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ه   د ان بالد، فال ب ذه ال ي ه سياسة ف م رجال ال ى عق ل عل ى دلي ي حاجة ال زال ف واطن ال ي ان الم اذا آ
شبه آل           . وجدها في السجال الدائر حول االنتخابات البلدية في بيروت         ه ي ى ان وذجي، بمعن السجال نم

اًال اال      ال يفصح عن مضامينه الفعلية، وهي طائفية في المقام اال         : السجاالت اللبنانية  ول، وال يترك مج
ة التي                           ستقبل المدين م، وهي م سألة االه ه بالم ذين يغذون ام من ال اب اي اهتم للحلول العرجاء، في غي

.يدور حولها
ي      ة ه ة معين ة لطائف ي غلب ة، تعن روت الراهن ال بي ي ح ة، ف ة العددي سجال ان الديموقراطي اس ال اس

ري            الطائفة السنية، لكنها غلبة ال يريدها زعيم هذ        رئيس رفيق الحري روت ال ة في بي ه    . ه الطائف اذا ب ف
دعمها           ا   (يقترح ان تخصص نصف المقاعد في الالئحة التي ي ستطيع انجاحه سيحيين من   ) والتي ي للم

  .مختلف الطوائف 
ة                   ة واخرى رمزي ين، واحدة عملي . حسنة، وهي تصب في خانة العيش المشترك، لكنها تصطدم بعقبت

ي ا    ن ف ة تكم ة العملي سيحيين  العقب حين الم ار المرش م ال     . ختي ون انه ري يقول رئيس الحري اء ال حلف
ـ     ار ل ون الخي م يترآ د، وانه سكون باح ة "يتم حاب العالق م   ". اص ن ه رى، م ة "ت حاب العالق ؟ "اص

زاب  سيحية"االح ددهم؟     "الم ف نح سيحية، وآي ف الم اء الطوائ ا؟ زعم ى منه ا تبق ان"، او م " األعي
دامى ام الجدد؟ الم       اً              وأّيهم، الق ة، ال جواب مقنع دين؟ في الحقيق ة ورجال ال واالنكى ان بعض     . طارن

ائفي     فهم الط ن ص أتي م رط ان ي ين ش ن التعي نمط م ذا ال ون به ة يكتف اة الديموقراطي ة . دع ا العقب ام
ة، فهي ان  ة"الرمزي ى ان يكون " اصحاب العالق احون ال سيحيين ال يرت وهم"الم ي المجلس " ممثل ف

.المسلمينالبلدي منتخبين باصوات 
ة              هذه العقبة الرمزية تغذي بدورها الجانب اآلخر من السجال، وهو المتعلق بصالحيات آل من البلدي

حلفاء الحريري، وبعضهم مسيحيون، منحازون الى البلدية ويطالبون باال تظل مكّبلة بحق            . والمحافظ
ي         ب ف ه غال شاع ان ر، ي ب رأي آخ ا يطال افظ، فيم ًا للمح وح عملي نقض الممن ة  ال سات الطائف  مؤس

ضًا                           أن يبقى المحافظ قاب م، ب ري في الحك دعومًا من خصوم الحري ه م االرثوذآسية، فضًال عن آون
.على السلطة التنفيذية في المدينة، وان بثمن شلل البلدية

سي                  للتذآير فقط، ان االزدواجية القائمة في بيروت لم تنشأ ألسباب طائفية، وال اليجاد توازن بين رئي
ا                  الجمهو ساريتها وثوريته رية والحكومة، بل تعود الى النمط الفرنسي الذي جعل باريس، خشية من ي

ة ، د عامي ام ١٨٧١بع ى ع ة حت ة المرآزي راف الحكوم ضع الش ن ١٩٧٧. تخ م تك ان، ل ي لبن  ف
ا                 ع جعلت وة الواق م ق ده، ث داب وبع د االنت د، في عه وة التقلي سها موجودة، لكن ق االعتبارات الطبقية نف

ول     ازدوا سجال ح صار ال ة، ف ة المحلي ة الطائفي ت بالعبقري ى تلّون ستديم، حت ة ت سلطة البيروتي ة ال جي
ة في            سياسات البلدي صالحيات بلدية العاصمة يندرج في خانة التوازنات الوطنية الكبرى، فيما تبقى ال

.منأى عن اي نقاش
ديم ال            ا ال يفصح، ع ه وم ا يفصح عن دوران في     في الحقيقة، ان آل هذا السجال، بم وم بال دة ومحك فائ

ة                       ادة نظر آامل م تخضع الع ا ل شلولة م حلقة مفرغة، والديموقراطية البلدية في بيروت سوف تبقى م
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ة بم     ة للمدين دود البلدي يع الح ي العاصمة، وتوس ين ف واطنين المقيم صادية  الم ا االقت تالءم وحياته ا ي
.واالجتماعية الراهنة، واقرار المرآزية بلدية تقّرب اصحاب القرار في المدينة واحيائها من ناخبيهم

روت                ة حاجة    . ان مسألة االقتراع في مكان االقامة الفعلية، ال تخص فقط االنتخابات البلدية في بي فثم
ات النيا     ي االنتخاب ى ف دأ حت ذا المب رار ه ضل      الق ي اف ل، ف ًا يمّث تج برلمان ى نن وف نبق ة، واال س بي

.االحوال، بلدًا مجمدًا منذ عقود، فيما نشجع على الزبائنية العائلية
ذين               ة لل لكن االمر اآثر فداحة في االنتخابات البلدية، حيث يفترض بالبلديات ان تعنى بالشؤون اليومي

