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سياسة

سياسة

ً ّ
ُ
«المستقبل» يراكم الخسائر شماال« :كلن» ٪12
تقرير

المشهد السياسي

إعادة النظر في معاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة وخفض التقديمات

حرب الحكومة على القطاع العام

يبدو أن جزءًا ال بأس به من القوى السياسية الممثلة في مجلس الوزراء اتخذت قرارًا بخوض معركة ضد موظفي القطاع
العام ،وخاصة العسكريين واالمنيين ،من باب تحمليهم كلفة خفض عجز الموازنة .وهذه المرة ،ال يجري تقديم ذلك
تحت عنوان المس بالرواتب واألجور ،بل بضرورة خفض كل التقديمات اإلضافية :من تعويضات نهاية الخدمة ،إلى الراتب
التقاعدي ،إلى المنح التعليمية ،وكافة «البدالت» التي يحصل عليها الموظفون

أسقط باسيل كالمه السابق عن وجوب مشاركة المصارف وكبار المودعين في كلفة خفض العجز (مروان طحطح)

ال ـ ـتـ ــوافـ ــق الـ ـسـ ـي ــاس ــي عـ ـل ــى مـ ــوازنـ ــة
تقشفية بـ َ
ـات أم ـرًا محسومًا .النقاش
التخفيض
مــا زال ي ــدور ح ــول حـجــم ّ ّ
والبنود التي سيطالها .ويتضح أن
قبل قــوى رئيسية
هناك ضغوطًا من ِ
في الحكومة ،كرئيسها سعد الحريري
ورئـيــس التيار الوطني الحر جبران
ب ــاسـ ـي ــل ،ل ـل ـم ــس ب ـ ــروات ـ ــب امل ــوظ ـف ــن
وأجورهمّ .الحريري كان واضحًا منذ
البداية :يبشر بإجراءات مؤملة ،رافضًا
(فــي ختام جلسات الثقة على سبيل
املـ ـث ــال) تـحـمـيــل املـ ـص ــارف ج ـ ــزءًا من
كلفة الـخــروج من األزم ــة .امــا باسيل،
ً
فتدرجت مواقفه صعدًا ونزوال .سبق
أن امتدح خفض أجور موظفي القطاع
العام أثناء زيارته صربيا (عندما كان
برفقته رئـيــس جمعية تـجــار بيروت
ّ
نقوال شـمــاس ،متزعم حــزب «كارهي
الـ ــدولـ ــة») .وف ــي اح ـت ـفــال لـلـتـيــار يــوم
 14آذار املـ ــاضـ ــي ،تـ ـح ـ ّـدث ع ــن حـجــم
الـقـطــاع الـعــام وكـلـفـتــه ،وحـجــم الــديــن
العام وكلفتهّ .
عبر عن تأييده لخفض
حجم القطاع الـعــام وكلفته ،كما عن
ض ـ ــرورة أن تـتـحـمــل امل ـص ــارف ج ــزءا
م ــن م ـس ــؤول ـي ــة ال ـت ـص ـح ـيــح وخ ـفــض
ال ـع ـج ــز .ل ـك ـنــه أول م ــن أم ـ ــس ،أسـقــط
املصارف ،ليحصر أمر خفض نفقات
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الــدولــة بــرواتــب املوظفني .قــال ّ
مهددا:
«إذا ل ــم ي ـح ـصــل ال ـت ـخ ـف ـيــض املــؤقــت
فـلــن يبقى مـعــاش ألح ــد» .تـجــاهــل أن
ف ــي م ـق ــدور ال ــدول ــة ات ـخ ــاذ إجـ ـ ــراءات
لخفض االنفاق ،بدل تهديد املوظفني
برواتبهم .خفض الفائدة على الدين
الـعــامــة بنقطة مـئــويــة واحـ ــدة ( 1في
امل ـئــة) يسمح بخفض الـعـجــز بنسبة
 900م ـل ـيــون دوالر (ع ـل ــى ذم ــة وزي ــر
ً
االقتصاد منصور بطيش) .لكن ،بدال
من ذلك ،لجأت الدولة ،بشخص وزير
مــالـيـتـهــا ع ـلــي ح ـســن خ ـل ـيــل ،وحــاكــم
م ـص ــرف ـه ــا املـ ــركـ ــزي ري ـ ــاض س ــام ــة،
وبـ ـمـ ـب ــارك ــة ال ـ ــرؤس ـ ــاء الـ ـث ــاث ــة ،إل ــى
االتفاق مع املصارف على رفع الفائدة
على سندات الخزينة إلــى نحو 10.5
ف ــي ّ امل ـئ ــة ف ــي ك ــان ــون األول امل ــاض ــي.
املبشرون بالتقشف وخفض النفقات
رفعوا في ذلك االتفاق حجم النفقات
الـتــي ستدفعها الـحـكــومــة ،مــن امــوال
وكبار املودعني.
الناس ،إلى املصارف ّ
ل ـكــن بــاس ـيــل أك ـم ــل ك ـم ـبــشــر بــالــزهــد:
«أقول للناس إنه ال يجوز النظر فقط
الى جيوبهم ،فهذا األمر يجب أن يكون
جــزءًا ضئيال مما يجب تخفيضه في
الدولة واذا كــان يجب البدء بالوزراء
وال ـن ــواب فـلـيـكــن» .و«خ ـبــريــة» روات ــب

