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تقـرير

م� �ض ��اع� �ف ��ة :أواله � � � ��ا ب ��وس� �ط ��ة ال �ع��ون �ي�ي�ن
امل�ن�ط�ل�ق��ة ب ��اك� �رًا ج � �دًا ،وث��ان �ي �ت �ه��ا واأله ��م
امل��رش��ح الكتائبي ال�س��اب��ق ميشال مكتف
ّ
الجميل)
(الصهر السابق للنائب سامي
وق��درت��ه على استمالة ع��دد م��ن األص��وات
ً
الكتائبية واآلذارية ،فضال عن ديناميكيته
الكبيرة في املنت الشمالي .وبات من املؤكد
م �ض��ي م �ك �ت��ف ف ��ي ت� �غ ��ري ��ده م� �ن� �ف ��ردًا ف��ي
ال� ��دورة النيابية امل�ق�ب�ل��ة ،م��ا يعني حتمًا
أن ك��اث��ول�ي��ك  14آذار ف��ي أزم ��ة ،خصوصًا
ّ
مع تربع مكتف ،الصديق األق��رب للنائب
ّ
الجميل ،في املرتبة األولى في
الراحل بيار
كل استطالعات الرأي.
وف��ي ظ��ل ع��دم ب ��روز أي م��رش��ح ج � ّ�دي في
وج ��ه م�ك�ت��ف ح�ت��ى ال �س��اع��ة ،ت �ح��اول ق��وى
 14آذار االستفادة من «أرصدة» املرشحني
املوجودين .فعلى ح� ّ�د ق��ول أح��د اآلذاري�ين
ف��ي امل�ت�ن ال�ش�م��ال��ي ،اش �ت��رط ُم �ع� ّ�دو الئحة
«ث� � ��ورة األرز» ع �ل��ى ال �ط��ام �ح�ين «ال �ت �ب��رع
ب �م �ب �ل��غ م ��ن امل � ��ال ل �ل �م��اك �ي �ن��ة االن �ت �خ��اب �ي��ة
م��ن أج ��ل ض �م��ان ت��رش �ح �ه��م» ،األم� ��ر ال��ذي
رفضه الكاثوليكيان ميشال حداد وكميل
ك� �ف ��وري ،م ��ا ّأدى ال� ��ى اس �ت �ب �ع��اده �م��ا من
ال �س �ب��اق االن �ت �خ��اب��ي وص � ّ�ب ف��ي مصلحة
ع�ض��و مجلس ب�ل��دي��ة ب��رم��ان��ا نبيه زل��زل.
وال�ن�ت�ي�ج��ة :ت��وق��ف ح��رك��ة ح ��داد وك �ف��وري
وتمثيل زل��زل للنائب سامي الجميل في
مختلف النشاطات الكتائبية واملناسبات
امل �ت �ن �ي��ة أخ � �ي � �رًا ،ف �ي �م��ا ال ي �ت ��وان ��ى ع�ض��و
امل� �ج� �ل ��س األع � �ل � ��ى ف � ��ي ح� � ��زب ال��وط �ن �ي�ي�ن
األح� ��رار فيليب م�ع�ل��وف ع��ن ال �ت��ردي��د في
مجالسه الخاصة« :النائب دوري شمعون
طلب مني الترشح» .ويدرك معلوف الذي
ترشح في ع��ام  2005على الئحة  14آذار،
ّ
أن تخلي ال�ن��ائ��ب ول�ي��د جنبالط ع��ن دعم
ش�م�ع��ون ف��ي ال �ش��وف ،ي��زي��د م��ن حظوظه،
إزاء مطالبة األح��رار األكيدة بمقعد له في
املنت الشمالي.
فجأة ،انقلبت املوازين االنتخابية في املنت
الشمالي .واملقعد الذي لطاملا كان هامشيًا
أثناء تشكيل اللوائح أصبح اليوم الشاغل
الرئيسي ملهندسي اللوائح السياسية في
 14آذار وال��راب�ي��ة .وال�ف�ض��ل طبعًا للنائب
معلوف واملرشح مكتف.
