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سياسة
تقرير

الشمال الثانية :من هنا تبدأ معركة الزعامة السنية
تحديد تحالفاتها وحسم أسماء ُمرشحيها إلى االنتخابات
جميع القوى السياسية في دائرة الشمال الثانية ما زالت عاجزة عن
ّ
النيابية ،وتواجه «عقبات» ّ
عدة .يريد نجيب ميقاتي أن ُيثبت زعامته «سنيًا» ،لذلك ،حسم أمره برسم سقف عدم التحالف
مع قوى  ٨آذار ،مستثنيًا من هذه المعادلة فيصل كرامي .تيار المستقبل يخوض معركة مع ميقاتي وأشرف ريفي،
ُمستعينًا بأجهزة الدولة ،ويواجه في الوقت نفسه صراعًا داخليًا حول الصوت التفضيلي وخياراته االنتخابية (األسماء).
أما قوى  8آذار ،فتنتظر أن يحسم ميقاتي خياراته
ليا القزي
عربة البائع الذي يبيع غزل البنات
بألوان الزهري واألزرق واألخضر،
الكورنيش البحري في امليناء،
على
ٌ
فـيـهــا «حـ ـي ــاة» وح ـيــويــة ،أك ـثــر من
ال ـت ـح ـض ـيــرات ل ـخ ــوض اسـتـحـقــاق
 .٢٠١٨ال ـعــدد الـقـلـيــل ج ـدًا من
أي ــار ُ
ُصـ ـ َـور املــرش ـحــن ،حــديـثــي الـعـهــد،
إلى االنتخابات النيابية ،ال يعني
ّ
أن دائ ـ ــرة ال ـش ـمــال ال ـثــان ـيــة دخـلــت
رسميًا «نفق» االنتخابات« .الهدوء
االنتخابي» ،يشمل طرابلس ـ املنية
ّ
الضنية وكل الدوائر االنتخابية،
ـ
ّ
حيث إنــه قبل أقــل مــن ثالثة أشهر
م ــن مــوعــد االن ـت ـخ ــاب ــات ،تـتـصّـ ّـرف
الـ ـق ــوى ال ـس ـي ــاس ـي ــة ك ـم ــا ّل ــو أن ـه ــا
ت ـم ـل ــك تـ ـ ــرف ال ـ ــوق ـ ــت« .كـ ـ ــلـ ـ ــن» ،مــن
األحزاب والشخصيات الطرابلسية

جهاد الصمد :ال نخجل
بخطنا الوطني ،وبحلفنا مع
المقاومة وفرنجية
هناك معركة داخل
تيار المستقبل بين كبارة والجسر
حول الصوت التفضيلي
األسـ ــاس ـ ـيـ ــة ،يـ ـنـ ـتـ ـظ ــرون بـعـضـهــم
ال ـ ـب ـ ـعـ ــض ،قـ ـب ــل اإلق ـ ـ ـ ـ ــدام عـ ـل ــى أي
خطوة إن كــان لناحية التحالفات
أو الـتــرشـيـحــات .رئـيــس الحكومة
الـســابــق نجيب ميقاتي مــن جهة،
وتـ ـح ــال ــف ق ـ ــوى  ٨آذار وال ـن ــائ ــب
ال ـس ــاب ــق ج ـه ــاد ال ـص ـم ــد وال ــوزي ــر
ال ـســابــق فـ ٌيـصــل ك ــرام ــي ،م ــن جهة
أخرى ،مثال على ذلك.
ال يزال «الحاج نجيب» ،يتريث في
ّالكشف عن أوراق ــه .مصادره تقول
إنــه «لــم يعد يبحث بــن الخيارات
املـطــروحــة ،وأي منها هــو األفضل
ّ
ٌ
مبتوت:
لــه» .يوحي ذلــك بــأن األمــر

ّ
تقول مصادر ميقاتي إنه عرض على كرامي التحالف سويًا ،من دون « ٨آذار» ،وينتظر ّرده (هيثم الموسوي)

«زي ما ّ
المنيةّ :
هيي»
املنية هي «مدينة الرئيس الشهيد رفيق الحريري» .منذ قرابة السنة ،واألمني العام لـ«املستقبل»
أحمد الحريري ُيحاول إعادة ّ
شد عصب العائالت« ،يطرق األبواب ،ويتناول الطعام مع األهالي».
تقول مصادر من املنية ّ
بأن تيار املستقبل «يبقى املؤثر األول في املنية ،ليس ألنه األقوى ،ولكن
ُ
بسبب غياب فعاليات طرابلس التي كانت دائما تهمش املنية» .والقوة الثانية من بعد «التيار»،
هو رئيس املركز الوطني في الشمال كمال الخير ،على الرغم من مواقفه السياسية الداعمة
لـ«محور املقاومة».
ُ
خصص القانون للمنية مقعدًا انتخابيًا واحدًا ،ولكنه فتح شهية املرشحني ٤ :مرشحني من
آل زريقة ٥ ،من آل علم الدين ٥ ،من آل الخير ،وبعض املرشحني من العائالت األقل عددًا .هذا
األمر ُممكن أن يخلق «مشكلة» لتيار املستقبلّ ،
ألن معظم املرشحني يدورون في فلكه ،ال ّ
سيما
ّ
ّ
في ظل النقمة املتزايدة على النائب كاظم الخير .إال ّأن املصادر تعتبر أنه في النهاية «حني
ّ
ُيصفر تيار املستقبل ،تصطف األغلبية وتلتزم بخياره .وهو على األرجح سيستفيد من كثرة
املرشحني ،حتى تكون حجة لعدم تبديل كاظم الخير» .وتتوقع املصادر أن ال يبقى في النتيجة
سوى  ٣مرشحني :كاظم الخير (مستقبل) ،كمال الخير ( ٨آذار) ،عثمان علم الدين.