ال ـ ـنـ ــواب والـ ـ ـ ـ ــوزراء وال ـ ــرؤس ـ ــاء ت ـبــدو
رشوة سخيفة للناس ،في ظل ارتفاع
موجة من الشعبوية تطالب بخفض
تـلــك ال ــروات ــب ،رغ ــم أن تــأثـيــرهــا على
أرقـ ــام امل ــوازن ــة الـعــامــة ي ـكــاد ي ـكــون ال
ُيذكر .فأصل «فساد» املوازنة وعجزها
هو كلفة الدين العام (أكثر من  32في
املئة من النفقات) والتهرب الضريبي،
والنظام الضريبي غير العادل وغير
الفعال (راجع ملحق «رأس املال» ،عدد
اليوم).
ك ــام بــاسـيــل لـيــس م ــن ب ـنــات أف ـكــاره
وحده .فهو يعكس نقاشات تخوضها

تشجيع الضباط
والرتباء على الحصول
على تعويضاتهم على
شكل سندات خزينة

ال ـ ـقـ ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ،ح ـ ــول ع ـ ــدد مــن
اإلج ــراءات التي ستتخذها الحكومة
ومؤسساتها .يجري التسويق لذلك
ع ـلــى ق ــاع ــدة أن اإلج ـ ـ ــراءات ل ــن تمس
الــرواتــب واألج ــور ،وال سلسلة الرتب
الرواتب بطبيعة الحال ،لكن مصادر
وزاريـ ــة تــؤكــد الـتــوجــه نـحــو «تــدابـيــر
قـ ــاس ـ ـيـ ــة س ـ ـت ـ ـمـ ـ ّـس كـ ـ ــل الـ ـتـ ـق ــديـ ـم ــات
اإلضـ ـ ـ ــاف ـ ـ ـ ـيـ ـ ـ ــة ،مـ ـ ـ ــن م ـ ـن ـ ــح مـ ــدرس ـ ـيـ ــة
ومـ ـ ـح ـ ــروق ـ ــات ،وتـ ـع ــويـ ـض ــات ن ـهــايــة
ال ـخ ــدم ــة وم ـع ــاش ــات ال ـت ـق ــاع ــد» ،كما
«إلـغــاء التدبير رقــم  3فــي املؤسسات
األمنية ،وهو امر بات محسومًا».
َ
وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا اإلط ـ ـ ـ ـ ــار ،عـ ـق ــد لـ ـي ــل أم ــس
ّ ً
اجتماع في وادي أبو جميل ضم كال
م ــن ال ـح ــري ــري وال ـ ـ ـ ــوزراء ع ـلــي حسن
خ ـل ـي ــل وبـ ــاس ـ ـيـ ــل ،وال ـ ـنـ ــائـ ــب جـ ــورج
ع ــدوان وم ـعــاون األم ــن ال ـعــام للسيد
حسن نصرلله الحاج حسني الخليل،
للتداول في املوازنة واإلجــراءات التي
ُيـحـكــى عنها وتــأمــن غـطــاء سياسي
ملا وصــف بــالـقــرارات املوجعة .ال أحد
يعطي جوابًا واضح حول ما يمكن أن
يحصل .وزيــر املــال يرفض الــرد على
باسيل ،مشيرًا إلــى أنــه أعـ ّـد «مقترحًا
ب ـ ــإج ـ ــراءات م ـت ـكــام ـلــة س ـي ـتــم الـبـحــث
بها».