ويتوقع املتابعون ألمور املنت أن «يفقس»
امل��رش�ح��ون الكاثوليكيون تباعًا م��ع قرب
االس� �ت� �ح� �ق ��اق االن � �ت � �خ ��اب ��ي .ع� �ل ��ى امل �ق �ل��ب
اآلذاري ،ي��درك رؤ ّس��اء األح ��زاب استحالة
ّ
ال��رب��ح م��ن دون تبني م�ك��ت��ف ،وم��ا تعنيه
ال�لائ�ح��ة الثالثة م��ن ف��وز امل��رش��ح العوني
ب� � �ـ«دوب � ��ل س � �ك� ��ور» .ف �ي �م��ا ل ��م ت �ك��د ف��رح��ة
املرشحني العونيني تكتمل بعزوف النائب
إدغ��ار معلوف عن الترشح ،حتى جاءهم
إدغ��ار معلوف ث��ان بهيئة ش��اب ثالثيني
وس�ي��م .واملصيبة أن��ه يملك م��ن املعطيات
السياسية واالجتماعية ما يجعله يتفوق
ّ
عليهم بأشواط!

ل �ح ��زب ال �ل ��ه ب ��إط�ل�اق ال� �ط ��ائ ��رة .وع �ن��دم��ا
أس �ق �ط��ت ال �ط ��ائ ��رات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ط��ائ��رة
من دون طيار في تشرين األول  ،2012لم
يصدر أي ات�ه��ام إسرائيلي للمقاومة في
لبنان ،إال بعدما تبنى األمني العام للحزب
السيد حسن نصر ّالله العملية.
من جهة أخرى ،حذر بيرتس من «مخاطر
ام �ت�لاك ح ��زب ال �ل��ه أس�ل�ح��ة كيميائية من
س��وري��ا» ،م �ه��ددًا ب��أن «إس��رائ �ي��ل ستعمل
بشكل فعال في حال ان��زالق أو نقل سالح
ك �ه��ذا ال ��ى أي� ��دي م�ن�ظ�م��ات ك �ح��زب ال �ل��ه».
وأض � � ��اف إن � ��ه «ك� � ��ان ي �ج ��ب ع �ل ��ى األس � ��رة
ال��دول �ي��ة أن ت�ت��دخ��ل ف��ي س��وري��ا م�ن��ذ م��دة
طويلة ،وتحديدًا في أعقاب الفظائع التي
ت��رت �ك��ب ي��وم �ي��ًا ،وي �س �ق��ط خ�ل�ال �ه��ا م �ئ��ات
املدنيني».

سامر سعادة
نائب «افتراضي» عن طرابلس
في كل دورة انتخابية يعود الجدل في شأن املقعد املاروني في طرابلس ،وتبرز دعوات لنقله
إلى البترون أو جبيل ،وسط تمسك طرابلسي مبدئي به .اليوم يتجدد النقاش في املدينة حول هذا املقعد
الذي يحتله نائبها «االفتراضي» الكتائبي سامر سعادة
عبد الكافي الصمد
م��ن ي��رص��د م��واق��ف ال�ن��ائ��ب ع��ن املقعد
امل��ارون��ي ف��ي طرابلس سامر سعادة،
ف ��ي األش� �ه ��ر ال �س �ت��ة األخ � �ي ��رة ،ف ��ي ما
يتعلق باملدينة التي انتخبته ،يندر
أن يعثر ع�ل��ى ت�ص��ري�ح��ات أو م��واق��ف
ذات ب �ع��د ط��راب �ل �س��ي .ل ��ن ي �ك��ون ذل��ك
غريبًا إذا م��ا ّ
تعمق الباحث ،إذ يجد
أن ال��رج��ل ن ��ادرًا م��ا زار ط��راب�ل��س منذ
اصبح نائبًا عنها.
من النكات الشائعة عن النائب الشاب
ف��ي «ح� ��زب ال �ل��ه وال ��وط ��ن وال �ع��ائ �ل��ة»،
أن��ه ق��د يضيع ف��ي ش ��وارع امل��دي�ن��ة إذا
ق � ّ�رر زي��ارت �ه��ا .وي ��رى ط��راب�ل�س�ي��ون أن
ُ
مدينتهم ظلمت في هذا املجال مرتني،
األولى مع النائب السابق إلياس عطا
ال �ل��ه ،وال �ث��ان �ي��ة م��ع س �ع ��ادةُ .
