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سياسة
تحقيق

طرابلس
الئحة «عاطفية» للمستقبل ...وانسحاب هجومي للصفدي
ّ
تحسنت وتيرة الحراك االنتخابي في
دائرة الشمال الثانية ،من دون أنّ يعني
ذلك حسم أسماء ُ
المرشحين لكل فريق
سياسي .ستتنافس في طرابلس ـ المنية
ـ الضنية أربع لوائح «أساسية» :تيار العزم،
وتيار المستقبل ،وأشرف ريفي ،وفيصل
ّكرامي ـ تيار المردة ـ جهاد الصمد .إال
أن الوحيد الذي أنجز «فرضه» هو رئيس
الحكومة األسبق نجيب ميقاتي
ليا القزي
«خـ ـس ــرت ط ــراب ـل ــس صـ ــوت اعـ ـت ــدال،
ال ط ــائ ـف ــي» ،قــالــت إحـ ــدى ال ـس ـيــدات
خ ـ ــال امل ــؤت ـم ــر ال ـص ـح ــاف ــي ل ـلــوزيــر
ال ـ ـسـ ــابـ ــق مـ ـحـ ـم ــد الـ ـ ـصـ ـ ـف ـ ــدي ،حــن
أعـ ـل ــن ع ـ ــدم ال ـت ــرش ــح ل ــان ـت ـخ ــاب ــات.
بسبب الـقــانــون االنتخابي الحالي،
ّ
فــضــل آل الـصـفــدي ع ــدم تــرشــح أحــد
منهم ،ال الــوزيــر محمد ،وال زوجته
ف ـي ــول ـي ــت خ ـي ــرال ـل ــه (عـ ـ ـ ـ َـرض عـلـيـهــا
تيار املستقبل الترشح على الئحته
ع ــن امل ـق ـعــد األرثـ ــوذك ـ ـسـ ــي) ،وال ابــن
شـقـيـقــه أح ـم ــد ال ـ ــذي كـ ــان م ـطــروحــا
كبديل من ّ
عمه منذ عام  .٢٠١٣وحني
ٍ
ُسئل الصفدي إن كان يقبل بحقيبة
وزارية في الحكومة الجديدةّ ،
رد« :ال
مقعد نيابي ّ وال مقعد وزاري» ،من
دون أن «يتعفف» عن القبول برئاسة
الحكومة في حال ُعرضت عليه.
ف ـ ـ ــي مـ ـ ــركـ ـ ــز ال ـ ـ ـص ـ ـ ـفـ ـ ــدي ال ـ ـث ـ ـقـ ــافـ ــي،
وبـحـضــور فيوليت وأح ـمــد ،اللذين
ـدد
جـلـســا «ال ـك ـتــف ع ــا ال ـك ـت ــف» ،وع ـ ٍ