وفـ ـيـ ـم ــا كـ ـ ــان الف ـ ـتـ ــا دعـ ـ ـ ــوة امل ـج ـلــس
األعلى للدفاع لإلنعقاد اليوم ،علمًا
أن ال طارئ أمنيًا يستدعي اجتماعه.
فهل املــوضــوع يتعلق بملف ترسيم
الحدود البرية والبحرية في النقاط
امل ـت ـنــازع عـلـيـهــا ب ــن لـبـنــان وال ـعــدو
اإلسرائيلي ،أم إن هناك قضايا أخرى
ك ــال ـن ــزاع ب ــن ب ـعــض االم ـ ــن وبـعــض
القضاء على خلفية ملف الفساد في
«العدلية»؟ ثمة من يقول إن االجتماع
يمكن أن يكون مرتبطًا بما يحكى عن
سلسلة الرتب والرواتب وعن قرارات
صعبة ستطال موظفي القطاع العام،
وخاصة العسكريني واألمنيني الذين
يشكلون الكتلة األكـبــر مــن املوظفني
وامل ـت ـق ــاع ــدي ــن ،إذ عـلـمــت «األخـ ـب ــار»
أن كــام باسيل أح ــدث ضـ ّـجــة كبيرة
داخل املؤسسة العسكرية ،وأن قيادة
الجيش ترفض املس برواتب العسكر
لكنها ال تمانع النقاش في امللحقات.
ُ
ويـ ـنـ ـق ــل عـ ــن مـ ـس ــؤول ــن ع ـس ـكــريــن
قولهم إن «الـعـنــاصــر ممنوعون من
الـعـمــل خ ــارج ال ـ ــدوام ،وه ــم يعملون
س ــاع ــات إضــاف ـيــة م ــن دون م ـقــابــل»،
وف ــي ح ــال ت ـ ّـم إق ــرار خـفــض الــرواتــب
ُ
«فليسحب الجيش الى
والتقديمات
الثكناتُ ،
وليلزم العناصر بدوام كما
هــو ال ـحــال مــع مــوظـفــي الــدول ــة ،على
أن يسمح لهم بـمــزاولــة مهنة ثانية
خارج املؤسسة».
ُ
وم ــن اإلج ـ ـ ــراءات ال ـتــي تـبـحــث ف ــي ما
يخص املؤسسة العسكرية واالجهزة
االمنية:
تـشـجـيــع ال ـض ـبــاط وال ــرت ـب ــاء عـلــى أن
يحصلوا على تعويضاتهم على شكل
سندات خزينة بحجة أنها تدر عليهم
فوائد عالية،
وقــف الترقيات إال فــي حــالــة الشغور
ف ــي م ــاك ــات ال ــرت ــب املـ ـن ــوي الـتــرقـيــة
إليها،
خـفــض ع ــدد قـســائــم امل ـحــروقــات التي
يحصل عليها الضباط واملؤهلون أو
إلغاؤها،
خ ـف ــض ع ـ ــدد الـ ـسـ ـي ــارات امل ــوض ــوع ــة
بتصرف الضباط.
خفض منح التعليم ألبـنــاء الضباط
والـعـسـكــريــن بـنـحــو  40فــي املـئــة من
قيمتها الحالية،
إل ـغ ــاء «ال ـتــدب ـيــر رق ــم  »3الـ ــذي يمنح
الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ــن واألمـ ـ ـنـ ـ ـي ـ ــن  3أشـ ـه ــر
كتعويض عن كل سنة خدمة.
إعـ ـ ـ ــادة ال ـن ـظ ــر فـ ــي ك ـي ـف ـيــة اح ـت ـســاب
ال ـ ــروات ـ ــب الـ ـتـ ـق ــاع ــدي ــة ،ل ـل ـع ـس ـكــريــن
واملدنيني.
ام ــا فــي املــؤس ـســات واإلدارة الـعــامــة،
فيجري البحث في خفض رواتب كبار
املــوظ ـفــن ،وتـجـمـيــدهــا لسنينت على
األقل.
ف ـ ــي الـ ـ ـسـ ـ ـي ـ ــاق ،أك ـ ـ ــد رئ ـ ـيـ ــس الـ ـح ــزب
«التقدمي اإلشتراكي» النائب السابق
ولـ ـي ــد جـ ـنـ ـب ــاط بـ ـع ــد لـ ـق ــائ ــه رئ ـي ــس
مجلس الـنــواب نبيه بــري ،يــوم أمس
في عني التينة ،أن |املوضوع األساس
الــذي بحثناه هــو كيفية الـخــروج من
امل ــأزق اإلقـتـصــادي  .وكـمــا فهمت من
وزيــر املــال فــإن كــل الجهود ستوضع
من أجل إقرار املوازنة وخفض اإلنفاق،
وه ـ ـ ــذه الـ ـف ــرص ــة قـ ــد تـ ـك ــون األخـ ـي ــرة
املطلوبة مــن أجــل طمأنة اللبنانيني
ووضع األمور في سياقها الطبيعي».
(األخبار)

