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سياسة
تقرير

ميقاتي :الخسارة مع الحريري أفضل من
ّ
المكونات األساسية لالئحة االئتالفية
ال ـتــي خ ـســرت االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة في
طرابلس ،خرجت من الصدمةُ .يجمع
ثــاثــي ّميقاتي ـ ـ الـصـفــدي ـ ـ كرامي
على أن الحديث عن اإلنتخابات النيابية
ال يزال ُمبكرًا ،رغم أنهم ُمرتاحون لخيار
«ال ـم ـســايــرة» الـ ــذي فــرضـتــه تــوصـيــات
حكام السعودية
ليا القزي
سـ ــاعـ ــات ص ـغ ـي ــرة م ـص ـف ــوف ــة جـنـبــا
إلــى جنب على الـحــائــط ال تكف عن
ال ـ ـ ــدوران .عـقــاربـهــا تـ ــدور أسـ ــرع من
امل ـع ـت ــاد .ال ـحــركــة داخـ ــل ه ــذا املـبـنــى
الــزجــاجــي فــي وس ــط ب ـيــروت هــادئــة
ً
ن ـس ـب ـيــا .م ــن امل ــدخ ــل وص ـ ـ ــوال حـتــى
الطبقة الـعــاشــرة ،ال إج ــراءات أمنية
اسـتـثـنــائـيــة .فــي أقـصــى الـ ــرواق يقع
م ـك ـت ــب ال ــرئـ ـي ــس ن ـج ـي ــب م ـي ـق ــات ــي.
ُي ـ ـتـ ــابـ ــع سـ ـي ــر أع ـ ـمـ ــالـ ــه ف ـ ــي م ـق ــاب ــل
ال ـ ـسـ ــراي ال ـك ـب ـي ــر ،ومـ ـن ــزل الــرئ ـيــس
سعد الـحــريــري .لكنه مــا إن يتخلى
ع ــن «كـ ــرسـ ـ ّـيـ ــه» ،ح ـت ــى ي ــدي ــر ظ ـهــره
لوادي أبو جميل وللمبنى العثماني
ُ
الــذي تــدار منه شــؤون البالد .ينتقل
«الـحــاج نجيب» إلــى الكنبة البنية،
راف ـ ـعـ ــا ال ـك ـل ـف ــة .كـ ـت ــاب أس ـ ـمـ ــاء ال ـلــه
ال ـح ـس ـن ــى ،املـ ــوضـ ــوع ع ـل ــى ي ـس ــاره،
مـ ـفـ ـت ــوح عـ ـل ــى ص ـف ـح ــة «الـ ـحـ ـلـ ـي ــم».
ً
يـصـمــت قـلُـيـ ّـا قـبــل أن ي ـقــول« :نـعــم،
ُ
قلت إنني أفضل أن أخسر مع سعد
ُ
الحريري على أن يقال إنــي أسقطت
ابــن رفيق الحريري فــي طرابلس .ال
أبني زعامتي على أنـقــاض غيري».
والـ ـت ــواص ــل م ــع «ابـ ـ ــن ال ـش ـه ـي ــد» لــم
ينقطع« ،تواصلنا أكثر من ّ
مرة بعد
االن ـت ـخ ــاب ــات» .صـفـحــة االنـتـخــابــات
ُ
البلدية طــويــت بالنسبة إلــى رئيس
الحكومة السابق ،وهو ّاتصل بوزير
العدل أشرف ريفي «ألهنئه» بحلول
شهر رمضان .ال مشكلة مع األعضاء
الـ ـف ــائ ــزي ــن مـ ــن الئـ ـحـ ــة ري ـ ـفـ ــي ،فـهــم
«غـيــر بعيدين عـنــي ،والـعــديــد منهم
ك ـنــت أري ــده ــم م ـع ـنــا ع ـلــى الــائ ـحــة.