م ــن ال ـف ـعــال ـيــات ال ـطــراب ـل ـس ـيــة ،أعـلــن
نائب طرابلس «دعم الئحة ّ املستقبل
سياسيًا ولوجستيًا» ،شانًا هجومًا
ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ألن
ح ـكــوم ـتــه ل ــم تـ ـق ـ ّـدم شـيـئــا لـعــاصـمــة
الشمال ،على ّ
حد قول وزير املال في
الحكومة امليقاتية .هــي جـ ًـرعــة دعـ ٍـم
َ
ترشيح
لــ«املـسـتـقـبــل» ،أت ــت نــاقـصــة
أحـ ــد أفـ ـ ــراد ال ـع ــائ ـل ــة ،م ــا سينعكس
سلبًا على القدرة التجييرية ،وعلى
تماسك املاكينة االنتخابية ،ال ّ
سيما
ّ
أن عــددًا من كــوادر الصفدي رفضوا
ّ
ال ـع ـمــل ملـصـلـحــة ال ـح ــري ــري ،رغ ــم أن
أح ـم ــد ال ـص ـف ــدي ي ـن ـفــي ذلـ ـ ــك .وه ــذا
ّ
الــدعــم لــن ُيـشــكــل بــالـضــرورة «رف ـدًا»
عظيمًا لالئحة التيار األزرق ،الــذي
«حقق تقدمًا مقارنة بالعام املاضي،
ول ـك ــن بـنـسـبــة ط ـف ـي ـفــة .ن ـحــن حــالـيــا
نـمـلــك تــأي ـيــد م ــا ب ــن  ٣٠و ٪٤٠من
ناخبي هــذه ال ــدائ ــرة» ،اسـتـنــادًا إلى
قيادي مستقبلي.
حالة تيار املستقبل ليست «ورديــة»
ف ـ ــي ال ـ ـف ـ ـي ـ ـحـ ــاء .الـ ـ ـك ـ ــام لـ ـي ــس ف ـقــط
لـ ـخـ ـص ــوم رئ ـ ـيـ ــس الـ ـحـ ـك ــوم ــة سـعــد
الـحــريــري ،ولـكــن ألعـضــاء فــي البيت
ّ
الداخلي .يقول القيادي املستقبلي إن
زيــارات األمــن العام لتيار املستقبل
أحمد الـحــريــري «واألش ـخــاص الــذي
يـلـتـقـيـهــم ،ت ــؤث ــر ف ــي ال ـش ـك ــل ،ولـكــن
ال تــرفــع مــن نتيجتنا االنـتـخــابـيــة».
ّ
حـ ـت ــى إن الـ ـتـ ـع ــاط ــف ال ـش ـع ـب ــي مــع
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة ع ـل ــى إث ـ ــر ّأزم ـت ــه
ف ــي ال ـس ـعــوديــة« ،ال نـعـتـقــد أنـ ــه دام
ً
ل ـف ـتــرة طــوي ـلــة ،وأص ـ ــا ال ُي ـم ـكــن أن
يـنـعـكــس إي ـج ــاب ــا ملـصـلـحــة أحـ ــد إال
ّ
ـري» .إال أن ال ـق ـي ــادي
س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ـ ّ
نـفـســه ي ــوض ــح أنـ ــه «ي ــوج ــد ف ـئــة من
ّ
أب ـنــاء املــديـنــة يـعـتـقــدون أن خـيــارات

ّ
االستقرار هي األفضل في ظل غياب
وســائــل املــواج ـهــة» .مــا يـحـتــاج إليه
«املستقبل» في عاصمة لبنان الثانية
هو «التواصل من جديد مع الناس،
ُ
ومخاطبتهم بالعاطفة ،وأن نوضح
لهم الخيارات التي نتخذها».
«ال ـ ـت ـ ـخـ ـ ّـبـ ــط» لـ ـي ــس عـ ـل ــى ال ـص ـع ـيــد
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي فـ ـ ـق ـ ــط ،بـ ـ ــل فـ ـ ــي ت ـش ـك ـيــل
الالئحة االنتخابية أيـضــا .األسماء
«امل ـس ـت ـق ـب ـل ـيــة» ال ـث ــاب ـت ــة ح ـت ــى اآلن:

ُ ّ
كبارة
محمد
ل
فض
المرشحَ
يأن يكون ُ
َّ
ُ
ستقبلي» الوحيد
«الم
على الالئحة

الـ ـن ــائـ ـب ــان م ـح ـم ــد كـ ـ ـب ـ ــارة وس ـم ـيــر
الـجـســر فــي طــرابـلــس ،الـنــائــب قاسم
عبد العزيز وسامي أحمد فتفت في
الضنية .بحسب املصدر املستقبلي
«ح ـظ ــوظ عـبــد ال ـعــزيــز بــال ـفــوز أكـبــر
م ــن س ــام ــي ف ـت ـف ــت» .خـ ــاف ذل ـ ــك ،ال
ّ
ت ــزال ك ــل األس ـمــاء املـطــروحــة عرضة
لـلـمـفــاوضــات ،وغ ـيــر مـحـســومــة «إال
إذا كــان الرئيس الـحــريــري قــد حسم
خ ـيــاراتــه ول ــم ُيبلغنا ب ـعــد» .شــادي
نشابة ،من الذين ُيتداول باسمه ،وهو
ّ
ُينظم اليوم لقاءات على شرف أحمد
ّ
ّ
الحريري في ضهر املغر (القبة) ،زكى

«تجاهل» الموفد السعودي نزار العلوال لريفي ترك صداه في طرابلس (هيثم الموسوي)