بات بإمكان آل الحريري ترك
طرابلس بسالم ،والعودة إلى
«المركزية» ،بعدما انتهت
االنتخابات الفرعية .إذا كانت
الغاية من االستحقاق
«م ّ
ُ
جرد»
فوز ديما جماليّ
بالمقعدُ ،يمكن ّ القول إن
تيار المستقبل حقق غايته.
ّأما إذا كان الهدف أن ُيثبت
أنه الممثل األول للطائفة
السنية ،فقد ُ
بخيبة
ني
م
ّ
أمل كبيرة ،رغم تكاتف كل
قيادات المدينة حوله
ليا القزي
أمــام ثانوية جبران خليل جبران في
الــزاهــريــة ،وقفت ديما جمالي تلتقط
صــور «سيلفي» مع مندوبي ماكينة
الـ ـن ــائ ــب م ـح ـم ــد كـ ـ ـب ـ ــارة .ك ــان ــت ت ـهـ ّـم
بالصعود إلى سيارتها ،حني انطلق
الـتـصـفـيــق وال ـه ـت ــاف« :أبـ ــو الـعـبــد…
أب ـ ــو الـ ـعـ ـب ــد… أب ـ ــو ال ـ ـع ـ ـبـ ــد…» .ملـ ــاذا
تـهـتـفــون بــاســم ك ـب ــارة فـيـمــا جـمــالــي
هي املرشحة؟ «ليش نحنا كرمال مني
ن ــازل ــن؟»ُ ،يـجـيــب أح ــد أن ـصــار كـبــارة
الذين حرصوا على تظهير حضورهم
في الشارع أمس بشكل كبير ،فكانوا،
ّ
ّ
تقريبًا ،أمام كل مركز اقتراع وفي كل
زاوية ،رافعني صور «أبو العبد» وابنه
كريم .خطوة اعتبرها كثر رسالة من
النائب الطرابلسي إلى تيار املستقبل
أوال ،وال ـع ــائ ـل ــة ث ــان ـي ــا (ب ـع ــد تــرشـ ّـح
سامر كبارة وانسحابه) ،مفادها أنه
مــوجــود ول ــن ي ـتــرك ال ـســاحــة .لــم يكن
ّ
«الكباريون» وحدهم الذين انتخبوا
ج ـم ــال ــي ك ــرم ــى ل ـت ـم ـن ـيــات زع ـي ـم ـهــم.
ّ
«أش ـ ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي إذا ب ـق ــل ـل ــي ان ـت ـخــب
الشيطان ،بنتخبو» ،يقول خمسيني
في شارع املدارس  -الزاهرية ،من دون
أن ّ يجد حرجًا في السخرية من جمالي
ألنها ال تعرف طرابلس« ،ملــا وصلت
ّ
املخيم»!
على التبانة سألت إذا هيدا
يبلغ التناقض لدى الرجل ذروته حني
يتهم رئيس الحكومة سعد الحريري
باملشاركة في «املؤامرة على الطائفة
السنية» .ملــاذا تنتخب تيار املستقبل
إذا؟ ّ
«بس أشرف (ريفي) اليوم معن»!
أح ــد الـشـبــان فــي قـطــاع شـبــاب «تـيــار
الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــزم» ي ـ ــؤك ـ ــد «أن ـ ـ ـنـ ـ ــا ه ـ ـنـ ــا ت ـل ـب ـيــة
لتمنيات الرئيس (نجيب ميقاتي)»،
مشيرًا الى أنه ُيحاول إقناع الناخبني
بــاالق ـتــراع لـجـمــالــي «كــونـهــا دك ـتــورة
جــامـعـيــة واب ـن ــة رش ـيــد جـمــالــي ال ــذي
قــام بــانـجــازات كثيرة فــي طــرابـلــس».
من أنجز أكثر :هو أم ميقاتي؟ «أكيد
الرئيس»ُ ،يجيب الشاب ضاحكًا ،هو
الــذي لم يكن مقتنعًا بالسردية التي
ّ
قــدمـهــا لـلـتـســويــق لـجـمــالــي .عـلـمــا أن
«املستقبل» بقي طيلة ســاعــات أمس
ّ
يشكك في صدق نوايا تيار العزم.
بــاس ـت ـث ـنــاء تـ ـي ــار الـ ـك ــرام ــة وجـمـعـيــة
امل ـ ـ ـشـ ـ ــاريـ ـ ــع ،عـ ـمـ ـل ــت مـ ـعـ ـظ ــم ال ـ ـقـ ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة الــرئ ـي ـس ـيــة ع ـلــى الـحـشــد
ل ـ ـصـ ــالـ ــح ال ـ ـت ـ ـيـ ــار األزرق .ت ـح ــال ــف
عــريــض جـمــع رئـيــس حـكــومــة حاليًا،
ورئ ـيـ َـســي حـكــومــة ســابـقــن (ميقاتي
وف ــؤاد الـسـنـيــورة) ووزيــريــن سابقني
(أش ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي وم ـح ـم ــد ال ـص ـف ــدي)،
وح ــزب ال ـق ــوات الـلـبـنــانـيــة ال ــذي عمل
عـنــاصــره داخ ــل ماكينة «املستقبل».
لــم يـكــن املـطـلــوب منهم كـثـيـرًا :مـجـ ّـرد
أن تفوز السيدة الشقراء بالكرسي…
ـوت واح ـ ـ ــد .فــانـتـهــت
ولـ ــو بـ ـف ــارق ص ـ ـ ٍ
ّ
تتعد
االنتخابات بنسبة تصويت لم
ّ
 12في املئة .لوال كل هذه التحالفات،
وغ ـي ــاب ُم ــرش ــح ق ــوي ل ـفــريــق  ٨آذار،

