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سياسة
تقرير

المستقبل
يبدو تيار
ً
ّ أفضل ــ قليال ــ
مما كان عليه قبل
بضعة أشهر
(مروان طحطح)

طرابلس ـ المنية ـ الضنية:
ما حدا مرتاح
قبل ضم المنية والضنية حيث الوزير
السابق أشرف ريفي ضعيف إلى دائرة
طرابلس ،وقبل االنعطافة في موازين
القوى السعودية ،وقبل فضيحة منع
ارتداء الحجاب في منتجع الميرامار كان
جميع األفرقاء السياسيين في مدينة
طرابلس مربكين باستثناء ريفي .أما وقد
شدت هذه المفاجآت الثالث عصب
ّ
الحريري على ريفي ،بات يمكن
الحصار
القول إن الجميع دون استثناء باتوا
مربكين في هذه الدائرة الصعبة
غسان سعود
ط ــوال العامني املاضيني كــانــت صور
ال ـ ــوزي ـ ــر الـ ـس ــاب ــق أش ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي مــع
األمير محمد بن نايف تقطع أنفاس
بنايات كثيرة في طرابلس تخلت عن
واجهاتها كرمى لعيون اللواء .اللواء
كـ ــان ي ـح ــرص ع ـل ــى زي ـ ـ ــارة ب ــن نــايــف
كــل بضعة أشـهــر وال ـت ـقــاط مجموعة
ص ــور ج ــدي ــدة مـعــه إلق ـن ــاع املشككني
بديمومته أنه حليف وصديق وشريك
ّ
سيفوز قريبًا بالتاج
ولي العهد الذي ُ
امل ـل ـك ـ ِّـي .ل ـكــن ف ـج ــأة أخـ ـ ــرج ب ــن نــايــف
م ــن امل ـع ــادل ــة م ــن دون أن يـتـسـنــى له
االتصال بـ«سفيره» في لبنان إلعالمه
بمصابه ،عله يجد العذر املالئم لنزع
ال ـصــور عـلــى عـجــل و«تــرك ـيــب» صــور
ج ــدي ــدة ل ــه م ــع ول ـ ـ ّـي ال ـع ـهــد ال ـجــديــد
محمد بن سلمان .ولعل الحدث بحد
ذاته ال يؤثر على ريفي الذي يقول إن
عــاقـتــه بــالـسـعــوديــة عــاقــة مــع دولــة
ال أف ـ ـ ــراد ،ل ـك ـنــه ي ـل ـحــق عـمـلـيــا ض ــررًا
كبيرًا به عند من أقنعهم أن بن نايف
يحمي ظهره ،فيما بن نايف أخرج من
املعادلة اليوم .ال ضرر مباشرًا ربما،
ل ـك ــن الـ ـض ــرر املـ ـعـ ـن ـ ّ
ـوي غ ـيــر امل ـبــاشــر
موجود وكبير .وكانت مفاجأة اململكة
قد سبقتها ضربة انتخابية حريرية
موجعة لريفي تمثلت بضم قضائي
املنية والضنية إلــى طرابلس نتيجة