وي �ج��ري
ه � � ��ؤالء م� �ق ��ارن ��ة ب�ي��ن س � �ع� ��ادة وع �ط��ا
الله ،من جهة ،والنائب السابق جان
ع �ب �ي��د .ف��األخ �ي��ر ال� ��ذي م �ث��ل ط��راب�ل��س
في  3دورات انتخابية متتالية (1992
و 1996و )2000ه��و اب ��ن ب �ل��دة علما
التابعة لقضاء زغرتا ،لكن قصره في
جبل تربل املشرف على طرابلس كان
م�ف�ت��وح��ًا ل�ل�ط��راب�ل�س�ي�ين .وس�ي��ارات�ه��م
ً
كانت تمتد أرت��اال أم��ام منزله ،بينما
ت� �ك ��اد ال ت �ع �ث��ر ع �ل��ى ط��راب �ل �س��ي زار
سعادة طلبًا لخدمة.
املقارنة غير عادلة ألن سعادة ،وقبله
عطا الله ،أتيا إلى طرابلس كضيفني،
وان �ت �خ �ب��ا ع �ن �ه��ا ب �ع��دم��ا ن� ��زال ع�ل�ي�ه��ا
ب��ال �ب��اراش��وت ،ول��م يعيشا مشاكلها
وه �م��وم �ه��ا ،ع �ل��ى ع �ك��س ع �ب �ي��د ،ال��ذي
ع��اش س �ن��وات ف��ي أح�ي��ائ�ه��ا ،وي�ع��رف
أه��ل امل��دي�ن��ة ع��ن ظهر ق�ل��ب ،ول��ه فيها
مكتب خدمات ،ما دفعه بعد انتخابات
 2009وح�ص��ول��ه م�ن�ف��ردًا على 32124
صوتًا إل��ى القول« :طرابلس أعطتني
أك �ث��ر م �م��ا أع �ط��ت اب� ��ن زع �ي �م �ه��ا ع�ب��د
ال �ح �م �ي ��د ك� ��رام� ��ي (ي� �ق� �ص ��د ال��رئ �ي��س
عمر ك��رام��ي ال��ذي ن��ال م�ن�ف��ردًا ب��دوره
.»)30448
ف ��ي دورة ان� �ت� �خ ��اب ��ات  2005ت��رش��ح
سعادة ،املولود في  1975/8/2ونجل
ال ��رئ� �ي ��س األس � �ب� ��ق ل� �ح ��زب ال �ك �ت��ائ��ب
ج ��ورج س �ع��ادة ،ع��ن امل�ق�ع��د امل��ارون��ي
في طرابلس ،لكنه ما لبث أن انسحب
«مل�ص�ل�ح��ة ق ��وى  14آذار» ،ك �م��ا أع�ل��ن
ع��ام��ذاك .وأفسح في املجال أم��ام عطا
الله الذي فرضه النائب وليد جنبالط
ع �ل��ى ح �ل �ف��ائ��ه ،وع� �ل ��ى رأس � �ه ��م ت �ي��ار
املستقبل ،ليكون مرشحًا ع��ن املقعد
املاروني في املدينة.
لكن الواقع لم يكن كما أعلنه سعادة.
فقد أراد ف��ي تلك ال ��دورة الترشح عن
أحد املقعدين املارونيني في البترون،
ب��اع �ت �ب��اره وري �ث��ًا ش��رع �ي��ًا وس�ي��اس�ي��ًا
ل��وال��ده ،لكن تمسك ال�ق��وات اللبنانية
بترشيح أن �ط��وان زه��رة متحالفًا مع
امل��رش��ح ال �ث��اب��ت ف��ي ال �ب �ت��رون ال�ن��ائ��ب
ب� �ط ��رس ح� � ��رب ،ورف� � ��ض ن �ق ��ل امل �ق �ع��د
امل ��ارون ��ي م��ن ط��راب �ل��س إل ��ى ال�ب�ت��رون
ت �ل �ب �ي��ة ل � ��دع � ��وة ال � �ب � �ع� ��ض ،وت �م ��اه ��ي
ال��رئ �ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري م��ع ال �ق��وات
أكثر م��ن وق��وف��ه عند خاطر الكتائب،
ج �ع �ل ��ت س � �ع � ��ادة ي� � ��رى أن ال إم� �ك ��ان
ل�ت��رش�ح��ه ،ف��اخ�ت��ار االن�ك�ف��اء بانتظار
ظروف أفضل في الدورة التالية.