يس لل            دي، ول ة          يعيشون على اراضيها ويدفعون الرسم البل ا في المواسم االنتخابي أتون لزيارته . ذين ي
ات    ي االنتخاب راع ف ا حق االقت يم فيه ي المق نح االجنب د م ى ح ا وصلت ال ى ان بعض دول اوروب حت

ين              . البلدية واطنين المقيم فكم بالحري عندما يكون االمر معكوسًا، اي عندما يكون اآثر من نصف الم
ا هي الحال            في المدينة، وبعضهم ابًا عن جد، محرومين         من المشارآة في اختيار مجلسها البلدي، آم

.الرسمي يقع خارجها" اقامتهم"في بيروت، بحجة ان محل 
د  "، فهذا يتالءم ربما مع نكات       "البيارتة"اما ان يكون االقتراع في بيروت حكرًا على          و العب ه  "اب ، لكن
.في بداية القرن الحادي والعشرينبالتأآيد ال يفي بشروط الديموقراطية المحلية 

فأي طالب سنة   . وما يقال عن ديموغرافية بيروت الغائبة عن انتخاباتها، يسري ايضًا على جغرافيتها           
ع       ى في الواق ا معن فال النهر   . اولى في الجغرافيا يستطيع ان يرى ان حدود بيروت االدارية لم يعد له

وب او  ي الجن ال ف شرقي، وال الرم شمال ال ي ال يف ة وتواصلها العمران دد المدين فح . قفت تم ى س حت
و                 ى عل ل حت ى االق ّدها، عل د يح م يع راً  ٢٥٠الجبل ل رن               .  مت ري او ف ر الغبي ل ان ان تعتب م هل ُيعق ث

الشباك خارج المدينة؟
سمى                  لن يكون من السهل بالتأآيد رسم الحدود الجديدة للمدينة، وثمة مروحة من الخيارات ضمن ما ي

ة واحدة، وخصوصًا ان             ". بيروت الكبرى " ى بلدي رى ال روت الكب ل آل بي ليس المطلوب قطعًا تحوي
ى آل                   سمية عل ذه الت ق ه التي تطل ا آ الغ فيه هذا المفهوم خاضع هو نفسه لقراءات متعددة، واحيانًا مب

.المنطقة الممتدة من جبيل الى الدامور، مرورًا بعاليه
ه يمكن             وال بد من اجراء حسابات دقيقة، اقتصادية واج        د، اال ان يم جدي تماعية وضريبية، قبل اي ترس

رورًا               : منذ اآلن طرح احتمالين    ًا م ده جنوب خيار ضيق يضع حدود بيروت بين نهر الموت شماًال وخل
ري       ة والغبي رج البراجن شياح وب شباك وال رن ال ل وف ن الفي ة وس ود والدآوان رج حم ار  . بب ا الخي ام

ة               االوسع، فقد يذهب الى انطلياس شماالً      شرقي والحازمي وب ال ار   - ليشمل دوحة عرمون في الجن  م
  .تقال شرقًا

دني           د يكون شرطًا لتنظيم م ل ق وايًا يكن الخيار، فإن توسيع بيروت ال يفيد فقط لالنتخابات البلدية، ب
ا طرابلس ذات                      دن اخرى، ومنه ى م ضًا عل ق اي ا ينطب ذا م اس، وه اتي للن الواقع الحي صاقًا ب اآثر الت

ل        البلديتين، سى زوق مكاي  وجونيه التي يجب ان تشمل المعاملتين وساحل علما وادما، من دون ان نن
.، وربما ايضًا صيدا والنبطية)وعلى امل ان يصبح نهاد نوفل على رأس هذه البلدية الموسعة(

ضية والمحافظات في حال           ادة رسم االق ستتبع اع ا ت رة، من دون شك، وخصوصًا انه  الورشة آبي
ضًا الن االسباب                   بيروت، ليس  ل اي ين، ب  فقط الن توسيع حدود العاصمة سوف يأآل من مساحة المتن

دات  شمل بل ا ت ة محافظة اوسع منه ى اقام ضًا ال دفع اي رة ت روت المكب ة بي شاء بلدي ى ان دفع ال ي ت الت
سيق                    ه صالحية التن اط ب ى رأسها محافظ تن بيروت الكبرى، وال غضاضة عند ذلك في ان يكون عل

  .، ايا تكن طائفته)النقضوليس حق (
نح حق                  يبقى ان التضخم الذي سوف يطول الجسم االنتخابي البيروتي جراء توسيع حدود المدينة، وم

د ان    . االقتراع لكل المقيمين فيها، ينطويان على خطر ابعاد المواطنين عن الشأن البلدي  ه، فال ب وعلي
  د آل واحدة منها الى بلدية فرعية، وفقًايتالزم هذان االصالحان مع ثالث يقضي بانشاء دوائر تعه
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د  سي الجدي نمط الباري ن    . لل واطنين وم ين الم أمين التواصل ب دها ت ستطيع وح ة ت ة البلدي فالالمرآزي
ة                     ة المختلف ة الجماعات الطائفي ى طمأن ا تفضي ال ينتخبونهم لرعاية شؤونهم اليومية، فضًال عن آونه

ة، مما يغنينا عن السجال العقيم حول صالحية المحافظ         الى ان وجودها سوف يترجم في سياسة المدين       
  .وانتمائه الطائفي

سجال               ان ال ذا الحجم، ف ي "وفي ما عدا اصالحات به ة آانت            " البيروت يس في مستوى مدين راهن ل ال
ا       ان      . ذات يوم حاضرة العرب، وال يخدم اندفاعها الستعادة ألقه ر اذا آ ة االختالط ان تكب فكيف لمدين

   يرونها اال صغيرة صغر مخيالتهم؟ال" أعيانها"
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