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سياسة

ّ
الحريري في القبة:
تقرير

إنعاش «مصطنع» لتيار المستقبل في طرابلس
لن ينتظر تيار المستقبل هجوم الوزير
السابق أشرف ريفي عليه في بيروت
والبقاع وصيدا ،بل قرر الهجوم في
طرابلس ،التي تعني الكثير لجميع
ّالطامحين إلى حمل لقب «زعيم
سني» .بداية الهجوم من «القبة»
عبد الكافي الصمد
لــم يـكــن اخ ـت ـيــار األم ــن ال ـعــام لتيار
امل ـس ـت ـق ـبــل ،أح ـم ــد ال ـح ــري ــري ،محلة
الـقـبــة فــي طــرابـلــس إلقــامــة مهرجان
شـعـبــي السـتـقـبــالــه نـهــايــة األس ـبــوع
امل ــاض ــي ،نــابـعــا مــن فـ ــراغ .إذ أع ــادت
ً
زي ـ ــارت ـ ــه الـ ـ ـ ــروح ق ـل ـي ــا إل ـ ــى ال ـت ـي ــار
األزرق فــي املدينة ،وجعلت قياداته
ومناصريه يتنفسون الصعداء ،ولو
آنيًا.
االرتـ ـ ـ ـي ـ ـ ــاح امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي ي ـ ـعـ ــود إل ــى
الحشد الشعبي ،بمعزل عن حجمه،
الذي ّ
تجمع الستقبال الحريري ،بعد
نـكـســات تـعــرض لـهــا الـتـيــار األزرق،
ك ـ ــان أبـ ــرزهـ ــا االس ـت ـق ـب ــال ال ـخ ـجــول
الــذي كــان في انتظار «زعيم» التيار
ال ــرئ ـي ــس س ـعــد الـ ـح ــري ــري ،ف ــي آخــر
زيارتني له للمدينة.
فالقبة التي تعتبر ثالث أكبر ّ
تجمع
س ـكــانــي ف ــي عــاص ـمــة ال ـش ـم ــال ،بعد
ب ــاب الـتـبــانــة وال ـح ــدادي ــن (املـعــروفــة

بأبي سمراء) ،بعدد سكان يقارب 35
ألــف نسمةّ ،
تعد واحــدة من املناطق
التي يغلب عليها الطابع الشعبي،
وت ـ ـسـ ــودهـ ــا ف ــوض ــى وعـ ـش ــوائـ ـي ــات
ن ـت ـي ـج ــة إه ـ ـم ـ ــال بـ ـل ــدي ــة ط ــرابـ ـل ــس
لـ ـه ــا ،وأغـ ـل ــب س ـكــان ـهــا م ــن ال ـف ـق ــراء
ومتوسطي الحال الذين يستقطبهم
السياسيون في حمالتهم االنتخابية
الـبـلــديــة أو الـنـيــابـيــة ،فـتــرتـفــع فــوق
ب ـيــوت ـهــم ال ـب ــائ ـس ــة واملـ ـع ــدم ــة ص ــور
سياسيني بكامل أناقتهم.
وال ـق ـب ــة ش ـك ـلــت م ـنــذ ع ـق ــود مـقـصـدًا
لـسـكــان األقـضـيــة الشمالية الريفية
املـ ـج ــاورة ،لـلـسـكــن أو ال ـع ـمــل ،وب ــات
أغلب سكانها اليوم من مناطق عكار
والضنية واملنية.
وبــرغــم أن شعبية التيار األزرق في
طــرابـلــس تــراجـعــت أخـيـرًا على نحو
واضــح ،وخصوصًا في بــاب التبانة
التي كان تيار املستقبل ينظر إليها
على أنها خزانه الشعبي األكبر ،بعد
تمدد نفوذ الرئيس نجيب ميقاتي
والوزير السابق أشرف ريفي إليها،
حــاف ـظــت ال ـق ـبــة ع ـلــى شـعـبـيــة الفـتــة
ل ـت ـيــار امل ـس ـت ـق ـبــل ،وإن غ ـيــر طــاغـيــة
م ـق ــاب ــل وج ـ ـ ــود نـ ـف ــوذ آخـ ــريـ ــن مـثــل
م ـي ـقــاتــي وريـ ـف ــي والـ ــوزيـ ــر ال ـســابــق
ف ـي ـص ــل كـ ــرامـ ــي وال ـ ـح ـ ــزب ال ـع ــرب ــي
الديموقراطي والجماعة اإلسالمية
وج ـ ـم ـ ـع ـ ـيـ ــة املـ ـ ـ ـش ـ ـ ــاري ـ ـ ــع ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة
اإلسالمية وسواهم.
لـ ـك ــن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل اسـ ـتـ ـف ــاد مــن
ً
عــوامــل عــدة لبقائه فــاعــا فــي القبة،
أب ــرزه ــا ت ـحــول مـنــاصــريــن م ــن قــوى