ي ـكــون األمـ ــن ال ـع ــام ل ـت ـيــار املستقبل
أحـمــد الـحــريــري قــد أمـضــى شـهـرًا في
ط ــراب ـل ــس ي ـس ـت ـن ـفــر الـ ـق ــواع ــد وي ـش ـ ّـد
ع ـص ـب ـهــا ب ـت ـج ـي ـيــش ط ــائ ـف ــي مـقـيــت،
وب ـ ـعـ ــد زي ـ ـ ـ ـ ــارات الـ ـسـ ـنـ ـي ــورة وب ـه ـيــة
الحريري وسعد الحريري إلى املدينة.
وفــي مــا يتعلق بفرعية االنتخابات،
ُيمكن «املستقبل» وحلفاءه العودة إلى
انتخابات املنية الفرعية عــام ،2010
عندما بلغت نسبة االقـتــراع نحو 34
في املئة .امــا ملــاذا لم تعمل املاكينات
كما يـجــب ،فــأنــه «لــم يكن هـنــاك مال
انتخابي»! في الفيحاء ،تعتبر القوى
الـسـيــاسـيــة نـفـسـهــا ُ
«م ـق ـص ــرة» فـقــط،
إن لم ترش الناخبني .علمًا أن أخبارًا
ســرت عن «إجـبــار املستقبل متمولني
فيه على دفع مبالغ من املال لصرفها
يوم االنتخاب».
داخـ ــل مـحـلــه لـبـيــع ال ـف ــول والـحـمــص
فــي الــدبــاغــة ،يجلس مـحـمــود وح ــده.

