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سياسة
تقرير

نتالي ونجوى لم يجمعهما ودّ

ودار دوالب قائمقام جبيل ...سياسيًا
ّ
ّ
الجبيليين .استنكار
والود» خلق موجة رفض لدى فئة وازنة من
استبدال قائمقام جبيل باإلنابة قبيل االنتخابات بنقيضتها «في السياسة
ّ
ّ
لمقربة منه في قائمقامية جبيل ،سبقه قبل فترة وجيزة رفع الفتة ترحب بتعيين العهد نفسه مديرًا عامًا
تعيين «العهد الجديد»
ّ
ّ
لمؤسسة المياه في المدينة ...فيما تتجه األنظار إلى مصير قائمقام كسروان الذي بدوره «ال يجمعه الود» بالتيار البرتقالي .والمنصب
يبدو «ضروريًا» للمرشحين قبيل االنتخابات النيابية
إيلده الغصين
جــاء ق ــرار وزي ــر الــداخـلـيــة والبلديات
نـ ـه ــاد امل ـش ـن ــوق ق ـب ــل ي ــوم ــن بــإقــالــة
قائمقام جبيل نجوى ســويــدان فرح،
اس ـت ـنــادًا إل ــى ك ـتــاب ص ــادر عــن هيئة
الـتـفـتـيــش امل ــرك ــزي بــرئــاســة الـقــاضــي
ّ
جـ ــورج ع ـطـ ّـيــة .ك ـت ــاب الـتـفـتـيــش بــلــغ
ال ــوزي ــر امل ـع ـنــي ب ــوج ــود م ـلــف بــا ّســم
ّ
يتضمن مخالفات بحقها.
ســويــدان
س ـ ــرع ـ ــان م ـ ــا أقـ ـ ـ ــال وزيـ ـ ـ ــر ال ــداخ ـل ـي ــة
ّ
بالتصرف وعـ ّـن
ســويــدان ووضعها
نـ ــاتـ ــالـ ــي مـ ــرعـ ــي خـ ـ ـ ــوري «بـ ــاإلنـ ــابـ ــة
وبصورة موقتة لتسيير املرفق العام»
كـمــا ج ــاء ف ــي ب ـيــان املـكـتــب اإلعــامــي
لـ ــوزيـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة .ت ـ ـحـ ـ ّـرك امل ـش ـنــوق
حصل بسرعة «قـيــاسـ ّـيــة» ،حتى قبل
ص ـ ــدور ق ـ ــرار ه ـي ـئــة ال ـت ـف ـت ـيــش ال ــذي
ّ
يتطلب اكتمال نصاب الهيئة.
ّ
خلفية القرار ورفضًا لــه ،تداعى
على

سويدان ليست ّ
معينة
باألصالة ،بل باإلنابة كما حال
العديد من التعيينات
ب ـع ــض أهـ ــالـ ــي ج ـب ـي ــل وم ـخ ــات ـي ــره ــا
ل ـي ــل األرب ـ ـ ـعـ ـ ــاء ـ ـ ـ ال ـخ ـم ـي ــس امل ــاض ــي
إل ـ ــى االعـ ـتـ ـص ــام أمـ ـ ــام س ــراي ــا جـبـيــل
واس ـت ـك ـم ـلــوا ت ـحـ ّـرك ـهــم ص ـبــاح أم ــس.
ال ـب ـعــض خ ــرج م ـلـ ّـوحــا بــالــرفــض من
ش ــرف ــة قــائـمـقــامـيــة ق ـض ــاء جـبـيــل في
ّ
يضم
الطبقة الثانية من املبنى الــذي
م ــركـ ـزًا ل ـق ــوى األم ـ ــن ال ــداخ ـل ــي وآخ ــر
ألمن الدولةّ .أما بعض
املديرية العامة ّ
السياسيني واملــرشـحــن فــي القضاء،
فـقــد اخ ـت ــاروا مــوقــع «تــوي ـتــر» ساحة
لتظهير مواقفهم بحسب «تداعيات»
ال ـق ــرار ع ـلــى مـصــالـحـهــم االنـتـخــابـيــة
فــي أي ــار املـقـبــل .رئـيــس بـلــديــة جبيل،
املقرب من زياد ّ
وسام زعــرورّ ،
حواط،
استغرب توقيت قرار الداخلية «على
أبــواب االنتخابات» وقــال لـ»األخبار»

مصادر «التفتيش»ُّ :
تصرف المشنوق قانوني (مروان طحطح)