سياسية أخرى إليه بعد استمالتهم
ماليًا ،ووجــود كثافة سكانية تعود
أصولها الى عكار والضنية واملنية،
حيث ال ي ــزال «الـعـصــب» املستقبلي
ً
قائمًا ،فضال عن عودة التيار األزرق
إلـ ـ ــى الـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،األمـ ـ ـ ــر الـ ـ ـ ــذي وجـ ــده
ً
أهالي املنطقة مدخال لتأمني بعض
الخدمات امللحة.
ط ـ ــرابـ ـ ـل ـ ــس تـ ـعـ ـن ــي ال ـ ـك ـ ـث ـ ـيـ ــر لـ ـتـ ـي ــار
املستقبل .فزعامة الحريري الطائفية
وال ـ ـس ـ ـيـ ــاس ـ ـيـ ــة مـ ـ ـ ـه ـ ـ ــددة ب ـ ـق ـ ـيـ ــادات
سـيــاسـيــة طــرابـلـسـيــة ت ـحــدي ـدًا ،على
رأسها ميقاتي وريفي .ويبدو األخير
األك ـثــر إقــاقــا لــراحــة ق ـي ــادات الـتـيــار
األزرق ،ألنه يصوب سهام نقده دائمًا
ب ــات ـج ــاه ال ـح ــري ــري وت ـ ـيـ ــاره .وأع ـلــن
الوزير السابق للعدل أنه سيخوض
االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـن ـي ــاب ـي ــة ب ـم ــواج ـه ــة
«املستقبل» في كل املناطق ،بما فيها
ال ـع ــاص ـم ــة ب ـ ـيـ ــروت ،م ــا ف ـ ــرض عـلــى
الحريري مواجهة ريفي في طرابلس
ً
أوال ،وفـ ـ ــي م ـن ــاط ـق ـه ــا ال ـش ـع ـب ـي ــة ـ ـ
وم ـن ـه ــا ال ـق ـب ــة ـ ـ ـ الـ ـت ــي ت ـم ـثــل ق ــاع ــدة
ريـفــي الرئيسية فــي املــديـنــة ،قبل أن
يدهمه خطره في مناطق نفوذ تيار
املستقبل في بقية املناطق.
غير أن تثبيت تيار املستقبل حضوره
فــي القبة لــم يمر بــا تــداعـيــات .فهذه
املنطقة املـتـنــوعــة ّطائفيًا ومذهبيًا،
ح ـيــث يـشـكــل ال ـس ــنــة ثـلـثــي سـكــانـهــا
ونـ ــاخ ـ ـب ـ ـي ـ ـهـ ــا ،وي ـ ـش ـ ـكـ ــل الـ ـعـ ـل ــوي ــون
واملسيحيون (املوارنة واألرثوذكس)
الـثـلــث اآلخـ ــر ،وه ــم ن ــزح ــوا بأغلبهم
مـنـهــا خ ــال س ـن ــوات ال ـح ــرب تـبــاعــا،

يبدو ريفي األكثر إقالقًا لراحة التيار األزرق (مروان طحطح)

شهدت في األشهر األخيرة إشكاالت
عــدة بني مناصري القوى السياسية
على خلفية تعليق صور سياسيني،
وخـصــوصــا بــن مـنــاصــري املستقبل