ميقاتي أول
يتوقع قيادي في تيار املستقبل أن تأتي نتائج
امل ـقــاعــد الـسـنـيــة ف ــي طــراب ـلــس وف ــق الـتــرتـيــب
اآلت ــي« :نجيب ميقاتي أول بـفــارق كبير عن
الـثــانــي أش ــرف ريـفــي ،وسمير الجسر ثالثًا،
وم ـح ـمــد كـ ـب ــارة رابـ ـع ــا .أمـ ــا ال ـخ ــام ــس فغير
معروف» .يبدو رئيس الحكومة األسبق ،الذي
بات ُي ُمضي أربعة أيام في طرابلس أسبوعيًا،
أكثر املرتاحني لوضعهم االنتخابي .الئحته
ُباتت شبه مكتلمة ،وال ينقص سوى تحديد
املرشح عن املقعد في املنية .عن املقاعد السنية
فــي طــرابـلــس :ميقاتي ،محمد نــديــم الجسر،
رشيد املقدم ،ميرفت الهوز ،خلدون الشريف.
عــن املقعد الـعـلــوي :علي دروي ــش .عــن املقعد
املاروني :جان عبيد .عن املقعد األرثوذكسي:
نـقــوال ن ـحــاس .فــي الـضـنـيــة :جـهــاد الـيــوســف
وم ـح ـمــد ال ـف ــاض ــل .أمـ ــا ف ــي امل ـن ـي ــة ،فينتظر
ميقاتي خيار «املستقبل» ليبني على الشيء
مقتضاه .ترشيح «املستقبل» لكاظم الخير،
يعني ترشيح عثمان علم الــديــن على الئحة
«ال ـع ــزم» .أم ــا إذا ج ــرى تـبــديــل كــاظــم ،فهناك
خيار مصطفى عقل .سياسيون في املدينة
يـقــولــون ّإن ميقاتي «يـلـعــب لعبة ذك ـيــة ،عبر
ترشيح أشـخــاص فــي املنية والضنية ُيــدرك
ّ
أن ال أم ــل لـهــم بــالـنـجــاح ،ولـكــنـهــم سيرفعون
ّ
ال ـحــاصــل االن ـت ـخــابــي لــائ ـحــة ،م ــا سـ ُـيـمــكـنــه
من الفوز بأكثر من مقعد في املدينةُ ،ليعززّ
زعامته على حساب تيار املستقبل».

اس ـم ــه مـسـتـشــار ال ـح ــري ــري ل ـشــؤون
ال ـش ـم ــال ع ـبــد ا ّل ـغ ـنــي كـ ـب ــارة ،ولـكــن
مشكلة نشابة أنه ُ
«س ّربت» في األيام
امل ــاضـ ـي ــة تـ ـق ــاري ــر ه ــدف ـه ــا االسـ ـ ــاءة
إلـيــه تتحدث عــن عمله مــع «الوكالة
األميركية للتنمية الدولية» (.)USaid
هناك أيضًا نقيب املحامني السابق
ف ـهــد امل ـ ـقـ ـ ّـدم ،دي ـم ــا ج ـم ــال ــي ،محمد
ّ
صــالــح «رغ ــم أن اسـمــه لــم ُيـطــرح في
امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـم ـس ـت ـق ـبــل أو
غيره» ،صالح ّ
املقدم «الذي عقد ً
لقاء
م ــع الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري» ،آن ــا وس ــام
الـحـســن «ل ــم تـعــد أسـهـمـهــا مرتفعة
لعدم تشكيلها ّ
أي إضــافــة» .أمــا عن
ُ
املقعد املــارونــي ،فبعد أن طــرح اسم
ع ـض ــو امل ـك ـت ــب ال ـس ـي ــاس ــي ال ــزم ـي ــل
ّ
ج ــورج بكاسيني ،يـقــول املـصــدر إن
ّ
«ال ـتــرش ـيــح غ ـيــر ث ــاب ــت ،ألن ج ــورج
صحن املستقبل ،فــي حني
يــأكــل مــن ُ ّ
يهمنا أن نــرشــح أشـخــاصــا قــادريــن
ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب أصـ ـ ــوات ج ــدي ــدة».
أرثوذكسيًا ،األرجح أن يكون املرشح
ُ
هـ ــو ط ــون ــي حـ ـبـ ـي ــب .عـ ـل ــوي ــا ،طـ ــرح
«عــاط ـف ـيــا» اس ــم ب ـســام ب ــدر ون ــوس،
ولـ ـك ــن هـ ـن ــاك خ ـ ـيـ ــارات أخـ ـ ــرى أم ــام
تيار املستقبل .بالنسبة إلى النائب
السابق مصطفى علوش ،فهو حسم
عــدم ترشحه إلــى االنتخابات ،حتى
ي ـت ــم ت ــرك ـي ــز أص ـ ـ ــوات «الـ ـتـ ـي ــار» بــن
ُ
كبارة والجسر .وهنا الطامة الكبرى.
ٌ ّ
ـار أن ك ـبــارة« ،الــذي
فــي ّ «الـبـلــد» أخ ـبـ ُ
ُيفضل أن يـكــون املــرشــح املستقبلي
الـ ــوح ـ ـيـ ــد» ،يـ ــرتـ ــاح أكـ ـث ــر ل ـتــرش ـيــح
ّ
ُ
«سيزاحمه على
علوش ،ألن الجسر
أص ـ ـ ــوات ال ـع ــائ ـل ــة (ال ـج ـس ــر م ـت ــزوج
ّ
شقيقة ك ـب ــارة) ،وألن كـتـلــة أص ــوات
املستقبل ستصب ملصلحة الجسر،
ّ
وه ــي أك ـبــر م ــن كـتـلــة كـ ـب ــارة» .إال أن

