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سياسة
بلديات 2016

ّ
قواتيون في وجه القوات في بشري :اسمعنا

لن تمضي اإلنتخابات البلدية في ّ
بشري
من دون منافسة بين الئحة قيادة
القوات اللبنانية وأخرى ألفها شباب
قواتيون يعترضون على األداء الحزبي
في المدينة .اإلعالن عن الالئحة
«المعارضة» سيجري اليوم من غابة
األرز .فيما ال يزال أعضاؤها يتمنعون
عن التصريح اإلعالمي ريثما ُيعرض
برنامجهم ُ
ويشرح قرارهم بالمواجهة
ليا القزي
«ب ـ ـشـ ـ ّـري م ــوط ــن ق ـل ـب ــي» الئـ ـح ــة مــن
«شباب القوات اللبنانية»ستخوض
اإلن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة فـ ــي مــدي ـنــة
جبران خليل جبران ضــد« ...القوات
الـ ـلـ ـبـ ـن ــانـ ـي ــة» .ف ـ ــي رص ـ ـيـ ــد أعـ ـض ــاء
ُ
ال ــائـ ـح ــة ،ال ـت ــي ســت ـع ـلــن الـ ـي ــوم مــن
غــابــة «أرز الـ ــرب» ،ثــاثــون سـنــة من
«ال ـ ـخ ـ ـبـ ــرة» فـ ــي ال ـع ـم ــل مـ ــع الـ ـق ــوات
«زم ـ ــن س ـم ـيــر ج ـع ـج ــع» .ب ــن ه ــؤالء
ّ
عـسـكــريــون راف ـق ــوا «ال ـقــائــد» فــي كــل
امل ــراح ــل ،وآخـ ــرون كــانــوا مــن أعـمــدة
مركز اإلعداد الفكري التابع للحزب،
ال ــذي ك ــان الـنــائــب ايـلــي ك ـيــروز أحــد
املسؤولني عنه .هم ،بحسب أحدهم،
«نواة» القوات ،على عكس ّما حاولت
قيادة معراب اإليحاء به بأنهم ّ
«مروا
مرور الكرام في القوات اللبنانية في
مراحل سابقة ُغابرة» ،كما ورد بيان
ّ
ـال نشر فــي أحــد املواقع
ردًا على مـقـ ٍ
اإللكترونية.
خــاف ـهــم م ــع «قـ ـي ــادة م ـ ـعـ ــراب» ،كما
يحلو لهم تسميتها ،ليس سياسيًا.
عـ ـل ــى الـ ـعـ ـك ــس مـ ــن ذلـ ـ ــك «ن ـ ـحـ ــن فــي
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاسـ ــة الـ ــوط ـ ـن ـ ـيـ ــة مـ ـ ــع س ـم ـيــر
جـ ـعـ ـج ــع» .امل ـش ـك ـل ــة ه ـ ــي م ـ ــع «أه ـ ــل
الـ ـب ــاط ،أي امل ـج ـمــوعــة ال ـقــري ـبــة من
الـسـيــدة سـتــريــدا طــوق جعجع التي
ّ
تقبض على كل ما له عالقة باملجتمع
ّ
البشراني :النادي ،الثقافة ،البيئة».
يــريــد ه ــؤالء أن يـكــونــوا «شــركــاء في
اإلدارة امل ـح ـل ـي ــة» .أط ـل ـق ــوا ال ـصــوت
«ع ـ ّـل الــرفـيــق سمير يسمع ُ
ويـعــالــج
ّ
الـخـلــل ،وخـصــوصــا أن هــدفـُنــا ليس
منازلة سياسية وال حتى نفكر في
إلحاق الهزيمة أو إرباكه» ،مشددين
ُ
ّ
عـلــى أن «منطقتنا ال تـشـبــه الـكــورة
أو بكفيا أو كسروان لناحية التنوع
ّ
اإليــديــولــوجــي .وم ـع ــروف أن معظم

المشكلة هي مع «أهل البالط» أي المجموعة القريبة من ستريدا جعجع (مروان طحطح)

طرابلس :اعتراضات على «توافق المصالح»
عبد الكافي الصمد
تـ ــواتـ ــر األنـ ـ ـب ـ ــاء عـ ــن تـ ــوافـ ــق الـ ـق ــوى
ال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة ال ـ ـطـ ــراب ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــة ع ـل ــى
االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة أثـ ــار ارت ـيــاحــا
ن ـس ـب ـي ــا ب ـ ــن أه ـ ــال ـ ــي املـ ــدي ـ ـنـ ــة .ل ـكــن
س ــرع ــان م ــا ح ــل ال ــذه ــول وال ـغ ـضــب
بعدما ّ
تسربت أسماء غالبية أعضاء
ّ
الــائ ـحــة ال ـتــواف ـق ـيــة ال ــذي ــن ت ـب ــن أن
غــالـبـيـتـهــم تـنـقـصـهــم ال ـخ ـب ــرة الـتــي
ّ
يعول عليها الطرابلسيون للنهوض
بمدينتهم ،بعد تجربة  2010الفاشلة.
وم ـ ــع أن أحـ ـ ـ ـدًا مـ ــن ال ـس ـي ــاس ـي ــن لــم
ُ
َّ
ّ
املسربة ،فإنها اعتبرت
يتنب اللوائح
عملية جس نبض للرأي العام ملعرفة
ردود الـ ـفـ ـع ــل ع ـل ـي ـه ــا .وال ـ ــاف ـ ــت أن
معظم األسماء ينتمون إلى «الطبقة
الـبــورجــوازيــة» التي تقيم فــي الجزء

