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سياسة
تقرير

ميقاتي يدرس خياراته :ال راحة لتيار المستقبل!
انطلقت القوى السياسية في
بحث مصلحتها في االنتخابات النيابية،
ستحدد تحالفاتها .نجيب
وبناء عليه ُ
ً
ميقاتي هو أحد هؤالء .لم يحسم
قراره بعد ،رغم أ ّنه قد يكون أقرب إلى
تشكيل الئحة منفردة
ليا القزي
رئ ـي ــس ال ـح ـكــومــة ال ـس ــاب ــق ،الـنــائــب
نـجـيــب مـيـقــاتــي ،ه ــو إح ــدى الـقــوى
ال ــرئـ ـيـ ـسـ ـي ــة فـ ـ ــي دائ ـ ـ ـ ـ ــرة ط ــرابـ ـل ــس
ـ ـ ـ ـ املـ ـنـ ـي ــة ـ ـ ـ ـ ال ـض ـن ـي ــة االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة،
وح ـتــى ال ـســاعــة ل ــم ُي ـح ـ ّـدد خـيــاراتــه
ع ـلــى م ـس ـتــوى ال ـت ـحــال ـفــاتُ .ي ـجــري
حـســابــات دقـيـقــة لـلــواقــع السياسي
والشعبي واالنتخابي في منطقته
وفــي دوائ ــر انتخابية أخ ــرى أيضًا
كعكار وبيروت الثانيةُ ،متريثًا في
اإلف ـصــاح عــن خـطــواتــه املستقبلية.
ّ
إلــى متى؟ مصادره تقول إن رئيس
ت ـي ــار ال ـع ــزم «ه ــو م ــن ُيـ ـق ـ ّـرر الــوقــت
ً
ا ّل ــذي سـ ُـيـعـلــن فـيــه مــوقـفــه» ،مــؤكــدة
أنـ ـ ــه غ ـي ــر م ـع ـن ـ ّ ّـي ب ـك ــل ال ـت ـســري ـبــات
ُ
التي تنشر «ألنه حتى يوم أمس لم
يـكــن قــد حـســم أي أم ــر بـعــد ،إن كــان
في ما ّ
خص طرابلس أو أي منطقة

أخرى» .الهدف هو أن يكون له كتلة
ن ـيــاب ـيــة ي ــدخ ــل ب ـه ــا إلـ ــى ال ـب ــرمل ــان،
تمهيدًا لتحقيق «الغاية األسمى»،
هي الحصول على رئاسة الحكومة.
ّ
إال أن مـ ـص ــادر م ـي ـقــاتــي الــرس ـم ـيــة
ُ
ّ
تـســارع إلــى النفي« :أكيد أن عنوان
م ـعــرك ـت ـنــا ل ـيــس رئ ــاس ــة ال ـح ـكــومــة.
فنحن نتنافس فــي األصــل مــن أجل
طرابلس واإلنماء فيها ،ال عليها».
على طاولة رئيس الحكومة السابق،
أرب ـع ــة س ـي ـنــاريــوهــات لــانـتـخــابــات
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،ب ـح ـس ــب م ـط ـل ـع ــن عـلــى
الــوضــع ،نــابـعــة مــن واق ــع ال ـقــوى في
طرابلس .الحديث يتركز حول أربعة
أطراف رئيسية في الفيحاء :ميقاتي،
تيار املستقبل ،الوزير السابق أشرف
ريفي ،الوزير السابق فيصل كرامي
وقوى  8آذار.
خـ ـي ــار ت ـح ــال ــف م ـي ـق ــات ــي مـ ــع ت ـيــار
س ـت ـح ـيــل» ،ولــن
امل ـس ـت ـق ـبــل «ش ـب ــه ًم ـ ّ
ُي ـقــدم عـلـيــه« ،أوال ألن ــه ال مصلحة
ّ
ل ـل ـط ــرف ــن فـ ــي الـ ـتـ ـح ــال ــف ،فـ ــي ظ ــل
ال ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــانـ ـ ـ ــون الـ ـ ـنـ ـ ـسـ ـ ـب ـ ــي والـ ـ ـ ـص ـ ـ ــوت
ّ
الـ ـتـ ـفـ ـضـ ـيـ ـل ــي .وث ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ،ألن ت ـي ــار
رئ ـي ــس ال ـ ّح ـكــومــة س ـعــد ّ ال ـحــريــري،
سيظل ُيمنن ميقاتي بأنه هو الذي
ّ
ح ــق ــق ل ــه ال ـف ــوز ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات»،
األم ـ ـ ــر ال ـ ـ ــذي لـ ــن ي ــرض ــى بـ ــه ن ــائ ــب
ٌ
ستبعد أيضًا
طرابلس .التحالف ُم
مـ ــع ري ـ ـفـ ــي .لـ ــن ي ـس ـت ـط ـيــع م ـي ـقــاتــي
«أن ي ـح ـمــل ت ـب ـع ــات خ ـط ــاب ال ـل ــواء