الحريري ّ
قرر مواجهة
ريفي في مناطق
نفوذه الرئيسية

وريـفــي .وهــذه اإلشـكــاالت تـكــررت في
ال ـســاعــات ال ـ ـ  48ال ـتــي سـبـقــت زي ــارة
ال ـح ــري ــري ل ـه ــا ،ل ـكــن ت ــدخ ــل الـجـيــش
وال ـقــوى واألمـنـيــة بـســرعــة ح ــال دون
ت ـفــاق ـم ـهــا ،وج ـع ــل ق ـط ــوع امل ـه ــرج ــان
الشعبي للتيار األزرق في القبة ّ
يمر
على خير.
فــي ذلــك املـهــرجــان ،قــال األم ــن العام
لتيار املستقبل« :لــم نــأت إلــى القبة
لنتحدى أحدًا» ،من دون أن يحدد من
كان يقصد بكالمه .وقــال مصدر في
«املستقبل» لــ«األخـبــار» إن «الــزيــارة
ت ـهــدف إل ــى ال ـتــواصــل مــع مـنــاصــري
التيار في كل املناطق ،ولندعو فيها
اآلخرين إلى التنافس من أجل تأمني
خدمات الناس ومصالحهم».

تقرير

المنية ـ ـ الضنية :معركة رئاسة الحكومة
محمد خالد ملص

يسعى
ميقاتي ّ إلى
طرح مرش ّحين
غير مستفزين
(هيثم
الموسوي )

عـ ـ ــام ُ 1993
«ولـ ـ ـ ـ ــد» قـ ـض ــاء املـ ـنـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ
ض ـن ـيــة الـ ـ ــذي ح ـظ ــي ب ـث ــاث ــة ن ــواب
ال ـ ّ
(ســنــة)ُ لتمثيله فــي املجلس النيابي.
عــرفــا ،أعـطــي نــائـبــان للضنية وواحــد
ُ
للمنية .لكن هــذا الـعــرف كسر مرتني:
األولــى عام ( 1968عندما كان القضاء
يضم نائبني فقط) ملصلحة الضنية،
وال ـثــان ـيــة ع ــام  1992ملـصـلـحــة املـنـيــة
(بـعــد زي ــادة ع ــدد ال ـنــواب إل ــى ثــاثــة).
وم ـ ـ ــع ص ـ ـ ـ ــدور ق ـ ــان ـ ــون االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الجديد ،قــرر الرئيس سعد الحريري

تـحــويــل ال ـعــرف إل ــى ق ــان ــون ،بتثبيت
مقعد واحــد للمنية ،واثنني للضنية.
وب ــالـ ـت ــال ــي أص ـب ـح ــت امل ـن ـي ــة امل ــدي ـن ــة
الــوح ـيــدة ف ــي لـبـنــان املـتـمـثـلــة بنائب
واح ــد ،وبــالـتــالــي لــن يـحــق ملقترعيها
إعطاء صوت تفضيلي.
ف ـ ـ ــي ش ـ ـهـ ــر رمـ ـ ـ ـض ـ ـ ــان املـ ـ ـ ــاضـ ـ ـ ــي ،زار
الـ ـح ــري ــري م ـن ـط ـقــة املـ ـنـ ـي ــة ،وأك ـ ـ ــد أن
مقعد املنية «محفوظ مهما كان شكل
القانون االنتخابي ،ولن يستطيع أحد
سرقته» .إال أن أحدًا لم يكن يعتقد أن
رئيس تيار املستقبل يفكر جديًا في
فصل املنية عــن الضنية فــي القانون
االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــي ال ـ ـجـ ــديـ ــد ،مـ ـق ــدم ــا ه ــذا
التقسيم بأنه «ضمانة ملقعد املنطقة».
ال تـفـسـيــر لـفـصــل املـنـيــة ع ــن ُالضنية
فــي قــانــون انـتـخــابــات ( 2018فصلتا
في انتخابات  2000و ،2005وألحقت
كل منهما بــدائــرة انتخابية مختلفة،
أمــا اليوم فهما مفصولتان في دائــرة
واحـ ـ ــدة) ،إال أن ت ـي ــار املـسـتـقـبــل أراد
أن ي ـض ـم ــن ن ــائـ ـب ــا ف ـي ـه ــا حـ ـت ــى قـبــل
االنتخابات ،بمنع ابن املنية من إعطاء
صـ ـ ــوت ت ـف ـض ـي ـلــي مل ــرش ــح ال ـض ـن ـي ــة،
والـ ـعـ ـك ــس ص ـح ـي ــح .ه ـ ــذه «ال ـص ـي ـغــة
ّ
املشوهة» ،بحسب الباحث الدستوري
خالد الخير ،تعني أن املستقبل «نجح
ف ــي ق ــون ـن ــة ع ـم ـل ـيــة ت ـه ــري ــب ال ـص ــوت
الـتـفـضـيـلــي ف ــي امل ـن ـيــة ،لـخـشـيـتــه من
نتائج النسبية على املـعــركــة املقبلة،
ولـضـمــان الـفــوز بمقعدين عـلــى األقــل
ّ
املخصصة للقضاء».
من الثالثة
الـ ـن ــائ ــب عـ ــن تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ك ــاظ ــم
الـخـيــر ،مــن جـهـتــه ،يــؤكــد ل ــ«األخ ـبــار»
أن ف ـصــل مـقـعــد امل ـن ـيــة ج ــاء لتثبيته
واعتباره حقًا ألبناء املنطقة« ،ولــوال
هذا التقسيم ،لكان من املؤكد أننا لن
نحظى بمقعد نيابي ملنطقتنا» ،الفتًا