التصويت العلوي :ال قرار
جبل محسن كان ،أمس«ِ ،قبلة» القوى السياسية .بقيت املاكينات
االنتخابية تنتظر القرار الذي ستتخذه أكثرية أهل الجبل ،وإن كان
ُ
سر» ُ
من «كلمة ّ
سيرسلها رفعت عيد لتحشيد الناخبني .اعتبر ّأن
«التصويت العلوي» ،إن حصل ،سيصب ملصلحة يحيى مولود،
ُويــرجــح كفته على ديما جمالي .لــم يصل الـقــرار ،ولــم تــزد نسبة
االقتراع في «البعل» عن واحد في املئة بعد تصريح ألشرف ريفي
ُ
عن الناخبني الــذي يتوجهون إلــى االقـتــراع «بالصفيرة» .فهم من
ّ
ّ
حديثه أنه يقصد جبل محسن (أوضح بعدها أنه قصد جمهور ٨
آذار) ،فاقترع ٌ
قسم من أبنائه ملولود «نكاية» بريفي.

وانـ ـقـ ـس ــام املـ ـع ــارض ــة ف ــي ط ــراب ـل ــس،
لربما كانت «البهدلة» الكبرى .ال دليل
على عمق أزمــة تيار رئيس الحكومة
مع جمهوره أوضح من هذه النتيجة.
ليست وليدة استحقاق أمس ،بل
وهي ُ
استمرار ملسلسل التضعضع الشعبي
ال ـ ــذي بـ ــدأ م ـنــذ م ــا ق ـبــل االن ـت ـخــابــات
النيابية في أيار املاضي ،من دون أن
ُيظهر «املستقبل» أي ّ
نية لتصحيح
األزرق ،بحسب
املسار .مشكلة التيار
ّ
أح ـ ــد ال ـ ـ ـ ــوزراء ال ـس ــاب ـق ــن ،أنـ ـ ــه يـمـلــك
رأيـ ــا عــامــا «م ــن دون ك ـ ــوادر وعـصــب
وقضية».
سي ّ
لـيــس الــرقــم الـنـهــائــي ال ــذي ُ
سجل
لجمالي ُمـهـمــا .فــاألســاس هــو نسبة
االقـ ـ ـت ـ ــراع امل ـت ــدن ـي ــة ج ـ ـ ـدًا ،وم ـقــاط ـعــة
أك ـث ــر م ــن  80ف ــي امل ـئ ــة م ــن الـنــاخـبــن
الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــن ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات رغ ــم