مـعــرفــة الـحــريــريــن أن ريـفــي ضعيف
ج ـ ـ ـدًا ف ـي ـه ـم ــا .وألن املـ ـص ــائ ــب تـجــر
م ـصــائــب ت ـحــولــت ن ـع ـمــة «م ـي ــرام ــار»
بالنسبة لريفي إلى نقمة حقيقية بعد
رفــض إدارة املنتجع املـحـســوب عليه
الـسـمــاح إلح ــدى الـسـيــدات املحجبات
ب ــالـ ـسـ ـب ــاح ــة .ف ـم ــاك ـي ـن ـت ــا الـ ـح ــري ــري
وميقاتي املتربصتان بريفي وجدتا
ب ـمــا كـتـبـتــه ال ـس ـي ــدة ال ـغــاض ـبــة على
«ف ــاي ـس ـب ــوك» أع ـظ ــم ه ــدي ــة يمكنهما
اسـتـخــدامـهــا لـلـتـحــريــض عـلــى ريـفــي
الــذي يـ ّـدعــي التقوى فــي املدينة فيما
«تـهــان» املحجبات فــي «منتجعاته».
وهكذا انتقل وزير العدل من الهجوم
ال ــدائ ــم إل ــى ال ــدف ــاع عــن ال ـن ـفــس ،ألول
مــرة مـنــذ زمــن طــويــل .فــي وقــت تؤكد
م ـ ـصـ ــادر امل ـس ـت ـق ـب ــل فـ ــي امل ــديـ ـن ــة أن
الـ ـحـ ـص ــار الـ ـخ ــدم ــات ــي امل ـط ـب ــق عـلــى
ريفي منذ تشكيل الحكومة بمشاركة
ج ـم ـيــع أف ــرق ــائ ـه ــا ب ـ ــدأ أخـ ـيـ ـرًا يــؤتــي
ثـمــاره .فالكثير مــن طالبي الخدمات
االسـ ـتـ ـشـ ـف ــائـ ـي ــة وال ـ ـتـ ــربـ ــويـ ــة وت ـل ــك
املتعلقة بـقــوى األم ــن الــداخـلــي باتوا
ي ـع ـل ـمــون أن عـلـيـهــم إدارة ظـهــورهــم
لريفي ،حالهم مــن حــال أف ــراد آخرين
سبق له أن خدمهم لكنهم يحتاجون
إل ــى ال ـب ـقــاء ف ــي مــواق ـع ـهــم .وب ـم ــوازاة
الحصار الخدماتي هناك فشل تجربة
البلدية التي كان يمكن أن تضيف إلى
ّ
إعالمي كبير
رصيده القليل ،وحصار
يجعل من مواقع التواصل االجتماعي
املتنفس شبه الوحيد له .ولعل مواقف
ريفي السياسية ما تــزال هي نفسها
ل ـكــن إخـ ـم ــاد ال ـج ـب ـهــات الـطــرابـلـسـيــة
وتـ ـج ــاوز األحـ ـ ــداث ال ـس ــوري ــة مــرحـلــة
امل ــزاي ــدات وم ـلــل الـجـمـهــور مــن تـكــرار
ال ـش ـعــارات نفسها يفقد وزي ــر الـعــدل
ال ـســابــق الـكـثـيــر م ــن بــري ـقــه .عـلـمــا أن
ريفي في االنتخابات البلدية األخيرة
ك ـ ــان ي ـت ـع ــام ــل مـ ــع م ــدي ـن ــة ط ــراب ـل ــس
ح ـ ـص ـ ـرًا ،مـ ــن دون ال ـق ـل ـم ــون وامل ـي ـنــا
وال ـبــداوي ،وكــان يكفيه التركيز على
بـعــض األح ـي ــاء الـشـعـبـيــة .أم ــا الـيــوم
فهو يطرح نفسه كزعيم على مستوى
الوطن سيخوض االنتخابات في كل
الشمال وكل البقاع وبيروت والشوف
وهــو ما يشتت جهوده ويحتاج إلى
ماكينة ضخمة لم يتضح بعد ما إذا

تقرير
 ...و«الصوت الشيعي» في جبيل
أنهى القانون النسبي في املنت الشمالي مفعول األصوات األرمنية ،وفي جبيل ستنهي النسبية
أسطورة األصوات الشيعية التي دأبت قوى  14آذار على تعيير التيار الوطني الحر بها على أنها
السبب الرئيسي في فوزه بنوابه الثالثة .وإذا ما احتسبنا الحاصل االنتخابي املطلوب للفوز بمقعد
في دائرة كسروان ـ جبيلً ،
بناء على نتائج انتخابات  ،2009فسيتعني على أي الئحة الحصول على
أكثر من  14ألف صوت إلنجاح مرشح واحد .فيما مجموع عدد املقترعني الشيعة في القضاءين لن
يصل إلى هذا الرقم ،إال إذا ُس ِّجلت نسبة اقتراع غير مسبوقة في لبنان .وهذا الواقع يفرض على
حزب الله وحركة أمل عقد تحالف مع قوى أخرى ملساعدتهما على الحصول على املقعد .في املقابل،
ّ
لن يتمكن الثنائي من إضافة أي فائض لالئحة التي يدعمانها ،إال إذا بقي املقعد الشيعي في القضاء
من حصة تكتل التغيير واإلصالح .فعندها ،ستكون أصوات األكثرية الشيعية قد ّ
صبت ملصلحة
التيار الوطني الحر ،مع بقاء قدرتها محصورة في الحصول على مقعد وحيد .غير أن بإمكان
حزب الله وحركة أمل في هذه الحالة توزيع أصواتهما التفضيلية ما بني املرشح الشيعي ومرشحني
مارونيني ،إذ في ّ
عز معركة  2009لم يحصل منافس النائب عباس هاشم سوى على  %7من
أصوات الشيعة ،في حني حصد هاشم  %90من األصوات .وبالتالي سيحتفظ الحزب والحركة ،فيما
ّ
ّ
لو أرادا ،بهامش من الحرية في طريقة توزيع األصوات التفضيلية ،ما يمكنهما من تفضيل مرشح
عوني على آخر ،داخل الالئحة التي يدعمانها.

