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التوافق في طرابلس:
تصاعد الدخان األبيض

ـتحق!

ما لم يطرأ ّ
تطور
دراماتيكي يعيد األمور
إلى النقطة الصفر ،فإن
التوافق السياسي حول
انتخابات طرابلس البلدية
يفترض أن يعلن في
غضون  48ساعة على
أبعد تقدير
عبد الكافي الصمد

الفوز برئاسة االتحاد ال يعني قطعًا أن مجالس البلديات في جيب المر (هيثم الموسوي)

دخلتها األحزاب ،وخصوصًا التيار.
ففي الدكوانة للعونيني حصة نائب
الرئيس ونصف عدد أعضاء البلدية
(ومختاران) .وفي الجديدة  7عونيني
في املجلس البلدي ،وفي املنصورية
 5من أصل ( 12و 3مخاتير) .وفي جل
الديب للنائب نبيل نقوال حصته من
الربح ،وخرقت الئحة التيار بثالثة
أعضاء ،وفــي انطلياس األمــر نفسه،
وكذلك في بصاليم .في قرنة شهوان
ي ـش ـكــل ال ـع ــون ـي ــون ن ـص ــف امل ـج ـلــس

يسيطر العونيون على
غالبية بلديات المتن
وهم أصحاب النفوذ
األكبر في القضاء
ال ـب ـلــدي وف ــي الــزل ـقــا تـمـكـنــوا لـلـمــرة
األول ــى مــن التمثل بـثــاثــة حزبيني.
ما سبق يقود الى خالصة واحدة أن
رئيس البلدية شيء ومجلسه شيء
آخر ،وادعاء املر أن املجالس البلدية
ت ـ ـنـ ــاصـ ــره ه ـ ــو م ـ ــن نـ ـس ــج الـ ـخـ ـي ــال،
حيث ال يمكن ألي حزب أو سياسي
اختصار املجلس البلدي بشخصه.
وح ـ ـتـ ــى فـ ــي بـ ـتـ ـغ ــري ــن ،ض ـي ـع ــة أب ــو
الياس الوفية ،يضم املجلس البلدي
َّ
عونيني!
ـ ـ ـ ثــالـثــا ،حــرص أبــو الـيــاس إعالميًا
ع ـلــى ادع ـ ــاء رب ــح  41مـجـلـســا بـلــديــا
م ــن دون أن ي ـعــدد م ــن بـيـنـهــا ســوى
انـ ـطـ ـلـ ـي ــاس وجـ ـ ــل الـ ــديـ ــب وض ـب ـي ــه.
ال ـتــدق ـيــق ف ــي ن ـتــائــج ه ــذه ال ـب ـلــدات،
خ ـصــوصــا ان ـط ـل ـيــاس وج ــل ال ــدي ــب،
ي ـظ ـه ــر أن رب ـح ـه ــا ت ـ ـ ّـم ب ـف ـض ــل ق ــوة
ال ـط ــاش ـن ــاق ال امل ـ ــر .ف ـفــي انـطـلـيــاس
خــذل الطاشناقيون التيار الوطني
ال ـح ــر وص ـ ّـب ــوا أص ــوات ـه ــم لـلــرئـيــس

امل ـق ـ ّـرب مــن امل ـ ّـر إي ـلــي بــو جـ ــودة ،في
حني أن  200صوت طاشناقي كانت
كفيلة بترجيح كـفــة ال ـفــوز ملصلحة
ّ
ال ـت ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ــر ل ــو ل ــم ي ـخــل
هؤالء باالتفاق ،إذ كان الطاشناق قد
عقد اتفاقًا مــع التيار الوطني الحر
خالل املفاوضات على بلدية بيروت
حيث دعــم التيار مطلب األرمــن بـ13
م ـخ ـت ــارًا ،ف ــي م ـقــابــل ح ـصــولــه على
أصواتهم في سن الفيل وجل الديب
وانـطـلـيــاس ،األم ــر ال ــذي لــم يحصل،
فخسر التيار رئاسة بلدية انطلياس
ك ـم ــا خ ـس ــر جـ ــل الـ ــديـ ــب ب ـ ـفـ ــارق 60
صوتًا (خــرق التيار بثالثة أعضاء)
وسـ ــن ال ـف ـيــل ح ـيــث ص ـ ـ ّـوت الـشـيـعــة
والـطــاشـنــاق ( 600ص ــوت) ملصلحة
رئ ـ ـيـ ــس الـ ـبـ ـل ــدي ــة الـ ـكـ ـت ــائـ ـب ــي نـبـيــل
كحالة .أما رئيس بلدية ضبيه قبالن
األشـقــر الــذي يضعه املــر فــي خانته،
فـيـضــم مـجـلـســه عــون ـيــن وقــوات ـيــن
وكتائبيني.
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ رابـ ـ ـ ـع ـ ـ ــا ،ال يـ ـمـ ـك ــن ال ـ ـق ـ ـفـ ــز فـ ــوق
واق ـع ــة أن ال ـت ـيــار الــوط ـنــي ال ـح ــر أو
ال ـعــون ـيــن ت ـم ـك ـنــوا م ــن ربـ ــح لــوائــح
كاملة في الفنار وبيت مــري وضهر
الـصــوان واملـتــن وزكــريــت والقعقور
وال ـع ـط ـشــانــة وامل ـش ــارك ــة رئ ــاس ــة أو
عـضــويــة ف ــي ع ـش ــرات ال ـب ـلــديــات من
بعبدات الى قنابة برمانا الى املزكة
والـ ـغ ــاب ــة ال ـ ــى ع ـي ـن ـط ــورة امل ـ ــن ال ــى
بسكنتا وم ــزرع ــة ي ـشــوع واملـطـيـلــب
ومرجبا وكفرعقاب.
ـ ـ ـ خامسًا ،االنتخابات البلدية شيء
واالنتخابات النيابية شيء مختلف
تمامًا .لذلك مهما حاول املر املبالغة
في ربحه ،من غير املمكن له ترجمة
هذا الربح نيابيًا .فقدرته التجييرية
فــي أي اسـتـحـقــاق نـيــابــي ال تتعدى
ن ـحــو أرب ـع ــة آالف ص ــوت تـجـيـيــري،
فيما الـتـيــار الــوطـنــي الـحــر يـبــدأ من
 25ألـ ــف ص ـ ــوت .وامل ـ ــر ب ـحــاجــة إلــى
األح ـ ــزاب كــي يـحـظــى بمقعد نيابي
في املنت الشمالي ،ومضطر تاليًا الى
مسايرة الرابية وغيرها ،كالكتائب
والقوات ،بلديًا وفي االتحاد.