التحالف السياسي العريض وحالة
االستنفار التي أعلنها آل الحريري.
ي ـحــاول الـسـيــاسـيــون الــذيــن تحالفوا
مـ ـ ــع «امل ـ ـس ـ ـت ـ ـق ـ ـبـ ــل» ت ـ ـبـ ــريـ ــر اإلقـ ـ ـب ـ ــال
الضعيف بعدد من األسباب ،بدءًا من
ّ
الزعم بأن نسبة االقتراع في الفرعية
ً
ً
ال ت ـكــون إج ـم ــاال مــرتـفـعــة ،ف ـضــا عن
ّ
أن «أك ـث ــري ــة ال ـطــراب ـل ـس ـيــن اع ـت ـبــرت
ال ـن ـت ـي ـج ــة م ـح ـس ــوم ــة فـ ــي غـ ـ ُي ــاب أي
منافس ّ
جدي» ،ناهيك عن أن املرشحة
«ليست حصانًا من السهل تسويقه،
مــع غـيــاب الـخـطــاب الـسـيــاســي وعــدم
ً
وجــود قضية لــدى املستقبل» ،فضال
ّ
عــن أن «املــاكـيـنــات الحزبية لــم تعمل
كما يجب».
األسباب ال تبدو مقنعة .ليس
كل هذه
ّ
طبيعيًا أن تتدنى نسبة االقتراع في
«الفرعية» إلــى هــذا املستوى ،بعد أن

وصلت نسبة االقتراع
في انتخابات المنية الفرعية عام
 2010الى نحو  34في المئة

األهم أمس هو نسبة االقتراع المتدنية ومقاطعة أكثر من  80في المئة من الناخبين (هيثم الموسوي)

«بـ ـط ــرابـ ـل ــس ،بـ ـ ـ ّـدن ي ــان ــا ن ـض ــل ف ـقــرا
لنركض وراه ــن كــرمــال الـ ــ 100دوالر.
مــا فــي شغل يــا بنتي .فــاتــت زوجتي
ّ
مرتني عا املستشفى ودفعت كــل مرة
 800ألف ليرة فرق» .يتراجع الحديث
الـسـيــاســي أم ــام الــوضــع االجـتـمــاعــي
للشعب« ،وافترضي إجــا حــدا جديد،
ليش بيخللوه يشتغل؟ النواب هني
ذات ـ ــن» .ال ـكــام نـفـســه يـتـكــرر عـلــى كل