أي مقاعد يريد
سأل ميقاتي تيار المردة ّ
فرد :األرثوذوكسي والعلوي
إن تحالفاّ ،
(هيثم الموسوي)

يرى ميقاتي ّأن
جزء من  8آذار،
كرامي ٌ
وسيكون التعامل
بناء على ذلك
معه ً

ّ
املـتـقــاعــد الـشـعـبــوي .كــذلــك فــأنــه إذا
ق ـ ّـرر الـتـحــالــف مــع ري ـفــي ،ي ـكــون قد
معاد ألغلبية
وضع نفسه في موقع
ٍ
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــرئ ـي ـس ـي ــة فــي
ال ـب ـلــد» .أم ــا بــالـنـسـبــة إل ــى فــريــق 8
آذار ،ف ــاألم ــر ب ـح ــاج ــةٍ إلـ ــى دراس ـ ــةٍ
م ـتــأن ـيــة .تـشـكـيــل الئ ـح ــةٍ ت ـضــم إلــى
جـ ــانـ ــب مـ ـيـ ـق ــات ــي وكـ ـ ــرامـ ـ ــي وتـ ـي ــار
املردة والحزب العربي الديمقراطي
وال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق ج ـه ــاد ال ـص ـمــد،
«سـيــؤدي إلــى استعداء السعودية،
م ــن دون م ـقــابــل ي ـح ـصــل ع ـل ـيــه مــن
ّ
الـفــريــق اآلخ ــر .فـمـيـقــاتــي ي ـعــرف أن
االتفاق الرئاسي يتضمن أن يبقى
ال ـح ــري ــري رئ ـي ـســا لـلـحـكــومــة ط ــوال
عـهــد الــرئـيــس مـيـشــال ع ــون» .هناك
اح ـت ـم ــال بـ ــأن تـ ـ ّف ــوز هـ ــذه الــائ ـحــة
بـ ـمـ ـقـ ـع ــدي ــن ُس ـ ــنـ ـ ـي ـ ــن ،واملـ ـقـ ـع ــدي ــن
ّ
املــارونــي والـعـلــوي ،بيد أن ذلــك «ال
ّ
ي ـع ـنــي أن م ـي ـقــاتــي سـ ُـي ـش ـكــل كـتـلــة
ن ـي ــاب ـي ــة خ ــاص ــة بـ ـ ــه ،لـ ـك ــون ث ــاث ــة
مـ ــن املـ ـق ــاع ــد األربـ ـ ـع ـ ــة ح ّ ـل ـف ــاء لـ ــه».
ّ
امل ـع ـلــومــات تـشـيــر إل ــى أنـ ــه ف ــي ظــل
ال ـت ـقــارب بــن الـتـيــار الــوطـنــي الحر
وت ـيــار املـسـتـقـبــل ،سـيـتـحــالــف تـيــار
امل ــردة مــع مـيـقـ ًـاتــي .تـنـفــي امل ـصــادر
ّ
ذلـ ــك ،مــوض ـحــة أن ن ــائ ــب طــرابـلــس
«ســأل املــردة عــن املقاعد التي يريد
الحصول عليها في حال تحالفهما.
الجواب كان املقعدين األرثوذوكسي
والعلوي .ولكن ،لم يحسم التحالف