تـ ـس ــارع ــت االت ـ ـ ـصـ ـ ــاالت والـ ـ ـلـ ـ ـق ـ ــاءات فــي
الـيــومــن املــاضـيــن فــي طــرابـلــس إلنـجــاز
التوافق حول االنتخابات البلدية بعدما
دهم الوقت الجميع ،وبات يفترض إعالن
اس ــم رئ ـيــس الـبـلــديــة الـتــوافـقــي وأع ـضــاء
الئـحـتــه إلعـطــائـهــم ف ـتــرة زمـنـيــة معقولة
للقيام بلقاءات وجوالت انتخابية.
وت ــوقـ ـع ــت ن ـي ــاب ـي ــة «إن ـ ـجـ ــاز إع ـ ـ ــان اس ــم
ال ــرئـ ـي ــس الـ ـت ــوافـ ـق ــي وأعـ ـ ـض ـ ــاء الئ ـح ـتــه
الـخـمـيــس عـلــى أب ـعــد ت ـقــديــر ،بـعــد وضــع
ملـســات أخ ـيــرة عـلــى األس ـم ــاء» ،مــؤكــدة أن
«ال ـتــوافــق تــم مبدئيًا عـلــى تبني املــرشــح
عزام عويضة رئيسًا للبلدية ،وأن عملية
غربلة تجري الختيار فريق عمله».
وكان لقاء نواب طرابلس في منزل النائب
م ـح ـم ــد الـ ـصـ ـف ــدي فـ ــي ع ـم ـش ـي ــت ،األحـ ــد
املـ ــاضـ ــي« ،ن ـق ـط ــة ت ـ ـحـ ـ ّـول» ف ــي ال ــوص ــول
إلــى توافق مبدئي حــول عويضة ،وتبعه
ثان عقد مساء اليوم نفسه في منزل
لقاء ٍ
الرئيس نجيب ميقاتي في امليناء ،شارك
فيه الوزير السابق فيصل كرامي ونواب
املدينة.
وأوضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــت م ـ ـ ـصـ ـ ــادر املـ ـجـ ـتـ ـمـ ـع ــن فــي
الـلـقــاء يــن ل ــ»األخ ـبــار» أن ــه «ال ت ــزال هناك
عراقيل صغيرة تتعلق ببعض األسـمــاء
بعدما توافقت كل األطراف على استبعاد
األس ـم ــاء ال ـنــافــرة بــانـتـمــائـهــا الـسـيــاســي،
واملوظفني الــذيــن يعملون فــي مؤسسات
تــابـعــة لـجـهــات سـيــاسـيــة ،عـلــى أن تضم
الالئحة التوافقية أصحاب الكفاءات من
قطاعات مهنية ومناطقية وشعبية ،ومن
ّ
كل الشرائح» .وأكدت أن «توافق هذا العام
ليس ت ـكــرارًا لـتــوافــق  2010ال ــذي يعترف
ً
الجميع بأنه كان فاشال».
فــي غضون ذلــك ،نفت مـصــادر نيابية أن
يكون التوصل إلى توافق مرتبطًا باللقاء
الذي دعا إليه السفير السعودي في لبنان
علي عواض العسيري ،في منزله الجمعة
املقبل .لكنها رأت أنه ُ
«يفضل أن نتوصل
إلى التوافق قبل اللقاء وليس بعده».
وكانت املـشــاورات قد شهدت مـ ّـدًا وجــزرًا،
ولقاءات توزعت بني أكثر من مكان .وفي
أحــد هــذه اللقاءات الــذي عقد قبل يومني
ف ــي م ـن ــزل م ـي ـق ــات ــي ،ب ـح ـض ــور ال ـنــائ ـبــن
مـحـمــد ك ـب ــارة وس ـم ـيــر ال ـج ـســر ،ارتـفـعــت
ن ـبــرة ال ـكــام بــن ال ـثــاثــة ،ون ـقــل مـقــربــون
من ميقاتي قوله لضيفيه« :اذهبوا وألفوا
الئـحـتـكــم ،وأن ــا ســأؤلــف الئـحـتــي» .إال أن
هـ ــذه األج ـ ـ ــواء امل ـت ــوت ــرة جـ ــرى تــرطـيـبـهــا
ســري ـعــا .إذ ل ــم ي ـمــض وق ــت ط ــوي ــل حتى
ات ـ ـصـ ــل نـ ـ ـ ــادر الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،مـ ــديـ ــر مـك ـتــب
الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري ،بـكــل مــن كـبــارة
والجسر ،وبميقاتي وكــرامــي ،وأبلغ إلى
الجميع «موافقة الرئيس سعد الحريري
مبدئيًا على تبني ترشيح عزام عويضة».
غـيــر أن ال ـتــوافــق عـلــى عــويـضــة ل ــم يبعد
ال ـق ـلــق م ــن ال ـغ ــرق ف ــي تـفــاصـيــل األس ـمــاء
بما «يـخــربــط» العملية بـ ّ
ـرمـتـهــا .وبــرزت
ه ــذه امل ـخ ــاوف ل ــدى ال ـت ـطــرق إل ــى أسـمــاء
أعـضــاء الــائـحــة مــن األقليتني املسيحية
وال ـع ـلــويــة .إذ اع ـتــرض مـيـقــاتــي وكــرامــي
عـلــى أس ـم ــاء مــرشـحــن عـلــويــن قدمهما
ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،واحـ ـت ــج ال ـن ــائ ــب أحـمــد
كـ ـ ـ ــرامـ ـ ـ ــي عـ ـ ـل ـ ــى إب ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــاد م ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــن م ــن
امل ـنــاطــق الـشـعـبـيــة ع ــن ال ــائ ـح ــة ،ق ـبــل أن