ُ
ل ـس ــان .ت ــرج ــم ذل ــك طـيـلــة ي ــوم أم ــس،
فــي الـحــركــة «ال ـعــاديــة» داخ ــل شــوارع
طرابلس وامليناء .قــرب ساحة النور،
ّ
يتحدث على الهاتف« :في
كــان شــاب
ش ــي ه ــون م ـتــل كــأنــو ان ـت ـخــابــات .ما
بعرف» .وهــذا صحيح ،إذ كان بعض
مــراكــز االقـتــراع خاليًا إال مــن عناصر
الـ ـجـ ـي ــش ،وب ـع ـض ـه ــا اآلخـ ـ ـ ــر ان ـت ـشــر
أم ــام ــه م ـن ــدوب ــون ل ــم ي ـق ــوم ــوا بجهد
الس ـت ـق ـط ــاب الـ ـن ــاخـ ـب ــن .وك ـ ـ ــان ع ــدد
هـ ــؤالء داخـ ــل ب ـعــض األق ـ ــام يقتصر
على مـنــدوب واحــد لـ«املستقبل» ،مع
ّ
غياب كلي ملندوبي املرشحني الستة:
مصباح األحــدب ،يحيى مولود ،عمر
السيد ،طــال كـبــارة ،نــزار زكــا ،حامد
ع ـم ـشــه .األخـ ـي ــر ،بـحـســب م ــا ق ـيــل في
املستقبل ليستفيد
طرابلس« ،رشحه
ّ
من املندوبني الذين يحق لكل مرشح
االستعانة بهم» .فيما تأخر حصول
مولود على موافقات املندوبني حتى
التاسعة من صباح أمس ،وربما هذا
ما ُي ّ
فسر غياب مندوبيه من األحياء
ّ
الـطــرابـلـسـيــة .عـلـمــا أن ــه ت ـعــرض ليلة
الـ ـسـ ـب ــت ل ـ ــ«تـ ــره ـ ـيـ ــب» عـ ـن ــدم ــا داهـ ــم
عناصر أحــد ّاألجـهــزة األمنية مركزه
في امليناء وحقق مع عدد من الشبان.
ّ
في طرابلس« ،العالم ملت من الوعود.
ما رح ينتخبو» ،يقول سائق الدراجة
الـ ـن ــاري ــة .مل ـ ــاذا ال ت ـق ـت ــرع ــون لـلـخـيــار
اآلخـ ـ ـ ـ ــر؟ «ف ـ ـ ــي ك ـت ـي ــر ع ـ ــم بـ ـق ــول ــو رح
ينتخبو لعمر (الـسـيــد)» .اســم السيد
تـ ّ
ـردد كثيرًا فــي ال ـشــارع« ،فـهــو مثلنا
ابن األرض ،وأمضى سنواته ووالدته
في خدمة الـنــاس» .الحجة ام عمر ،لم
تـهــدأ أم ــس ،غير آبـهــة بالنجاح بقدر
رهانها على رقم ُيتيح البناء للمرحلة
املقبلة .أما السيد ،فجلس داخل مكتبه،
ً ّ
محاطًا بعدد من الشباب ،متفائال بأن
ّ
ُ
«ال ـن ـت ـي ـجــة ســت ـفــاجــئ ال ـج ـم ـيــع» .ظــل
ُيــراهــن عـلــى تـكــرار سـيـنـ ّـاريــو البلدية
« ،٢٠١٦ل ـك ــن امل ـش ـك ـلــة ،أن ـ ــه حــال ـيــا ال
يــوجــد رم ــز لـيـقــود ال ـن ــاس املـعـتــرضــة
ع ـلــى ال ـط ـب ـقــة ال ـح ــاك ـم ــة» ،ي ـق ــول أحــد
الوزراء السابقني.
«ال ـعــالــم قــرفــانــة وف ــي ن ـق ـمــة» .يـصــدر
هذا الكالم عن واحد من مندوبي تيار
املستقبل .كان يقف أمام قلم االقتراع
فـ ــي م ـن ـط ـقــة الـ ـجـ ـمـ ـي ــزات ،حـ ــن مـ ـ ّـرت
شقيقة املــوقــوف فــي إي ــران ن ــزار زكــا.
ما رأيك بترشيحه؟ «وشو الغلط انو
يـتــرشــح كـتـيــر ن ــاس؟ خليهم يــاخــدو
االصـ ـ ـ ـ ــوات مـ ــن درب هــال ـس ـيــاس ـيـ ّـن
الزعران» ،يقول املندوب متناسيًا أنه
ُي ـ ــروج ل ــرم ــز الـسـلـطــة الـتـنـفـيــذيــة في
ّ
ُ ّ
الطرابلسيني
الدولة .يبرر األمر« ،بأن ّ
س ـي ـق ـتــرعــون ل ـل ـحــريــري ألنـ ــه رب ـحــان
معهم أو بدونهم .فهم ليسوا راغبني
فــي املـخــاطــرة بـخـســارة شبكة األمــان
الـتــي تــؤمـنـهــا لـهــم الـسـلـطــة ،مــن أجــل
خيار آخر غير مضمون».
لــم يـكــن ه ــذا رأي مــولــود بـعــد انتهاء
اليوم االنتخابي ،وبدء فرز الصناديق.
بالنسبة إل ـيــه« ،امل ـعــارضــة انتصرت
فــي طــراب ـلــس ،والـطــرابـلـسـيــون قــالــوا
ألـ ــف ال لـلـسـلـطــة ال ـس ـيــاس ـيــة املـمـثـلــة
بالزعامات».

النتائج النهائية (غير الرسمية):
ديما جمالي 19398 :صوتًا
يحيى مولود 3313 :صوتًا
مصباح األحدب 2520 :صوتًا
عمر السيد 2161 :صوتًا
نزار زكا 514 :صوتًا
طالل كبارة 305 :أصوات
نحو ألف ورقة بيضاء