كانت موجودة.
في املقابل يبدو تيار املستقبل أفضل
ً
قـلـيــا ـ ـ ال كـثـيـرًا ـ ـ مـمــا ك ــان عليه قبل
ب ـض ـعــة أش ـ ـهـ ــر .ف ـب ـعــد إق ـ ـفـ ــال أب ـ ــواب
املـكــاتــب و«خ ــرب ــان ب ـيــوت» املــوظـفــن،
ه ـنــاك م ــن يـسـتـقـبــل ال ـن ــاس أق ـلــه اآلن
ويـ ـسـ ـع ــى لـ ـح ــل مـ ـش ــاكـ ـلـ ـه ــم .وتـ ـق ــول
م ـصــادر املستقبل إن هـنــاك أكـثــر من
م ـئ ــة م ــراج ـع ــة ي ــوم ـي ــا ي ـت ـم ـك ـنــون مــن
ح ـل ـه ــا ،غــال ـب ـي ـت ـهــا ت ــرت ـب ــط ب ـ ـ ــوزارات
ال ـ ــداخ ـ ـل ـ ـي ـ ــة وال ـ ـ ـص ـ ـ ـحـ ـ ــة وال ـ ـتـ ــرب ـ ـيـ ــة
واالت ـ ـصـ ــاالت ،وال ـت ـن ـس ـيــق ج ـيــد ج ـدًا
مـ ــع وزارة األشـ ـ ـغ ـ ــال الـ ـع ــام ــة .عـلـمــا
أن ال ـ ــورش ال ـت ــاب ـع ــة لـلـهـيـئــة الـعـلـيــا
لــإغــاثــة وم ـج ـلــس اإلنـ ـم ــاء واإلع ـم ــار
تعمل على م ــدار الـســاعــة فــي املدينة،
لـيـتـمـكــن رئ ـيــس الـحـكــومــة م ــن الـقــول
إنــه أنجز أمـرًا مــا .وتؤكد مصادر في
ال ـف ــري ــق الـ ـح ــري ـ ّ
ـري ف ــي هـ ــذا ال ـس ـيــاق
أن مــاكـيـنـتـهــم نـجـحــت ف ــي اس ـت ـعــادة
عـ ــدد ك ـب ـيــر م ــن ال ـنــاش ـطــن ال ـجــديــن
ال ـ ــذي ـ ــن ن ـ ــزح ـ ــوا بـ ــات ـ ـجـ ــاه ري ـ ـفـ ــي فــي
مــرحـلــة ســابـقــة ألس ـبــاب سـيــاسـيــة أو
مادية ،بعد دخــول الرئيس الحريري
ّ
شخصيًا على خــط الـتــواصــل معهم.
ول ـعــل إح ــدى أب ــرز مـشــاكــل املستقبل
هــي عــدم وجــود أسـمــاء جــديــدة يمكن
أن تـقـنــع املــواط ـنــن أن ـهــا بــديــل جــدي
م ـمــن ج ــرب ــوا أك ـث ــر م ــن ثـ ــاث دورات
وأعطوا كل ما يستطيعونه .ففي عكار
وامل ـن ـي ــة وال ـض ـن ـيــة يـصـطــف ع ـشــرات
املــرشـحــن الــذيــن يمكن ال ـحــريــري أن
ينتقي منهم أيًا كان ويقول للناخبني
إن ال ـنــواب الحاليني لــم يـكــونــوا على
مستوى طموحاتهم ولــذلــك سيعمد