ف��ي دورة  2009تمسك س �ع��ادة ،وم��ن
ورائ � � � ��ه ح� � ��زب ال� �ك� �ت ��ائ ��ب ،ب �ت��رش �ح��ه،
وذه��ب إل��ى ح� ّ�د تصعيد موقفه بأنه
لن يترشح هذه امل� ّ�رة إال عن البترون،
وقال« :إذا أرادوا حفظ مقعد ألنطوان
زه� � � ��رة ،ف �ل �ي��ذه��ب وي� �ت ��رش ��ح ه� ��و ف��ي

طرابلس!».
صب ّ
ّ
تشبث سعادة بموقفه في تبني
حلفائه ترشيحه ،إن�م��ا ف��ي طرابلس
ال في البترون ،بعدما أقنعه وسطاء
بأن فوزه مضمون ألنه سيكون ضمن
الئ�ح��ة «ال �ب��ري �م��و» ،وألن ت��رش�ح��ه في
ً
امل��دي �ن��ة ب � ��دال م ��ن زه � ��رة ي �ع� ّ�د «أه� ��ون
الشرين»؛ إذ إن طرابلس قد تستقبله
على مضض ،لكن دم الرئيس الراحل
رشيد كرامي يجعلها غير قادرة أبدًا
على «هضم» استقبال زهرة.
ف� ��از س� �ع ��ادة ب��امل �ق �ع��د امل� ��ارون� ��ي ب�ع��د
احتالله املرتبة السابعة على «الئحة
ال �ت �ض ��ام ��ن ال� �ط ��راب� �ل� �س ��ي» ب � �ـ 50141
ص��وت��ًا ،ق�ب��ل أح �م��د ك��رام��ي ال ��ذي ن��ال
 43212ص� ��وت� ��ًا ،ل �ك ��ن ال ��رئ� �ي ��س ع�م��ر
ك��رام��ي ل��م يجعل ت��رش�ح��ه ي�م� ّ�ر م��رور
الكرام ،إذ أطلق «ناره» السياسية على
سعادة وحزبه .وأشار إلى أن سعادة
«ال��ذي أحضروه إلى طرابلس ،يحمل
حزبه مبادئ وقيمًا تريد قيام لبنان
حيادي إيجابي مع كل جيرانه ،يعني
مع إسرائيل ،هذا طرحهم وهذا الذي
ن�ق��ف ف��ي وج �ه��ه» .وس� ��أل« :ه��ل يعقل
أن تأتوا بهذا لترشحوه في طرابلس
وتفرضوه عليها؟».
بعد نحو  4سنوات على موقف كرامي
ت �غ �ي ��رت م �ع �ط �ي��ات ك� �ث� �ي ��رة .ف �ق ��د زار
سعادة كرامي في منزله قبل أسابيع
لتهنئته بسالمة نجله وزي��ر الشباب
وال��ري��اض��ة ف�ي�ص��ل ك��رام��ي م��ن ح��ادث
إط�ل�اق ال �ن��ار ع�ل��ى م��وك�ب��ه ف��ي ش�ب��اط
امل� ��اض� ��ي .واغ� �ت� �ن ��م امل �ن��اس �ب��ة ل� ُ�ي �ع� ّ�ب��ر
ع��ن أم�ل��ه ف��ي أن «ن�ع��ود ون��رى املدينة
عاصمة لكل الشمال والشماليني على
مستوى الحلم الذي نحلم به».
هذا الحلم أوضحه سعادة لـ «األخبار»
ب ��أن ط��راب �ل��س «ح��اف �ظ��ت ع�ل��ى كونها
م��دي �ن��ة ج��ام �ع��ة وع��اص �م��ة ل �ك��ل أب �ن��اء
الشمال ،بمن فيهم امل��وارن��ة املقيمون
فيها أو بجوارها ،وأن وج��وده رمزي
م��ن ه��ذه ال�ن��اح�ي��ة ،فعندها ال مشكلة
في بقاء املقعد امل��ارون��ي في املدينة»،
ب�ع��دم��ا ك ��ان ق��د أك ��د أن «م �ب��رر وج��ود
ه��ذا املقعد أو ع��دم��ه ي�ع��ود إل��ى أبناء
طرابلس بالدرجة األولى».