وقـ ــد دع ــوت ـه ــم إلـ ــى اإلف ـ ـطـ ــار» ،ال ــذي
يـقـيـمــه ال ـن ــائ ــب ال ـطــراب ـل ـســي لنحو
 800ش ـخ ــص ،ف ــي الـ ـشـ ـم ــال ،ال ـي ــوم.
ّ
ُي ـصـ ّـر رئـيــس «ت ـيــار ال ـعــزم» عـلــى أن
ّ
من تمكن من تجيير  11ألــف صوت
ال ُيـعـ ّـد خــاس ـرًا ،يـقــول مبتسمًا كمن
ّ
يعزي نفسهُ .رغم ذلك ،التقط الرسالة
التي وجهها له الشارع الطرابلسي.
ً
أوال ،ب ــدأت إع ــادة الهيكلة فــي فريق
ُ
ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ َـع بـ ــرنـ ــامـ ــج ج ــدي ــد
ال ـ ـع ـ ـمـ ــل ،وو ِ
ل ـل ـتــواصــل م ــع الـ ـن ــاس .أمـ ــا املـتـغـيــر
ال ـ ـثـ ــانـ ــي فـ ـه ــو «عـ ـ ـ ــدم االسـ ـتـ ـخـ ـف ــاف
ً
ب ـح ـي ـث ـيــة ريـ ـف ــي م ـس ـت ـق ـب ــا»ُ .ي ـ ــدرك
ّ
ال ــرج ــل أن ل ــان ـت ـخ ــاب ــات ال ـن ـيــاب ـيــة
نـظــامـهــا ال ـخــاص ال ــذي يختلف عن
ّ
البلدية .ولكن ،بالنسبة إليه« ،بكير

عــا النيابة ،والـحــديــث عنها مرتبط
بقانون االنـتـخــابــات» .هــو يؤكد أنه
ّ
«ال انتخابات نيابية مــن دون سلة
تبدأ باالتفاق على قانون جديد ،ألن
من غير املمكن السير بقانون الستني،
ثـ ــم انـ ـتـ ـخ ـَـاب رئـ ـي ــس ل ـل ـج ـم ـهــوريــة،
بـعــدهــا ُي ــق ـ ّـر ال ـقــانــون ،وف ــي املــرحـلــة
األخـ ـي ــرة ت ـجــرى االن ـت ـخ ــاب ــات .وإال،
فسنكون أمــام فــراغ كبير» .القانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي «ه ـ ـ ــو بـ ـ ــدايـ ـ ــة إصـ ـ ــاح
النظام» .والصيغة األصح لذلك هي
«إمـ ــا االقـ ـت ــراح الـ ــذي قــدمــه الــرئـيــس
نـبـيــه ب ــري أي مـنــاصـفــة 64 :أكـثــري
عـلــى مـسـتــوى ال ـق ـضــاء ،و 64نسبي
ف ــي امل ـح ــاف ـظ ــات ال ـخ ـم ــس ال ـك ـب ــرى.
أو مـ ـش ــروع ال ـق ــان ــون ال ـ ــذي تـقــدمــت

بــه حكومتنا وه ــو النسبية فــي 13
دائـ ـ ـ ــرة» .وي ـ ــرى م ـي ـقــاتــي أن اق ـت ــراح

يعترف فيصل
كرامي بأن «الوضع
محشور» في
االنتخابات النيابية

بري سيدفع باملرشحني في الدوائر
ُ
فيها االنتخابات
الخمسة التي تقام ّ
وفق النسبية إلى تبني خطاب غير
طــائـفــي ،ألن ال ــدوائ ــر الـخـمــس تضم
خليطًا سياسيًا وطائفيًا ومذهبيًا.
في طرابلس ،أشغال البنى التحتية
ف ــي ش ـ ــارع «الـ ـض ـ ّـم وال ـ ـفـ ــرز» تـخــرق
السكون الــذي يفرضه شهر رمضان
على عاصمة الـشـمــالّ .دورة الحياة
تتوقف وإن خفت وتيرتها.
اليومية ال ُ
ّ
بالتطرف
فــي املــديـنــة املتهمة دوم ــا
والـ ـتـ ـش ــدد ،ل ـيــس م ــن امل ـس ـت ـغــرب أن
تلتقي فيها من ُيدخن أو يشرب املاء.
أشــرف ريفي حاضر فــي التفاصيل.
ّ
وزير العدل علق الفتات تشكر أبناء
طرابلس على انتخاب الئحة «قــرار

