القضاء ّ
مقسم بني ساحل ووســط وجــرد،
مـثــل ق ـضــاء ال ـب ـتــرون ،ف ـلـ َـم قـ ّـسـمــوا قـضـ ً
ـاء
وتــركــوا آخ ــر؟ وأيـضــا فــإن ّ
أي قــانــون ّ
يمر
ً
فــي مجلس ال ـنــواب يعني قـضــاء مــا فإنه
يـفـتــرض أن يـعــرف بــه نــوابــه ،فــأيــن نــواب
املنية ـ الضنية من هذا القانون؟ هل كانوا
على معرفة مسبقة بــه ،أم مـ ّـر مــن تحتهم
على حني غفلة؟
ال ج ــواب بـعــد ع ــن ك ــل ه ــذه األس ـئ ـلــة عند
مـعـظــم األط ـ ــراف املـعـنـيــن ،كــذلــك فــإنــه لم
ي ـص ــدر أي ت ـع ـل ـيــق أو م ــوق ــف م ـن ـهــم فــي
ّ
ه ـ ــذا الـ ـخـ ـص ــوص ،ب ــان ـت ـظ ــار أن تــت ـضــح
الصورة التي لم يوضحها وزير الداخلية
والبلديات نهاد املشنوق ،املعني مباشرة
باإلشراف على تطبيق القانون االنتخابي
العتيد ،إذ ّ أكــد أنــه لــم يتدخل فــي تقسيم
القضاء ،وملا سأل عن األسباب جاءه الرد
أن األمـ ــر «مــرت ـبــط بــال ـح ـفــاظ ع ـلــى مقعد
املنية ،وخشية أن تسفر االنتخابات عن
فوز ثالثة مرشحني من الضنية»ّ .
الحرص على مقعد املنية كان قد ملح إليه
ال ــرئ ـي ــس س ـعــد ال ـح ــري ــري يـ ــوم ح ـضــوره

س ـحــورًا فــي املـنـيــة ،قـبــل قــرابــة أسـبــوعــن،
فــي مـنــزل عـضــو املـكـتــب الـسـيــاســي لتيار
املـسـتـقـبــل مـعـتــز زري ـق ــة ،عـنــدمــا أك ــد أمــام
الحضور أن مقعد املنية «محفوظ مهما
كان شكل القانون االنتخابي».
غ ـيــر أن ب ـعــض م ــن أس ـه ـم ــوا ف ــي «ط ـبــخ»
القانون االنتخابي قالوا إنهم ال يعرفون
كيف طــرح تقسيم قضاء املنية ـ الضنية،
وأسـ ـب ــاب ذل ـ ــك ،وأن هـ ــذا الـتـقـسـيــم ال ــذي
«أصر عليه البعض قد ّ
ّ
مر عنوة».
تقسيم القضاء انتخابيًا على هذا النحو
أربــك أغلب الـقــوى السياسية واملرشحني
ف ـيــه ،وأج ـبــرهـّـم عـلــى إعـ ــادة حـســابــاتـهــم،
وج ـع ـل ـهــم ي ـفــض ـلــون عـ ــدم ال ـت ـع ـلـيــق على
الـقــانــون حــالـيــا؛ فـفــي املـنـيــة س ـيــؤدي ذلــك
إل ـ ــى ت ـن ــاح ــر امل ــرشـ ـح ــن مـ ــن أج ـ ــل كـســب
الـصــوت التفضيلي لــدى الناخبني الذين
تـنــاقــص عــددهــم قــرابــة  8500نــاخــب بعد
سلخ بلدتي البداوي ووادي النحلة عنها
وإلحاقهما بمدينة طرابلس ،ما سيجعل
ع ـ ـ ــدد م ــرشـ ـح ــي األح ـ ـ ـ ـ ـ ــزاب والـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات،
ومنهم نائب تيار املستقبل كاظم الخير

ومنافسوه األبرز كمال الخير وعثمان علم
الدين وسواهما ،يصل إلى رقم قياسي.
أم ــا فــي الـضـنـيــة فــاألمــر مختلف نسبيًا؛
فـتـيــار املـسـتـقـبــل خـســر بـفـصــل املـنـيــة عن
الضنية كتلة أص ــوات كـبـيــرة حــازهــا في
انتخابات  ،2009وهو سيجد نفسه مجبرًا
على قسمة أص ــوات ناخبيه فــي الضنية
على مرشحني ،هما حاليًا النائبان أحمد
فـتـفــت وق ــاس ــم عـبــد ال ـعــزيــز ،وه ــي قسمة
سـتـحــدث انـقـســامــا داخ ــل الـقـلـعــة الــزرقــاء
ستسمح للنائب الـســابــق جـهــاد الصمد،
أبرز منافسي التيار األزرق ،بتكبير فرص
ال ـ ـفـ ــوز ،م ــن غ ـي ــر االس ـت ـه ــان ــة بـمــرشـحــن
محتملني سوف يدعم ترشيحهم الرئيس
نـجـيــب مـيـقــاتــي وال ــوزي ــر الـســابــق أشــرف
ً
ريفي ،فضال عن رئيس املكتب السياسي
فــي الـجـمــاعــة اإلســام ـيــة الـنــائــب السابق
شعبية
أسعد هرموش ،مستغلني تراجع
ّ
تيار املستقبل في الضنية مؤخرًا ،وتلقيه
العام املاضي هزائم ثقيلة في االنتخابات
الـ ـبـ ـل ــدي ــة وان ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات ات ـ ـحـ ــاد ب ـل ــدي ــات
الضنية.