إلى الفارق في حجم القوة االنتخابية
بــن جـنــاحــي ال ـق ـضــاء ،إذ ينتخب 48
ألـ ــف م ـق ـتــرع ف ــي ال ـض ـن ـيــة ف ــي مـقــابــل
 16ألـفــا فــي املـنـيــة .كــذلــك فــإن القانون
الـجــديــد ،فــي رأي الخير« ،سيدفع كل
فــريــق إل ــى تشكيل الئـحـتــه الـخــاصــة،
وهـ ــو م ــا س ـي ـج ـبــر ك ــل الـ ـل ــوائ ــح عـلــى
اخـتـيــار مــرشــح مــن املـنـيــة ،مــا يعطي
قوة إضافية ملرشحي املنطقة للتأثير
فــي نتائج االنـتـخــابــات» ضمن دائــرة
طرابلس ـ املنية ـ الضنية.
ّ
ورغـ ــم أن ال ـخ ـيــر ي ــرى أن «م ــن املـبـكــر
الحديث عن االنتخابات وتحالفاتها»،
إال أن املــؤكــد أن هــذه الــدائــرة ستشهد
أكثر املعارك االنتخابية حماوة ،لكون
ال ـه ــاج ــس ال ــرئ ـي ــس لـ ــدى املـتـنــافـســن
هو كسب الشارع السني ،حتى أطلق
عـلـيـهــا «م ـع ــرك ــة رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة»!
وبالتالي فــإن كــل األفــرقــاء مضطرون
إلــى إنـشــاء تحالفات انتخابية قوية.
ب ـ ـ ـنـ ـ ـ ً
ـاء ع ـ ـل ـ ـيـ ــه ،ك ـ ـيـ ــف س ـ ـي ـ ـكـ ــون ش ـكــل
الـتـحــالـفــات ،وم ــا هــي خ ـيــارات الـقــوى
السياسية في هذه الدائرة؟
مـ ــا ي ـض ـفــي مـ ـي ــزة ع ـل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات
املقبلة ،دخول تيارات سياسية جديدة
إلى املنية ،كـ«تيار العزم» وتيار الوزير
الـســابــق أش ــرف ريـفــي .مـصــادر مقربة
ّ
من األخير أكدت لـ«األخبار» أنه يسعى
إل ــى نـســج عــاقــات انتخابية مــع أحــد
امل ـك ــون ــات األس ــاسـ ـي ــة ف ــي امل ـن ـي ــة ،مــن
دون أن ي ــدخ ــل ف ــي ت ـحــديــد األس ـم ــاء.
وجزمت بأنه «لــن يتراجع عن تسمية
مــرشـحــه فــي ه ــذه املـنـطـقــة» .وبحسب
امل ـع ـل ــوم ــات ،ث ـمــة لـ ـق ــاءات عـ ــدة تـعـقــد
بعيدًا من األضواء بني ريفي وعدد من
املــرشـحــن ،أبــرزهــم عثمان علم الدين
ورئيس البلدية السابق مصطفى عقل،
«ولكن ال تحالفات أكيدة حتى اليوم».