ميقاتي :القانون االنتخابي هو بداية إصالح النظام (مروان طحطح)
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ٌ
«البيك» يعود رئيسًا لبلدية الميناء :االنتخابات درس للسياسيين
عبد الكافي الصمد
ي ــدخ ــل ع ـبــد الـ ـق ــادر ع ـلــم ال ــدي ــن بعد
ظهر اليوم إلى مكتب محافظ الشمال
رمزي نهرا عضوًا فائزًا في انتخابات
بلدية امليناء ،ثم يخرج منه بعد ذلك
رئيسًا لبلدية «املــوج واألفــق» ،للمرة
الخامسة في حياته.
ّ
لــن يمثل انتخاب علم الــديــن ،الرجل
الــذي طبع بلدية امليناء بطابعه في
العقود األربعة األخيرة ،مفاجأة ألحد
فــي املــديـنــة وخــارجـهــا ،فقد استطاع
الـفــوز مــع  16عضوًا آخــر مــن الئحته
في االنتخابات البلدية األخيرة ،التي
خــرقــت بــأربـعــة أع ـضــاء مــن الئحتني
منافستني ل ــه ،مــا يـعـنــي أن ــه يضمن
أك ـثــريــة األص ـ ــوات النـتـخــابــه رئـيـســا،
وانتخاب ميشال فالح نائبًا للرئيس،
وفــق الـعــرف ال ــذي يقضي بــأن يكون
املنصب من نصيب املسيحيني.
ل ـ ـكـ ــن ع ـ ـلـ ــم ال ـ ـ ــدي ـ ـ ــن ال ـ ـ ـ ـ ــذي ي ـ ـ ـ ــرى أن
«االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات أصـ ـبـ ـح ــت وراء نـ ـ ـ ـ ــا»،

ي ــوض ــح ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار» أنـ ــه ي ـش ـكــل مع
أع ـضــاء الـبـلــديــة ال ـ ــ« 20فــريـقــا واح ـدًا
لخدمة امليناء ،إلعادتها إلى الخارطة
ال ـس ـيــاح ـيــة ف ــي ل ـب ـن ــان ،وت ـطــويــرهــا
وإص ــاح مــا جــرى تخريبه فيها في
السنوات األخيرة».
ّ
يرد علم الدين ،أو «البيك» كما يناديه
أغ ـ ـلـ ــب أهـ ـ ــل م ــديـ ـنـ ـت ــه ،أسـ ـ ـب ـ ــاب ف ــوز
الئحته بأغلب أعضائها ،على عكس
ما حصل في «جارته» طرابلس التي
سقطت فيها الئحة التوافق السياسي
سـقــوطــا م ــدوي ــا ،إل ــى جـمـلــة أس ـبــاب،
أبــرزهــا بــرأيــه «الـعــاقــة الـجـيــدة التي
ُ
نسجتها مسبقًا مــع عــائــات املدينة
وعـ ـ ـ ــدم اسـ ـتـ ـبـ ـع ــاده ــم ،واس ـت ـق ــال ـي ــة
أع ـ ـضـ ــاء الئ ـح ـت ــي عـ ــن ال ـس ـيــاس ـيــن،
ع ـك ــس م ــا ح ـص ــل ف ــي ط ــرابـ ـل ــس ،مــع
الحرص على أفضل العالقات معهم
وحصولي على دعمهم ،ألنــه يهمني
التعاون مع الجميع من أجــل إنجاح
البلدية».
نتائج االنـتـخــابــات البلدية األخـيــرة