بينهما» .كذلك األمــر بالنسبة إلى
كرامي« ،الذي يعتبره ميقاتي جزءًا
مــن  8آذار ،وسـيـجــري الـتـعــامــل مع
التحالف معه ً
بناء على ذلك» .وكان
ك ــرام ــي ق ــد قـ ــال ف ــي ح ــدي ــث ســابــق
مــع «األخ ـبــار» (األرب ـعــاء  ١٠كانون
ّ
ال ـث ــان ــي  )2017إن ه ـن ــاك «تـفــاهـمــا
ميقاتي ،سواء
وتعاونًا بيننا وبني ّ
تحالفنا انتخابيًا وكــنــا فــي الئحة
واحدة ،أو توزعنا على الئحتني».
انـ ـط ــاق ــا مـ ــن هـ ـ ــذه الـ ـ ـ ـق ـ ـ ــراءة ،ي ـق ــول
ّ
امل ـط ـل ـعــون ع ـلــى أجـ ـ ــواء م ـي ـقــاتــي إن
«مصلحته تكمن فــي تشكيل الئحة
ُ
حرج مع 8
لوحده ،فيكون بذلك غير م ٍ
آذار وال مع السعودية» .وباملناسبة،
س ـم ــع م ـي ـق ــات ــي مـ ــن ال ــدب ـل ــوم ــاس ـي ــة
ّ
ال ـس ـعــوديــة أن املـمـلـكــة «ال تحسبه
ح ـل ـي ـفــا وال ع ـ ـ ــدوًا ،وب ــال ـت ــال ــي لـيــس
لديها موقف سلبي منه» .مع التأكيد
ّ
أن «الـخـطــة الـسـعــوديــة للتعامل مع
الــواقــع السياسي الجديد فــي لبنان
لم تجهز بعد».
الـ ـخـ ـص ــم األول مل ـي ـق ــات ــي هـ ــو ت ـي ــار
املستقبل .لذلك ،من مصلحته «أن ال
ً
يـتــرك مـجــاال لــه حتى يـكــون مرتاحًا
ُ
طرابلس
في املناطق» .سيحاربه في
ّ
«الـتــي يعتبرها ملعبه» .كذلك فإنه
يــدرس ّ
جديًا أن ُيقارعه في بيروت،
ّ
«إذا تمكن مــن تحقيق هــدفــه ،يكون
ذلـ ــك مـكـسـبــا لـ ــه ،وإذا ل ــم ي ـف ـعــل فال
يكون قد خسر شيئًا».

تقرير

إسالميو طرابلس :انقسامات تزيد «فقرهم» االنتخابي فقرًا
عبد الكافي الصمد
مــع اق ـتــراب كــل اسـتـحـقــاق انتخابي
ن ـيــابــي ،ت ـخ ــرج دع ـ ــوات م ــن أوس ــاط
ّ
اإلسالميني في طرابلس تحث على
ت ـش ـك ـيــل الئ ـح ــة ان ـت ـخــاب ـيــة م ــوح ــدة
لخوض االنتخابات ،ألن اإلسالميني
ل ـهــم ح ـض ــور ف ــي عــاص ـمــة ال ـش ـمــال.
ل ـكــن هـ ــذا ال ـح ـض ــور ي ـب ــدو ضـعـيـفــا،
ب ـخ ــاف ال ـ ـصـ ــورة امل ـت ـخـ ّـي ـلــة عـنـهــم.
فـكــافــة اسـتـطــاعــات ال ــرأي تمنحهم
في طرابلس نسبة تأييد ال تتجاوز
 5في املئة في أحسن األحــوال ،إال أن
ً
اإلســام ـيــن يـعـتـقــدون أن لـهــم ثـقــا
ّ
يخولهم ألن يكونوا
انتخابيًا مهمًا
ّ
وسياسيًا .لكن
انتخابيًا
العبًا مهمًا
ّ
اإلســام ـيــن فــي طــرابـلــس والــشـمــال
ليسوا فريقًا موحدًا ،وهم لم يكونوا
كــذلــك ي ــوم ــا .فـكــل فــريــق مـنـهــم لــديــه
رؤي ـ ـ ـتـ ـ ــه وم ـ ـقـ ــارب ـ ـتـ ــه ل ــاس ـت ـح ـق ــاق
االنـتـخــابــي ،بـسـبــب خــافــات بينهم
سياسيًا وعقائديًا ،ما يزيد «فقرهم
ف ـ ـق ـ ـرًا» .ك ــذل ــك إن ت ــداعـ ـي ــات أزم ـ ــات
املـنـطـقــة عـلــى لـبـنــان جـعـلــت املــوقــف
ً
م ــن اإلس ــام ـي ــن سـلـبـيــا ،ف ـض ــا عن
ات ـه ــام ــات اإلرهـ ـ ــاب وال ـت ـط ــرف الـتــي
ت ــاح ــق ب ـع ـض ـه ــم ،وع ـ ـ ــدم ات ـفــاق ـهــم
ع ـل ــى رؤي ـ ـ ــة مـ ــوحـ ــدة فـ ــي ت ـعــام ـل ـهــم
أو تـ ّحــالـفـهــم م ــع ال ـق ــوى الـسـيــاسـيــة
السنية وغيرها ،ســواء في طرابلس
أو فـ ــي ب ـق ـي ــة املـ ـن ــاط ــق ال ـل ـب ـن ــان ـي ــة.
ُيضاف إلى ما ّ
تقدم ،تباين مواقفهم
ورؤاه ـ ــم ب ـشــأن الـقـضــايــا الــداخـلـيــة،
الـ ـت ــي ج ـع ـل ــت الـ ـس ــاح ــة اإلس ــام ـي ــة
ّ
مـ ـنـ ـقـ ـسـ ـم ــة ومـ ـ ـش ـ ــتـ ـ ـت ـ ــة ،وم ـ ـحـ ــاولـ ــة
البعض االستئثار بتمثيل الساحة
اإلسالمية على حساب اآلخرين.
ك ــل ذل ــك ي ــدف ــع ال ـف ــرق ــاء اإلســام ـيــن
إلــى الـتـ ّ
ـريــث فــي كشف مواقفهم من
االنتخابات خشية أن يؤدي ذلك إلى
اسـتـفـحــال ال ـخــافــات واالنـقـســامــات