تطرح شخصية
فاعلة تشكيل
الئحة تضم كرامي
والصمد والخير

المستقبل يترقب التحالفات
الـ ـث ــاب ــت ال ــوحـ ـي ــد أن امل ـس ـت ـق ـب ــل لــن
ي ـج ــرؤ ع ـلــى ط ــرح اس ــم ب ــدي ــل لـنــائـبــه
الـحــالــي كــاظــم الـخـيــر ،ولــن يفتح بابًا
للمناحرات االنتخابية داخل صفوفه،
لـكــون الـطــامـحــن ك ـث ـرًا ،فيما معركته
األســاس ـيــة ه ــي ال ـق ـضــاء عـلــى ظــاهــرة
ً
ريـ ـف ــي أوال ،والـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى م ـق ـعــده
النيابي ثانيًا .وهو يحسب بدقة لكل
خ ـطــوة ،لـكــونــه لــم يـعــد املسيطر على
األكثرية الناخبة في املنية ،بل بات له
خصوم عنيدون ،بدءًا من ريفي ،مرورًا
بالنائب السابق جهاد الصمد وكمال
ً
الخير ،ووصــوال إلى رئيس الحكومة
السابق نجيب ميقاتي .ما يفتح الباب
على عدة احتماالت ،من بينها:

1ــ ريفي ـــ الخير
ال ـت ـح ــال ــف ب ــن ريـ ـف ــي وكـ ـم ــال ال ـخ ـيــر
املـعــروف بقربه الشديد مــن حــزب الله
وسوريا يبدو من املستحيالت .لكن ال
ٌ
شيء مضمون في السياسة ،خصوصًا
أن معلومات تشير إلــى أن «التواصل
بني الفريقني مفتوح ،وقد يتمكنان من

نسج تحالف الساعات األخيرة».
وي ــؤك ــد ال ـخ ـي ــر ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن «ك ــل
االحتماالت واردة ومفتوحة ،وال شيء
يمنع حدوث مفاجآت في التحالفات.
ن ـ ـ ـ ــدرس ك ـ ــل ال ـ ـ ـخ ـ ـ ـيـ ـ ــارات ،بـ ـم ــا ف ـي ـهــا
ال ـت ـحــالــف م ــع ري ـف ــي ،ح ـتــى إن لــديـنــا
طرحًا لتشكيل الئحة خاصة لنخوض
على أساسها االنتخابات».

2ــ ميقاتي ـــ الصمد؟
ال شــك فــي أن قــرار الرئيس ميقاتي
تبني مرشحني في املنية والضنية
لن يكون باألمر السهل ،وهو مضطر
إلى البحث عن وجوه جديدة يخوض
بـهــا مـعــركـتــه فــي هــاتــن املنطقتني،
ك ــذل ــك ف ــإن ــه يـنـتـظــر ح ـســم الــرئ ـيــس
الـ ـح ــري ــري اس ـ ــم م ــرش ـح ـي ــه ل ـيــرســم
عـلــى أسـ ــاس ذل ــك خ ـطــوط مـعــركـتــه.
ُ
وي َ
عرف عن ميقاتي مراعاته للشارع
السني ،وهو الذي قرر االستقالة من
رئاسة الحكومة كرمى لعيون ريفي.
لــذلــك ،سيسعى إلــى طــرح مرشحني
غ ـيــر م ـس ـت ـفــزيــن ع ـبــر وج ـ ــوه ت ـكــون
قــري ـبــة م ــن ط ــرح ــه ال ـس ـي ــاس ــي ،وإال
فسيضطر إلى «استيراد» مرشحني
م ــن تـ ـي ــارات أخ ـ ــرى تــرب ـط ـهــا عــاقــة
ج ـيــدة مــع مـعـظــم امل ـعــارضــن لتيار
املستقبل ،من دون أن يؤثر ذلــك في
عالقته باململكة العربية السعودية
الـتــي يـحــرص ميقاتي عـلــى مــراعــاة
أجوائها.
لكن معلومات شبه مــؤكــدة تتحدث
عن تحالف بينه وبني جهاد الصمد
وم ـح ـمــد ال ـف ــاض ــل .ال ـص ـمــد الـ ــذي لم
ينف هذه املعلومات ،قال لـ«األخبار»:
ِّ
«بــكـيــر بـعــد الـحــديــث عــن تـحــالـفــات.
ولكن هناك أقل من تحالف وأكثر من
تفاهم ،وبيننا مصلحة مشتركة».