ت ــرش ـي ــح ع ـل ــوش كـ ــان م ــن ش ــأن ــه أن
ُ
«يــزعــج» الجسر ،ويؤثر عليه ،لذلك
انسحب الطبيب الجراح.
وض ــع الــوزيــر الـســابــق أش ــرف ريفي
ً
ليس أفـضــل ح ــاال« .تـجــاهــل» املوفد
َ َ
ْ
الـ ـسـ ـع ــودي ن ـ ـ ــزار ال ـ ــع ـ ــل ـ ــوال لـ ــه ت ــرك
ّصــدى فـ ّـي طــرابـلــسُ .حـ ّـجــة الريفيني
أن ـ ـ ــه «ت ـل ــق ـي ـن ــا ي ـ ــوم األح ـ ـ ــد امل ــاض ــي
ً
ـاال لتحديد موعد ،ولكن ّ
تأجل
اتـصـ
بـسـبــب س ـفــر ال ـع ـلــوال م ــع ال ـحــريــري
إل ـ ـ ــى الـ ـ ـ ــريـ ـ ـ ــاض» .وف ـ ـ ــي ح ـ ــن ي ــزع ــم
أحــد العاملني فــي فــريــق عمل الـلــواء
ّ
املتقاعد أن «لدينا ماكينة انتخابية
مـ ــن  ١٢٠٠م ـ ـنـ ــدوب ثـ ــابـ ــت ،و١٢٠٠
مـنــدوب ج ـ ّـوال» ،ال تــزال الصعوبات
ُ
تــرافــق تشكيل الالئحة االنتخابية.
إل ــى ج ــان ــب ري ـف ــي ،الــوح ـيــد الـثــابــت
ع ــن امل ـقــاعــد الـسـنـيــة ه ــو ول ـي ــد قمر
الــديــن .اجـتـمــع «املـسـتـقـبــل» مــع عبد
املنعم علم الدين إلقناعه بالتحالف،
ّ
إال أنــه لم ُيثمر .وال يــزال الرجل غير
حاسم ألمــره .أما نظام مغيط« ،فلن
ٍ
ّ
يكون ُمرشحنا ،بل سيتسلم الحملة
االنتخابية في القلمون» .على جبهة
حسم بعد إن كان
آل غـمــراوي« ،لــم ُي
ُ
نــاجــي أو مـحـمــد هــو امل ــرش ــح .نحن
بانتظار قرار العائلة» .علويًاُ ،حسم
ترشيح بــدر عـيــد ،وألبير ع ــازار عن
امل ـق ـع ــد املـ ـ ــارونـ ـ ــي« ،ون ـ ـتـ ــواصـ ــل مــع
(ال ـن ـق ـيــب ال ـس ــاب ــق ملـعـلـمــي امل ـ ــدارس
الـخــاصــة) نعمة محفوض ليترشح
عـ ــن املـ ـقـ ـع ــد األرثـ ـ ــوذك ـ ـ ـسـ ـ ــي» ،الـ ــذي
يتفاوض معه أيضًا تيار املستقبل.
في حال لم يقبل محفوض ،فـ«خيار
ُريفي هو سابا زريــق» .في الضنية،
امل ــرش ــح األول ه ــو راغ ــب رع ــد« ،أم ــا
عـ ـب ــد ال ـ ـعـ ــزيـ ــز الـ ـصـ ـم ــد فـ ـل ــن ي ـك ــون
ُمرشحًا ،ألننا نريد ترشيح شخص
م ــن بـ ـل ــدات ق ــاط ــع ال ـس ـف ـي ــرة» .وف ــي
امل ـن ـي ــة« ،خ ـي ــارن ــا األول ه ــو عـثـمــان