داخلهم .رئيس هيئة علماء املسلمني
ف ــي ل ـب ـن ــان ال ـش ـي ــخ أح ـم ــد ال ـع ـم ــري،
أوضــح لــ«األخـبــار» أن «ق ــرار الهيئة
حتى اآلن هو عدم ترشيح أحد ،وأن
ال تـتـبـنــى أي م ــرش ــح لــانـتـخــابــات،
ألن ما ّ
يهم الهيئة ّفعليًا هو الوحدة
اإلس ــامـ ـي ــة ،وإن ك ــن ــا ف ــي ل ـقــاءات ـنــا
الداخلية نتطرق إلى هذا املوضوع».
ل ـك ـنــه أضـ ـ ــاف أن ـ ــه «س ـي ـح ـصــل ل ـقــاء
تـ ـ ـش ـ ــاوري بـ ــن ال ـ ـقـ ــوى اإلس ــامـ ـي ــة،
وع ـنــدهــا أي قـ ــرار يـتـخــذ سـنـبــاركــه،
وسندعم أي مرشح يجري التوافق
عليه».
وفـ ــي م ــا ي ـخ ـ ّـص ّالـ ـق ــوى وال ـت ـي ــارات
ال ـس ـيــاس ـيــة ال ـس ــن ـي ــة األخـ ـ ـ ــرى ،لـفــت
ال ـ ـع ـ ـمـ ــري إل ـ ـ ــى أن ـ ـ ــه «ح ـ ـتـ ــى اآلن لــم
ي ــزرن ــا ولـ ــم ي ـنــاقــش م ـع ـنــا أحـ ــد ّمن
القوى والتيارات السياسية السنية
مــوضــوع االنـتـخــابــات ،وإذا سألونا
فسنقول لهم رأيـنــا ،لكننا فــي املبدًا
نؤيد وصــول أي شخصية إسالمية
ووطـ ـنـ ـي ــة ل ـب ـن ــان ـي ــة إلـ ـ ــى الـ ـب ــرمل ــان،
وأن يـ ـع ــود خ ـي ــره ــا ع ـل ــى ال ـس ــاح ــة
اللبنانية».
ب ــدوره ،رئـيــس جمعية دع ــوة العدل
واإليمان واإلحسان السلفية الشيخ
حسن الشهال ،أشــار إلــى أن «األمــور
حـتــى اآلن قـيــد ال ـ ــدرس ول ــم تتضح
بـ ـع ــد» ،ل ـك ـنــه ك ـشــف أن «هـ ـن ــاك رأي ــا
يـ ـق ــول ب ـت ـش ـك ـيــل الئـ ـح ــة إس ــام ـي ــن
فــي طــراب ـلــس ل ـخــوض االنـتـخــابــات،
ولـ ــو ك ــان ــت غ ـيــر ك ــام ـل ــة ،وأن هـنــاك
ل ـقــاءات ثنائية ومـصـغــرة تعقد بني
اإلس ــام ـي ــن مل ـنــاق ـشــة االن ـت ـخــابــات،
ل ـكــن لـيـســت ه ـن ــاك لـ ـق ــاءات مــوسـعــة
حتى اآلن».
إال أن ال ـش ـه ــال أكـ ــد أن «مـ ــا يـهـمـنــا
ه ــو م ــوض ــوع ال ـع ـفــو ع ــن املــوقــوفــن
اإلسالميني فــي السجون اللبنانية،
َ
وأن ُيـعــالــج ملفهم قبل االنتخابات
ُ َ ّ
ال ـن ـيــاب ـيــة ،ألنـ ــه إذا ل ــم ي ــح ــل قبلها