تؤكد مصادر
المستقبل أن الحصار
الخدماتي المطبق
على ريفي يؤتي ثماره

إلــى تغييرهم .أمــا فــي طــرابـلــس فهو
مضطر لخوض االنتخابات بـ«العدة»
نفسها ،ويمكن أي مواطن أن يصارحه
الـقــول إن ه ــؤالء ُجـ ِّـربــوا ثــاث دورات
م ــن دون ال ـت ـم ــدي ــد .فــال ـنــائــب سـمـيــر
الجسر ُع ّي وزيرًا للعدل أول مرة عام
ألـفــن ،ونسيبه الــوزيــر محمد كبارة
نائب منذ عام  .1992وتجدر اإلشارة
هنا إلــى أن تـيــار املستقبل سمى في
ان ـت ـخ ــاب ــات  2009خ ـم ـســة م ــن أص ــل
ن ــواب املــديـنــة الـثـمــانـيــة ،لكنه يعتبر
ّ
السني املحتدم ال
الـيــوم أن التنافس
يسمح له بتجيير أيــة أصــوات سنية
إل ـ ــى امل ــرش ــح الـ ـعـ ـل ــوي ع ـل ــى الئ ـح ـتــه
أو األرث ــوذكـ ـس ـ ّـي أو املـ ــارونـ ـ ّـي ،وهــو
يحتاج إلى مرشحني أقوياء من هذه
الطوائف ـ كالنائب السابق جان عبيد
ـ ـ لـيـضـمـنــوا ف ــوزه ــم بــأنـفـسـهــم .وفــي
ك ــل ال ـح ــاالت خــاســر ع ـلــى ن ـحــو شبه
مؤكد املقعدين األرثوذكسي والعلوي
ويـ ـخ ــوض م ـع ــرك ــة ط ــاح ـن ــة إلي ـص ــال
ثالث مرشحني سنة ،من بينهم النائب
محمد الـصـفــدي .فـمـصــادر املستقبل
تـ ــؤكـ ــد أن الـ ـتـ ـح ــال ــف م ـ ــع ال ـص ـف ــدي
ّ
حتمي ونـهــائـ ّـي ،فيما تــؤكــد مصادر
طــرابـلـسـيــة أخـ ــرى أن ال ـص ـفــدي أخــذ
على عاتقه تمويل الالئحة املستقبلية
التي يتطلع إلى ترؤسها .ويذكر هنا
أن الصفدي لديه املاكينة التقنية التي
يمكن اعتبارها املاكينة األقوى.
في املقابل ،الجسر وكبارة قلقان ،لكن
األول أك ـثــر قـلـقــا م ــن ك ـب ــارة بــاعـتـبــار
األخير قــادر على إنقاذ نفسه بنفسه
ف ـي ـمــا ال ـج ـس ــر ي ـت ـكــل ع ـل ــى املـسـتـقـبــل
بشكل كامل .وال شك أن أكثر ما يحلم
ري ـف ــي ب ــه ه ــو إس ـق ــاط م ــؤس ــس تـيــار
املستقبل وحجر الزاوية الحريرية في
املدينة .علمًا أن معركة طاحنة تدور
ف ــوق ال ـطــاولــة ب ــن املـسـتـقـبــل وريـفــي
لكن هناك معركة أشــرس منها تدور
تحت الطاولة بني الصفدي وميقاتي.
فــرئـيــس الـحـكــومــة الـســابــق يعتبر أن
ريـ ـف ــي وتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل ي ـت ـشــاركــان
الصحن نفسه ،فيما هو ووزيــر ماله
يلعبان بامللعب ذاتــه .فنفوذ ميقاتي
ي ـ ـطـ ــال م ـع ـظ ــم مـ ـجـ ـم ــوع ــات امل ــدي ـن ــة
وأحيائها لكنه يرتكز على مجموعة
صغيرة من بورجوازية طرابلس التي