ُ
أوساط ميقاتي :التوافق أنجز وتوضع اللمسات األخيرة عليه (هيثم الموسوي)

ت ـب ــرز مـعـضـلــة امل ـفــاض ـلــة ب ــن مــرشـحــن
مسيحيني محسوبني على تيار املردة أو
التيار الوطني الحر ،وهي مفاضلة يبدو
ّ
ستصب في نهاية املطاف ملصلحة
أنها
املـ ــردة الع ـت ـب ــارات مــرتـبـطــة بــالـتـحــالـفــات
السياسية وبالجوار الجغرافي تحديدًا.
وسـ ّـجــل أمــس تـطــوران ّ
ُ
صبا فــي مصلحة
ت ـس ـم ـيــة ع ــوي ـض ــة ،األول إع ـ ــان امل ــرش ــح
ع ـمــر الـ ـح ــاب ،ف ــي بـ ـي ــان« ،ال ـ ـعـ ــزوف عن
الترشح لرئاسة بلدية طرابلس ملصلحة

المرشحون
ُ
المسيحيون سيحسبون
على تيار المردة

الدكتور عزام عويضة» ،معلنًا انضمامه
إل ــى «ف ــري ــق عـمـلــه م ــع امل ـش ــروع امل ـطــروح
لعمل املجلس البلدي الجديد» .والثاني،
اللقاء املوسع لنواب طرابلس وقياداتها،
الذي عقد في منزل ميقاتي في امليناء ،في
ح ـضــور الـجـســر وفـيـصــل وأح ـمــد كــرامــي
وفاعليات ،لوضع اللمسات األخيرة على
الالئحة التوافقية قبل إعالنها رسميًا.
ّ
وردًا على ما أشيع عن مطالبة ميقاتي بـ
 14عضوًا من أعضاء البلدية البالغني 24
عضوًا ،أكــد مستشاره السياسي خلدون
الـشــريــف أن ميقاتي «لــم يسم أحـ ـدًا ،ولم
يطلب حصة في البلدية ،وهو يعتبر كل
األعضاء من حصته نظرًا إلى ما يمثلون
من كفاءة في القطاعات واالختصاصات
وامل ـنــاطــق ال ـتــي يـمـثـلــونـهــا» .كــذلــك شـ ّـدد
على أن رئيس الحكومة السابق «ال يعتبر
عويضة من حصته ،بل يعتبره من ُحصة
الـجـمـيــع» ،الفـتــا إل ــى أن «ال ـتــوافــق أنـجــز،
وتوضع اللمسات األخيرة عليه».