عـلــم ال ــدي ــن» .ولـكــن إذا اتـفــق األخـيــر
م ــع ت ـيــار الـ ـع ــزم« ،ن ـط ــرح إم ــا هــانــي
دهيبي أو محمد نــور الــديــن أســوم،
مع أرجحية دهيبي».
الطرف الثالث الذي لم تظهر الئحته
بـ ـع ــد ،هـ ــو الـ ــوزيـ ــر الـ ـس ــاب ــق فـيـصــل
كـ ــرامـ ــيُ .ي ـش ـك ــل «األف ـ ـ ـنـ ـ ــدي» الئ ـحــة
ُ
الكرامة «التي تشبه نسيج املدينة»،
بــالـتـعــاون مــع ت ـيــار املـ ــردة والـنــائــب
السابق جهاد الصمد .هؤالء الثالثة
ّ
هم املحسومون على الالئحة .يتكتم
ً
كــرامــي عـلــى األس ـم ــاءُ ،مـتـنـ ّـصــا من
ّ
كـ ــل م ــا ُي ـن ـش ــر ف ــي االع ـ ـ ــام ف ــي ه ــذا
ال ـ ـخ ـ ـصـ ــوص ،فـ ــي ظـ ــل ال ـ ـ ـتـ ـ ــداول بـ ــ:
صفوح يكن ،طه ناجي (األحـبــاش)،
ع ـب ــد الـ ـن ــاص ــر املـ ـص ــري (االسـ ـع ــاف
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي) ،جـ ـ ـ ــورج جـ ـ ــاد (امل ـق ـع ــد
املاروني) ،نزيه رعد (املقعد العلوي)،
عـ ــادل زري ـق ــة (امل ـن ـي ــة) .ف ــي م ــا خـ ّـص
رئ ـيــس امل ــرك ــز الــوط ـنــي ف ــي الـشـمـ ّـال
كمال الخير ،يعترف «الحلفاء» بأنه
ُ
يملك قوة تجييرية في املنية تنافس
تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل ،وهـ ـ ــو ق ـ ـ ــادر عـلــى
الساحة
إحــداث خرق في حال بقيت ّ
امل ـس ـت ـق ـب ـل ـي ــة ُمـ ـ ـش ـ ــرذم ـ ــة .إال أنـ ـه ــم
ينفضون أيديهم من الخيرُ ،
بحجة
ّأن ــه ُ
«يـخـ ّـســرهــم أصــواتــا فــي الـشــارع
ّ
ً
السني» .ال يبدو ذلك منطقيًا ،فأصال
ال ــذي ــن سـيـنـتـخـبــون الئ ـحــة ك ــرام ــي ـ
امل ــردة ـ ـ الصمد ينتمون إلــى الفريق
ّ
السياسي األق ــرب إلــى خــط املقاومة
املفترض
في البلد ،وبالتالي ليس من ُ
أن يتأثر ه ــؤالء بــاألسـمــاء املرشحة
ألنهم سيقترعون لـ«املشروع» .يبدو
أن املشكلة الحقيقية مــع الخير هي
«خ ـ ــوف» ب ـعــض أرك ـ ــان الــائ ـحــة من
إم ـك ــان ح ـجــزه م ـقـع ـدًا ل ــه ف ــي املـنـيــة،
مــا يعني خـســارة حلفائه ملقعد في
طرابلس.