ف ــي ط ــراب ـل ــس واملـ ـيـ ـن ــاء ،دف ـع ــت عـلــم
ال ــدي ــن إلـ ــى دع ـ ــوة ال ـس ـيــاس ـيــن «كــي
ي ـتــركــوا االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة ألبـنــاء
الـ ـ ـع ـ ــائ ـ ــات وامل ـ ـن ـ ــاط ـ ــق ،وإل ـ ـ ـ ــى ع ــدم
تــدخـلـهــم ف ــي اخ ـت ـيــار األعـ ـض ــاء ،ألن
االنتخابات البلدية لها خصوصية
معينة ال يمكن ترجمتها أب ـدًا ربحًا
أو خ ـ ـس ـ ــارة ف ـ ــي ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة ،وه ــي
ً
انتخابات تختلف شكال ومضمونًا
وتـحــالـفــات وأجـ ـ ً
ـواء عــن االنـتـخــابــات
ال ـن ـيــاب ـيــة» ،ق ـبــل أن ي ـخ ـلــص إلـ ــى أن
«نتائج االنتخابات البلدية األخيرة
كانت درسًا للسياسيني كي يتعلموا
ً
منه مستقبال كيف يتعاملون مع هذا
االستحقاق».
ويــرى علم الدين أن ّ
تمسكه بمواقفه
وع ــدم قـبــولــه تــدخــل الـسـيــاسـيــن في
اختيار فريق عمله البلدي وتشكيل
الئـ ـ ّحـ ـت ــه ،إال ض ـم ــن ه ــام ــش ض ـيــق،
«جنبا امليناء الوقوع في مأزق تغييب
األقـلـيــات عــن التمثيل فــي بلديتها»،
مـعـتـبـرًا أن «تـمـثـيــل املـسـيـحـيــن في

المسيحيين
تمثيل
ّ
في الميناء عوض
غيابهم و العلويين
عن بلدية طرابلس

بلدية امليناء عـ ّـوض غيابهم وغياب
العلويني عن بلدية طرابلس».
وكــانــت نـتــائــج انـتـخــابــات املـيـنــاء قد
أسفرت عن فوز  5أعضاء مسيحيني،
أربـ ـع ــة م ــن الئ ـح ــة ع ـلــم ال ــدي ــن وآخ ــر
مـ ــن الئـ ـح ــة م ـن ــاف ـس ــة ،وه ـ ــم جـمـيـعــا
م ــن طــائ ـفــة ال ـ ــروم األرثـ ــوذكـ ــس الـتــي
ّ
يـشــكــل أب ـنــاؤهــا غــالـبـيــة املسيحيني
ف ــي امل ــديـ ـن ــة ،ب ـي ـن ـمــا س ـق ــط مــرشـحــا

األقليتني املارونية واألرمنية.
وبانتخاب علم الدين رئيسًا لبلدية
امل ـي ـن ــاء ،وه ــي واح ـ ــدة م ــن الـبـلــديــات
العريقة في لبنان التي تأسست عام
 ،1895ي ـكــون بــذلــك قــد ت ـبـ ّـوأ منصب
الرئاسة فيها للمرة الخامسة بعدما
جـ ــرى تـعـيـيـنــه رئ ـي ـس ــا ع ــام ــي 1977
و ،1991وانـتـخــابــه رئيسًا فــي عامي
 1998و ،2004بـعــد أن ك ــان ق ــد دخــل
بلدية امليناء عضوًا عام  ،1973وخرقه
عــام  2010الئـحــة الـتــوافــق السياسي
مع زميله ميشال فالح.
ه ــذا ال ـت ــاري ــخ ال ـب ـل ــدي ال ـح ــاف ــل لعلم
ال ــدي ــن ف ــي املـ ـيـ ـن ــاء ،دف ـع ــه وهـ ــو اب ــن
ال ــ 74عامًا إلــى اإلعــان أن «هــذه املـ ّـرة
هـ ــي األخـ ـ ـي ـ ــرة الـ ـت ــي سـ ـ ــوف أت ــرش ــح
فيها لالنتخابات في بلدية امليناء»،
موضحًا أنه «يوجد معنا فريق عمل
شاب وجيد ،والفرصة سانحة أمامه
ل ـل ـتــدرب واك ـت ـســاب ال ـخ ـبــرة مــن أجــل
ً
ت ـس ـلــم امل ـه ـم ــات م ـس ـت ـق ـبــا ،وخ ــدم ــة
امليناء على أكمل وجه».