ينشغل الصفدي منذ سنوات بتوطيد
ّ
االنتخابي
عالقته بها .علمًا أن النظام
السابق كان يسمح للجمهور املشترك
بــن ميقاتي والصفدي بانتخاب كل
ّ
الحالي
منهما ،فيما يفرض القانون
على الناخبني اختيار واحــد منهما.
ومـقــابــل ثنائي الـحــريــري – الصفدي
وســولــو ري ـفــي ه ـنــاك ثــاثــي ميقاتي
ً
– كــرامــي – فرنجية ممثال بالصوت
الـ ـعـ ـل ـ ّ
ـوي ال ـ ـ ـ ــوازن فـ ــي امل ــديـ ـن ــة .وم ــن
يطلع على أرقــام الناخبني وتقديرات

ُ
قانون االنتخاب ينهي «أسطورة» الصـ
في المتن الشمالي ،كما في
جبيل ،كان هناك أسطورتان
في االنتخابات النيابية :الصوت
األرمني والصوت الشيعي.
وبفضل هذه األصوات،
تغلبت الئحة على أخرى
وقلبت نتائج .ولكن ما كان
ساريًا في القانون األكثري لم
يعد جائزًا في القانون النسبي،
حيث بات يمكن الحديث عن
نهاية األسطورتين اللتين
بنت عليهما قوى  14آذار
تبريراتها للخسارة

رلى ابراهيم
كـ ّمــا للسياسة بيضة قـبــانـهــا التي
مــثـلـهــا الـنــائــب ول ـيــد جـنـبــاط ،كــان
ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات ال ـنـ ـي ــاب ـي ــة ف ـ ــي امل ــن
الـشـمــالــي بـيـضــة قـبــان تــدعــى حــزب
ال ـطــاش ـنــاق .وفـعـلـيــا ،ي ـعــود الفضل
للطاشناق فــي نجاح الئحة التيار
الوطني الـحــر وسـقــوط الئـحــة قوى
 14آذار خ ـ ــال انـ ـتـ ـخ ــاب ــات ع ـ َ
ـام ــي
 2005و 2009النيابية ،كما لــه اليد
ال ـط ــول ــى ف ــي خ ــرق ال ـن ــائ ــب مـيـشــال
املر الئحة التيار وفي صقل نتيجة
النائب سامي الجميل .إذ قدرت قوة
الـحــزب األرمـنــي فــي انـتـخــابــات عام
 2009بنحو  12ألف صوت في املنت،
وزعـهــا فــي االنـتـخــابــات األخـيــرة ما
بــن الـتـيــار ،وامل ــر والـجـمـيــل بــدرجــة

أق ـ ــل 9000 :صـ ــوت ل ــائ ـح ــة األولـ ــى
و 3آالف صوت للمر ،ضمنها ألفان
ل ـل ـج ـم ـيــل ،وذل ـ ــك ع ـل ـمــا بـ ــأن مــرشــح
الـطــاشـنــاق أي األم ــن الـعــام للحزب
ف ــاز بــالـنـيــابــة بــالـتــزكـيــة ،وه ــو ،مع
أسـ ـ ـب ـ ــاب أخ ـ ـ ـ ـ ــرى ،مـ ـ ــا ج ـ ـعـ ــل ن ـس ـبــة
املقترعني األرمن تقتصر على .%36
رغم ذلك ،ما كان ينطبق على قانون
الـسـتــن األك ـثــري لــم يـعــد جــائ ـزًا في
القانون النسبي الــذي أفقد العديد
مـ ـ ــن ال ـ ـ ـقـ ـ ــوى ال ـ ـص ـ ـغ ـ ـيـ ــرة ت ــأثـ ـي ــره ــا
الـفـعــال .وهـكــذا بــاتــت أص ــوات حزب
الـ ـط ــاشـ ـن ــاق فـ ــي ال ـ ـحـ ــزب ال ـش ـمــالــي
ال ت ـك ـف ــي س ـ ــوى إلن ـ ـجـ ــاح مــرش ـحــه
الخاص وال قدرة لها أبدًا على قلب
الـنـتــائــج أو إنـجــاح الئـحــة وإسـقــاط
أخـ ـ ــرى .ف ــأص ــوات ال ـط ــاش ـن ــاق وفــق
ال ـقــانــون الـنـسـبــي ستسمح للحزب