على عكس ّ
االدعاءات:
محاصصة ومحسوبيات
واستبعاد تمثيل
المناطق الشعبية

ال ـغــربــي ال ـحــديــث م ــن امل ــدي ـن ــة ،فيما
خلت مــن أي اســم ملمثلني عــن القسم
الشرقي الذي يضم نحو ثلثي سكان
املــديـنــة ويشمل فـقــراء هــا وأحـيــاء هــا
الشعبية .وهذا ما كان موضع انتقاد

واسـ ـ ـ ــع فـ ــي الـ ـ ـش ـ ــارع وع ـ ـلـ ــى م ــواق ــع
التواصل االجتماعي ،خصوصًا في
املـنــاطــق األك ـثــر فـقـرًا وشعبية كباب
التبانة والقبة وباب الرمل واألسواق
ُ
ال ـقــدي ـمــة .وط ــرح ــت أسـئـلــة م ــن ن ــوع:
«ه ـ ـ ــل زار أغ ـ ـلـ ــب ه ـ ـ ـ ــؤالء م ـنــاط ـق ـنــا
وع ــاي ـش ــوا مـشــاكـلـنــا ،وه ــل يـعــرفــون
عنها شيئًا؟».
كــذلــك أظ ـه ــرت الـتـســريـبــات تناقضًا
واضـ ـ ـ ـح ـ ـ ــا ب ـ ـ ــن ك ـ ـ ـ ــام الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــن
وأفعالهم .ففي حني كانت غالبيتهم
تــؤكــد أنـهــا سـتـتــرك لــرئـيــس البلدية
التوافقي عزام عويضة حرية تشكيل
فريق عمله من أعضاء البلديةّ ،
تبي
أن األخير كان آخر من يعلم بأسماء
أعضاء الئحته التي وضعها النواب
وال ـس ـي ــاس ـي ــون .وع ـل ـمــت «األخـ ـب ــار»
أن ب ـ ــازار األسـ ـم ــاء ك ــان يـتـغـيــر على

مدار الساعة في اللقاءات التي كانت
ت ـع ـقــد فـ ــي م ـن ــزل ــي ال ــرئـ ـي ــس نـجـيــب
م ـي ـق ــات ــي وال ـ ـنـ ــائـ ــب أحـ ـم ــد ك ــرام ــي،
تـلـبـيــة ملـطــالـبــات الـبـعــض أو تهدئة
العتراضات البعض اآلخر.
ورغــم تــأكـيــدات السياسيني رفضهم
للمحاصصة ،بــدا واضحًا أن معظم
األع ـ ـ ـضـ ـ ــاء املـ ــرش ـ ـحـ ــن م ـح ـس ــوب ــون
ع ـل ــى أطـ ـ ـ ــراف س ـي ــاس ـي ــة ،وبـعـضـهــا
حــزبــي ص ــرف (الـجـمــاعــة اإلســامـيــة
واالح ـبــاش واألع ـضــاء املسيحيون)،
مـ ــا أث ـ ـ ــار م ــوج ــة اع ـ ـتـ ــراضـ ــات داخـ ــل
صـ ـف ــوف ال ـ ـتـ ـ ّـيـ ــارات ال ـس ـي ــاس ـي ــة فــي
املدينة.
ونقل عن النائب أحمد كرامي رفضه
اسـتـبـعــاد تمثيل املـنــاطــق الشعبية،
فــي م ــوازاة ظـهــور ب ــوادر تململ بني
ك ـ ــوادر ت ـيــار املـسـتـقـبــل وم ـنــاصــريــه،

ّ
رج ــح كـثـيــرون أن «يــدفـعـهــم إم ــا إلــى
م ـقــاط ـعــة االن ـت ـخ ــاب ــات أو االل ـت ـحــاق
بــركــب وزي ــر ال ـعــدل أش ــرف ريـفــي إذا
قام بتأليف الئحة منافسة».
وأث ــار االنـطـبــاع ّ
األول ــي ،بــأن أعضاء
الئـحــة عويضة يشكلون فريقًا غير
م ـن ـس ـجــم وت ـن ـق ـص ــه الـ ـخـ ـب ــرة ،نـقـمــة
واسـ ـع ــة وت ـ ـسـ ــاؤالت ع ــن س ـبــب عــدم
إبقاء بعض أعضاء املجلس السابق
ممن عرفوا بنظافة الكف وخبرتهم
وكـفــاء تـهــم .وهــو مــا فـ ّـســرتــه مصادر
مـتـعــددة لـ ـ «األخ ـب ــار» بــأنــه «ل ــم يكن
اعـتـبــاطـيــا ،بــل هــو م ــدروس بعناية،
ألن هـنــاك مـشــاريــع جــاهــزة التمويل
وتـحـتــاج فـقــط إل ــى تـلــزيــم ومـبــاشــرة
ال ـت ـن ـف ـي ــذ ،وامل ـ ـط ـ ـلـ ــوب مـ ــن امل ـج ـلــس
ال ـب ـل ــدي امل ـق ـبــل امل ــواف ـق ــة عـلـيـهــا بال
وج ــع رأس ،كـمــا حـصــل مــع مـشــروع