ال ي �خ �ف��ي س� �ع ��ادة أن� ��ه ف ��ي ك ��ل دورة
ان � �ت � �خ ��اب � �ي ��ة ي� � � � ��دور «ض � �ج � �ي � ��ج» ف��ي
طرابلس حول هذا املقعد ،وأن النائب
املاروني عنها «يؤتى به من خارجها،
ك ��أن ه ��ذا امل �ق �ع��د ل �ي��س ل �ه��ا» .وي�ش�ي��ر
إلى أن «رفع عدد النواب من  108وفق
ات �ف��اق ال �ط��ائ��ف إل ��ى  ،128ج �ع��ل ه��ذه
ال��زي��ادة ت�ج��ري على نحو غير ع��ادل،
مثلما ه��ي ح ��ال امل�ق�ع��د امل ��ارون ��ي في
طرابلس».
يرى سعادة «عدم العدالة» هذا في أن
عدد املقترعني املوارنة في انتخابات
« 2009لم يتجاوز  500مقترع ،مقابل
أك �ث��ر م��ن  60أل ��ف م�ق�ت��رع س �ن��ي» .ام��ا
م�س��أل��ة ت��رش�ي�ح��ه ف��ي ال� ��دورة املقبلة،
وأي � ��ن ،ف�ي�ت��رك�ه�م��ا مل��ا ي �ق��رره ال �ح��زب،
لكنه لفت إلى أنه ترشح عن طرابلس
ب�ع�ن��اوي��ن س�ي��اس�ي��ة ت��ؤي��ده��ا امل��دي�ن��ة،
وه� � ��ذه ال �ع �ن ��اوي ��ن ال ت� � ��زال ح ��اض ��رة.
وي�ح��رص على التأكيد أن «طرابلس
ٌ
ل�ه��ا َد ْي� ��ن ع �ل� ّ�ي ،ف�ه��ي ال�ت��ي أوصلتني
ُ
إل��ى املجلس النيابي ،وأك��ون مجحفًا
إذا قلت إنني لست شاكرًا لها على ما
أعطتني».
ل �ك��ن س� �ع ��ادة ي �ع ��رف أن االص �ط �ف��اف
امل��ذه�ب��ي ه��و ال ��ذي ج��اء ب��ه ن��ائ�ب��ًا عن
ط��راب�ل��س ،وأن ب�ق��اء االص�ط�ف��اف على
حاله ،ودعم التيار األزرق له ،سيبقيان
ال �ل��وح��ة ال ��زرق ��اء ع��ن م�ق�ع��د ط��راب�ل��س

سامر سعادة نزل على طرابلس بالباراشوت (هيثم املوسوي)
امل��ارون��ي ف��ي ح��وزت��ه .إال أن��ه وح��زب��ه
ي��درك��ان ،ف��ي امل �ق��اب��ل ،أن ان �ف��راط عقد
الئحة التضامن الطرابلسي ،واحتمال
عدم تحالف الرئيسني نجيب ميقاتي
وس� �ع ��د ال� �ح ��ري ��ري وال � ��وزي � ��ر م�ح�م��د

ال�ص�ف��دي م�ج��ددًا ،يجعالن م��ن تأكيد
فوزه مجددًا باملقعد موضع شك ،كما
أن غيابه طيلة السنوات السابقة عن
طرابلس لن يجعل «هضم» ناخبيها
له ّ
مرة ثانية مضمونًا.

سلفيون يقتحمون مكتب ّ
ّ
كبارة
تطور إشكال ف��ردي ،وق��ع في محلة ال��زراع��ة في امليناء بني شبان موالني
لعضو كتلة املستقبل النائب محمد كبارة وآخرين محسوبني على التيار
السلفي ،ال��ى إق��دام شبان سلفيني على اقتحام مكتب للنائب كبارة في
امليناء والعبث به وتحطيم بعض محتوياته ،إضافة الى تبادل إلطالق النار
بني الطرفني ،لكن من غير وقوع إصابات خطرة.
وأفادت معلومات بأن أسباب الخالف بني الشبان من كال الطرفني فردية،
وال عالقة له بالسياسة أبدًا .ورجحت أن يكون نتيجة خالفات شخصية
بسبب قضية مالية.
هذا الحادث الذي يعد األول من نوعه بني مناصري كبارة والسلفيني لفت
أنظار املراقبني على أكثر من صعيد ،وخصوصًا أن الطرفني ّ
يعدان حلفاء،
إذ يحرص أبرز املشايخ السلفيني على حضور االجتماعات الدورية التي
تعقد في منزل كبارة ،كما ينسقون معه في أغلب القضايا .وحضرت
القوى األمنية الى املكان ،حيث عملت على إعادة الهدوء الى املنطقة.