(ميقاتي) أن ُيحافظ
«يريد الرئيس ّ
على صورته بأنه وسطي» ،مع ما
يتضمنه ذلك من عدم عقد تحالفات
ّ
«تترك انطباعًا بأن الالئحة هي لـ٨
آذار»ُ .يفكر فــي أن تتألف الئحته
م ــن وجـ ــوه ع ــدة أول ـه ــا ك ــرام ــي إذا
واف ــق عـلــى االن ـف ـصــال عــن حلفائه
ف ــي امل ـن ـيــة ـ ـ ـ ال ـض ـن ـيــة ،جـ ــان عبيد
(ماروني) «الذي تواصل معه تيار
ّ
املستقبل للتحالف انتخابيًا ،ولكن
عـبـيــد أك ــد ال ـت ــزام ــه م ــع م ـي ـقــاتــي»،
محمد الفاضل فــي الضنية ،فيما
لم يحسم أمر باقي الخيارات ،وإن
كان املرجح حتى اآلن نقوال نحاس
عن املقعد األرثوذكسي وشخصية
من آل علم الدين في املنية.
بالنسبة إلــى امليقاتيني ،التحالف
مــع كــرامــي والـصـمــد وتـيــار امل ــردة،
«يرفع حاصل الالئحة االنتخابي
ص ـح ـي ــح ،ول ـك ــن ن ـك ــون ق ــد قـ ّـدم ـنــا
ذري ـ ـعـ ــة ل ـت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل وري ـف ــي

ّ
ملحاربتنا .علمًا أنــه لدينا قناعة،
ّ
بـ ـ ــأن امل ـع ــرك ــة ال ـح ـق ـي ـق ـيــة سـتـكــون
بــن املستقبل وري ـفــي» .سبب آخر
ُي ـعــرقــل تـحــالــف حـل ـفــاء  ٨آذار مع
ّ
م ـي ـق ــات ــي ،أن «فـ ــوزهـ ــم ال يـضـمــن
لنا تشكيل كتلة نيابية .فــي حال
ً
حصل انقسام سياسي ُمستقبال،
ّ
يـتـبــنــى الـشـبــاب (ك ــرام ــي ،الـصـمــد،
املـ ـ ـ ـ ــردة) م ــوق ـف ـن ــا ويـ ـلـ ـت ــزم ــون مــع
مـيـقــاتــي ،أم مــع  ٨آذار؟» .ويــوجــد
ّ
اق ـت ـنــاع بـ ــأن الـ ـش ــارع الـطــرابـلـســي
ُ
«سيعاقب ميقاتي في حال تحالفه
ّ
مع  ٨آذار ،تمامًا كــردة الفعل التي
قام بها خالل االنتخابات البلدية،
ّ
ضد الالئحة التوافقية» .ويجب أن
رئيس الحكومة السابق
يفوز مــع ّ
ُ
«مــرشــح سني ثــان (فــي طرابلس)،
ُ
مـحـســوب عـلـيــه ،حـتــى يـعـتـبــر أنــه
انتصر على املستقبل».
ّما العمل إذًا؟ تقول مصادر ميقاتي
إنــه َ
«ع ـ َـرض على فيصل كــرامــي أن

يتحالف معه وحده ،من دون جهاد
الصمد أو تيار املردة ،وهو ينتظر
ّ
رده» .ال ُيـ ّشـكــل كــرامــي «اح ــراج ــا»
ملـيـقــاتــي ألن ــه اب ــن عــائـلــة سياسية
تــاري ـخ ـيــة «ي ـه ــم الـجـمـيــع الـحـفــاظ
عليها» .وعلى ذمة املصادر ،تشاور
كرامي مع نائب األمني العام لحزب
الـ ـل ــه ن ـع ـ ّي ــم ق ــاس ــم (امل ـ ـس ـ ــؤول عــن
متابعة ملف االنتخابات النيابية)
ُ
بد (األخير) حماسة
باألمر« ،فلم ي ِ
ل ـ ــذل ـ ــك ،ب ـس ـب ــب صـ ـع ــوب ــة تـشـكـيــل
ال ـص ـم ــد الئـ ـح ــة تـ ـ ّ
ـؤمـ ــن ال ـح ــاص ــل
وت ـضــم رمـ ـزًا مــن مــديـنــة طــرابـلــس،
ّ
ً
حتى لــو حــل حينها أوال أو ثانيًا
في الضنية ،سيخسر».
مــا تـتـحـ ّـدث عـنــه م ـصــادر ميقاتي،
َ
ال يجد صدى على جبهتي كرامي
والصمد .ينفي األول هذه الرواية،
«ألنـ ـن ــي ح ـت ــى الـ ـس ــاع ــة ،أت ــواص ــل
مــع الــرئـيــس ميقاتي على الهاتف
م ـ ــن دون أن ن ـج ـت ـم ــع .ســأل ـت ـق ـيــه