«إن تعيني خ ــوري ابـنــة قـضــاء جبيل
ب ــاإلن ــاب ــة ع ــن سـ ــويـ ــدان ،م ــن دون أن
ـاألص ــال ــة،
تـ ـك ــون هـ ـن ــاك ت ـع ـي ـي ـنــات ب ـ ّ
أم ــر غ ـيــر ق ــان ــون ــي» .أم ــا امل ــرش ــح عن
دائ ــرة ك ـس ــروان ـ ـ جبيل زي ــاد ح ــواط،
ّ
مترحمًا
فقد رفــع سقف تصريحاته
على مــا سـمــاه «أي ــام املكتب الثاني».
وع ــاد بــالــزمــن إل ــى «مــواجـهــة العميد
ريمون ّإده للمكتب الثاني» ،معتبرًا
«أن الـجـبـيـلـيــن اعـ ـت ــادوا ه ــذا ال ـنــوع
مــن املــواجـهــات» .غير أن ح ـ ّـواط ليس
ّإده ،وجـبـيــل فـتـحــت شـهـ ّـيــة األح ــزاب
ل ـل ـت ـبــارز ف ـي ـهــا .حـ ـ ـ ّـواط ال ـ ــذي يعتبر

ً
نـفـســه «م ـس ـت ـق ــا» ،إن ـم ــا ف ــي تـحــالــف
ّ
م ــع «ال ـ ـقـ ــوات» ،ت ــوع ــد بــاملــواج ـهــة في
ّ
ال ـســادس مــن أي ــار .وأك ــد ل ــ»األخ ـبــار»
أن امللفات التي بيد التفتيش املركزي
«ليست متعلقة ببلدية جبيل» .لكنه
حــذر من أن «تدخالت الحزب الواحد
إنما هو
في كل التعيينات في الدولة ّ
تـضـيـيــق عـلــى ك ــل م ــن لـيــس مــرشـحـاً
ع ـل ــى الئ ـح ــة ال ـس ـل ـط ــة» .وفـ ــي س ـيــاق
ال ــردود ،بــدت تغريدة النائب السابق
فارس سعيد «من باب عدم اإلحــراج»
أم ــام خـصــومــه فــي انـتـخــابــات جبيل
الذين كانوا إلى زمن قريب حلفاء له،

حيث اعتبر فيها «أن تبديل قائمقام
بآخر قبل شهرين من االنتخابات هو
موضوع سياسي وليس إداريًا».
تـ ـخ ـ ّـي ــم ال ـ ـسـ ـ ّ
ـريـ ــة عـ ـل ــى عـ ـم ــل ه ـي ـئــة
التفتيش امل ــرك ــزي إل ــى حـ ّـن صــدور
ق ـ ـ ــراره ـ ـ ــا ال ـ ـن ـ ـهـ ــائـ ــي بـ ـ ـح ـ ــق نـ ـج ــوى
سويدان فــرح .الكتاب ّ
وجــه بموجب
النص القانوني الناظم لعمل الهيئة
إلــى وزيــر الداخلية إلعالمه بوجود
م ـلــف ب ــاس ــم قــائ ـم ـقــام ج ـب ـيــل .املـلــف
ّ
ليس وليد اليوم كما أكــدت مصادر
ه ـي ـئــة الـتـفـتـيــش ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» ،ولــو
ك ــان الـتــوقـيــت مستغربًا بـحـ ّـد ذات ــه.

املـلــف عـمــره  4س ـنــوات ،واألك ـيــد «أن
ال ع ــاق ــة ل ــه ب ـب ـلــديــة ج ـب ـي ــل» ت ـقــول
املـصــادر نفسها .ال قــرار بــاإلدانــة أو
التبرئة حتى اآلن ،أمــا «الـتــداول في
ّ
املـســألــة فيضع سمعة املــوظـفــة على
املـ ـح ـ ّـك» بـحـســب م ـص ــادر الـتـفـتـيــش
امل ـ ــرك ـ ــزي .ت ـ ـحـ ـ ّـرك ال ـ ــوزي ـ ــر امل ـف ــاج ــئ
«أعــاد الفاعلية لتبليغات التفتيش
املركزي التي تنام عــادة في جوارير
الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوزراء» ،وفـ ـ ــق املـ ـ ـص ـ ــادر نـفـسـهــا
الـتــي تشيد بتعامل وزي ــر الداخلية
ّ
قائلة»:تصرف املشنوق قانوني ألنه
ّ
ّ
املعني بالتدخل مع موظفي
الوزير