والشمال ليسوا فريقًا موحدًا (مروان طحطح)
اإلسالميون في طرابلس ّ

فسيصبح خلفنا .وينبع خوفنا من
إهمال امللف ،من أن بعض املسؤولني
ي ـقــولــون إن ه ــذا امل ـلــف ي ـح ـتــاج إلــى
وقت ملعالجته».

لم يعقد حتى اآلن
أي لقاء إسالمي
موسع لمناقشة ملف
َّ
االنتخابات

وأكد الشهال أن «موضوع املوقوفني
ً
اإلســام ـيــن لـيــس تـفـصـيــا صغيرًا
ُ َ
بالنسبة إلـيـنــا ،وأن ــه إذا لــم يـعــالــج
قبل االنـتـخــابــات النيابية ،فــإن ذلك
قد يدفعنا إلى مقاطعتها ،ألن إبقاءه
مـعـلـقــا يـعـنــي اإلصـ ـ ــرار ع ـلــى إل ـحــاق
األذى بالساحة اإلسالمية ،أمــا حله
ق ـب ــل االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ف ـه ــو دلـ ـي ــل عـلــى
حسن ّ
نية تجاه الساحة اإلسالمية».
أم ــا األم ـ ــن ال ـع ــام ل ـحــركــة الـتــوحـيــد
اإلسالمي الشيخ بالل شعبان ،الذي
حاز منفردًا في انتخابات  2009أكثر
م ــن  17ألـ ــف ص ـ ــوت ،ف ـق ــال إن «أم ــر
ترشحي قيد الدرس» ،وأوضح« :الكل
ضــائــع بـسـبــب ال ـقــانــون االنـتـخــابــي،
ولــم يتبلور أي أمــر أو مــوقــف حتى
اآلن ،واإلس ـ ــامـ ـ ـي ـ ــون لـ ــم ي ـح ـس ـمــوا
موقفهم بعد في التموضع السياسي

أو فــي التحالف االنتخابي ،هــل هم
مع  8أم  14آذار أم مع الوسطيني ،أم
سيعملون لتشكيل حالة مستقلة».
وأضـ ـ ـ ــاف« :لـ ــم ي ـع ـقــد ح ـت ــى اآلن أي
لـقــاء إســامــي مـ َّ
ـوســع ملـنــاقـشــة ملف
االنتخابات ،والنقاشات التي تجري
لـيـســت ج ــدي ــة ،وه ــي ل ــم تـثـمــر بـعــد،
ألنــه ليس هـنــاك وجـهــة نظر واحــدة
ف ــي م ـق ــارب ــة االن ـت ـخ ــاب ــات ،ك ــذل ــك إن
لـ ـق ـ ً
ـاء ك ـه ــذا ي ـح ـتــاج مـسـبـقــا ل ـق ــراءة
املــرحـلــة السابقة ومراجعتها ،وهو
أمــر لــم يحصل بعد .إضــافــة إلــى أنه
ال ت ــوج ــد قـ ـي ــادات إس ــام ـي ــة تمتلك
ك ــاري ــزم ــا ت ـس ـت ـط ـيــع ج ـم ــع الـ ـش ــارع
اإلس ــام ــي ،ألن ال ـقــواعــد اإلســامـيــة،
مع أنها موجودة ولها حضور مهم
في طرابلس والشمال ،مشتتة وغير
موحدة».