بورتريه

نعمت بدرالدين :لماذا ال أكون مرشحة؟
غادة حالوي

)أرشيف(

م ــن ات ـح ــاد ال ـش ـبــاب الــدي ـمــوقــراطــي
وعــالــم الـصـحــافــة إل ــى حـمـلــة «بــدنــا
نحاسب» ،انطلقت نعمت بدرالدين
(مــوال ـيــد ع ــام  )1981وعـيـنـهــا على
خ ـ ـ ــوض مـ ـع ــركـ ـتـ ـه ــا الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة فــي
ال ــدائ ــرة ال ـثــال ـثــة ج ـنــوبــا (الـنـبـطـيــة
مسقط رأسها تحديدًا).
فـ ــي ع ـ ــام  ،1998خ ــرق ــت ال ـنــاش ـطــة
ال ـي ـســاريــة نـعـمــت ب ــدرال ــدي ــن الئـحــة
حــزب الله وأمــل وصــارت عضوًا في
مجلس فرع الطالب في كلية اإلعالم
فـ ــي ال ـج ــام ـع ــة ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة .لـ ــم تـكــن
ح ـي ـنــذاك «ح ــزب ـي ــة» .ك ــان ــت صــديـقــة
ون ــاشـ ـط ــة ضـ ـم ــن ات ـ ـحـ ــاد ال ـش ـب ــاب
الديموقراطي .بعد عامني ،انضمت
رس ـ ـم ـ ـيـ ــا إلـ ـ ـ ــى ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـشـ ـي ــوع ــي
الـلـبـنــانــي .يــومـهــا ،قــال لـهــا والــدهــا:

«يطعمك الحجة والناس راجعة».
اص ـط ــدم ــت ب ــدرال ــدي ــن ب ـمــا تـسـ ّـمـيــه
«س ـي ـط ــرة ال ــذك ــوري ــة امل ـخ ـي ـفــة عـلــى
واقــع األح ــزاب» ،فـقــررت االنسحاب،
خـ ـص ــوص ــا أن ـ ـهـ ــا ل ـ ــم تـ ـك ــن راضـ ـي ــة
ع ــن «ان ـع ـك ــاس ال ـخ ـطــاب الـسـيــاســي
ل ـ ـل ـ ـحـ ــزب ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي ع ـ ـلـ ــى أرض
ال ـ ــواق ـ ــع» ،واخ ـ ـتـ ــارت «ال ـن ـض ــال فــي
الـ ـش ــارع .وبــال ـف ـعــل ،خـضـنــا مـعــركــة
مــواج ـهــة الـتـمــديــد ملـجـلــس ال ـن ــواب،
ّ
وصممنا على أن نشكل كتلة ضغط،
ق ـب ــل أن ن ـك ـت ـشــف أن ال ـت ـغ ـي ـي ــر فــي
لـبـنــان هــو نـتــاج عـمــل م ـتــراكــم» .في
عام  2011كانت ِمن ّ
مؤسسي «حملة
إسقاط النظام الطائفي» .وفــي عام
 2015خــاضــت مــواجـهــة اعـتــراضـيــة
على اإلدارة السيئة ألزمــة النفايات
فـ ـ ــي الـ ـنـ ـبـ ـطـ ـي ــة ،وحـ ـ ـص ـ ــل تـ ــواصـ ــل
مـ ــع م ـج ـم ــوع ــة «ط ـل ـع ــت ري ـح ـت ـك ــم»

و«دعونا للنزول الى الشارع .وحني
خرجنا منه كانت «بــدنــا نحاسب»
الـتــي اعـتـبــرت أن الـنـظــام السياسي
الطائفي يولد مشكلة النفايات».

ُ
«رفضت عرضًا
من القوات اللبنانية
للترشح عن مقعد جبيل،
وآخر من زحلة من
مريام سكاف»

في برنامج «الزعيم» ،الــذي أطلقته
ُ
«حققت نقلة نوعية
قناة «الجديد»،
ف ــي ح ـي ــات ــي .ت ــواص ـل ــت م ــع ال ـن ــاس
واستمعت اليهم وعرضت أفكاري،
واق ـت ـن ـع ــت بـ ــأن األهـ ـ ــم ه ــو ال ـتــوجــه
الــى فـئــة مــن الـنــاس يسهل التفاهم
معها».
مـ ـ ـ ــن امل ـ ـ ـح ـ ـ ـطـ ـ ــات ال ـ ـ ـتـ ـ ــي أثـ ـ ـ ـ ـ ــرت ف ــي
ح ـض ــوره ــا ال ـس ـي ــاس ــي أيـ ـض ــا ،كـمــا
ت ـق ــول ،إطــالـتـهــا االعــام ـيــة األول ــى
كضيفة على برنامج «كالم الناس»،
إذ بــرزت يومها كناشطة معارضة
لسياسة أمــل ـ ـ حــزب ال ـلــه ،ال سيما
ح ــن ق ــال ــت ج ـم ـل ـت ـهــا «ال ـش ـه ـي ــرة»:
«امل ـ ـقـ ــاومـ ــة ت ـ ــاج رؤوس ـ ـ ـنـ ـ ــا ...ول ـكــن
نـ ـ ــرفـ ـ ــض تـ ـ ـح ـ ــوي ـ ــل ال ـ ـ ـج ـ ـ ـنـ ـ ــوب ال ـ ــى
ح ـس ـي ـن ـيــات» .ورغـ ــم كــون ـهــا ،لـغــايــة
الـيــوم ،تتحدث باللغة ذاتـهــا ،وهي
ال ـت ــي ح ـ ّـم ـل ــت ف ــي عـ ــام  2016ح ــزب

