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كرامي بخطر:
«البلوك العلوي» للخير؟

طرابلس قبيل  6أيار

ّ ّ
«لما كنا مكارية ما شفنا هيك بغال»

قبل  18يومًا من االنتخابات النيابية ،تزداد درجة التوتر في الشارع الطرابلسي .تيار المستقبل أكثر من ُي ّ
عبر عن أزمته ،من
ّ
خالل تجنيد القوى األمنية لمصلحته وافتعال إشكاالت في الشارع .يعتقد أنه «انتهى» من «ظاهرة» أشرف ريفي ،وبات
ّ
يتفرغ لمنافسيه الرئيسيين :نجيب ميقاتي في طرابلس ،وجهاد الصمد في الضنية
ليا القزي

جنبالط:
احذروا من
اللعب بالنار
غ ـ ـ ـ ـ ّـرد أم ـ ـ ــس ال ـ ـنـ ـ ّـائـ ــب ول ـي ــد
جـ ـنـ ـب ــاط ُم ـ ـ ـحـ ـ ــذرًا «الـ ــذيـ ــن
يتمتعون باملناصب الكبرى
وي ـس ـيــرون فــي تـلــك املــواكــب
ال ـج ـ ّـرارة ويتنصتون يمينًا
ً
وشماال على املواطنني ،بأننا
ُلسنا لقمة سائغة» .جنبالط
املــدافــع عن رفيق درب والــده
في الحركة الوطنية ،أضاف:
«هـ ــؤالء م ــن حــديـثــي النعمة
ال تــاريــخ لهم إال االنتهازية.
ّإن تــوف ـيــق س ـل ـطــان قبلكم
وم َن الرجال الرجال.
ّجميعًا ِ
إنه من رفاق كمال جنبالط،
ف ـ ـ ــاح ـ ـ ــذروا م ـ ــن الـ ـلـ ـع ــب فــي
النار».

ّ
ّ
«انتبه ،إنهم ُيحضرون ،في الضنية،
ـال عـلــى خلفية تعليق
الفـتـعــال إش ـكـ ٍ
ص ـ ــور» .ه ــذه امل ـع ـلــومــة ،وص ـلــت إلــى
الـنــائــب الـســابــق ج ـهــاد الـصـمــد ،قبل
ظ ـهــر أمـ ــس ،بـغـيــة االح ـت ـي ــاط .م ـسـ ً
ـاء
ّ
تـحــقـقــت «الـ ـنـ ـب ــوءة» ،وش ـه ــدت بـلــدة
ـار ب ــن ُم ـنــاصــري
ب ـخ ـعــون إط ـ ــاق ن ـ ـ ٍ
الـ ـن ــائ ــب «امل ـس ـت ـق ـب ـل ــي» ق ــاس ــم عـبــد
العزيز مــن جهة ،ومناصري الصمد
من جهة أخ ــرى ...على خلفية تعليق
صور.
ـور» جـغــرافــي
ـ
ك
ـ
ي
ـ«د
ـ
ب
ـه،
ـ
س
ـ
ف
ـ
ن
ـد
ـ
ه
املـشـ
ٍ
ُمـخـتـلــف .م ـ ّـرة يـكــون «امل ـس ــرح» ،أحــد
أح ـي ــاء ب ـي ــروت ا ُل ـثــان ـيــة ،وف ــي ال ـيــوم
الثاني ينتقل «املـمـثـلــون» إلــى دائــرة
الـ ـشـ ـم ــال الـ ـث ــانـ ـي ــة .تـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل
«املـ ـت ــوت ــر» ُم ــن ن ـت ــائ ــج االن ـت ـخ ــاب ــات
ّ
(ورب ـ ـمـ ــا ال) في
ال ـن ـيــاب ـيــة امل ـن ـت ـظ ــرة

يتوجه كريم محمد كبارة،
فيضدّ
الصالونات الطرابلسية ،بكالم
تيار المستقبل وآل الحريري
ّ
قال أحمد الحريري ّألهالي ّ
الموقوفين :وال مرة قلنا إن الملف
ُ ّ
سي َحل قبل االنتخابات أو بعدها
ّ
 6أي ـ ــار امل ـق ُـب ــلُ ،يـ ـح ــاول تــوظ ـيــف كــل
األسلحة املتاحة لــه ،بغية «ترهيب»
خصومه.
حــادثــة بخعون (مسقط رأس الصمد
ُ
وعـ ـب ــد الـ ـع ــزي ــز) ،أمـ ـ ــس ،تـ ـض ــاف إل ــى
سـ ّـجــل األج ـه ــزة األم ـن ـيــة« ،النشيطة»
ج ـ ـ ـدًا فـ ــي عـ ـ ــدم ُ حـ ـم ــاي ــة االس ـت ـح ـق ــاق
االن ـت ـخ ــاب ــي وامل ــرشـ ـح ــن وال ـنــاخ ـبــن
وسـمـعــة الـعـهــد .ن ـعــم ،مــن أج ــل حفنة
مقاعد ،لن يؤثر عددها في بقاء سعد
الـ ـح ــري ــري رئ ـي ـس ــا ل ـل ـح ـكــومــة وت ـي ــار
املـسـتـقـبــل «امل ـم ـث ــل األول» لـجـمــاعـتــه
فــي الـبـلــد ،يـجــري تأليب أبـنــاء ُ البلدة
الــواحــدة بعضهم على بعض .أطلقت
الـ ـن ــار ع ـلــى م ـب ـنــى ال ـب ـلــديــة (امل ــوال ـي ــة
ُ
ناصرين للنائب
للصمد) ،وم ـنــازل م ُ
ّ
صيبت سيارة
السابق وسياراتهم ،وأ
ُ
واحــدة تابعة لعبد العزيز .املتهمون
بــاف ـت ـعــال الـ ـح ــادث «مـ ـع ــروف ــون ،وقــد
صــورت ـهــم ال ـك ــام ـي ــرات» ،ي ـقــول جـهــاد
ال ـص ـم ــد .ه ــم م ــن أبـ ـن ــاء ب ـخ ـع ــون .لــو
وقعت الفتنة ،وسقط قتيل أو جريح،
ّ
سيتحمل مسؤولية الدم في
«فمن كان
الشارع؟ القوى األمنية التي غابت عن
السمع ُ أمس؟ أم محافظ الشمال رمزي
نـهــرا املـنـشـغــل بـجــوالتــه االنـتـخــابـيــة،
وتـ ـن ــاول األك ـ ــل ف ــي م ـطــاعــم طــرابـلــس
مع األمني العام لتيار املستقبل أحمد
الحريري»؟
ي ــؤك ــد الـ ـصـ ـم ــد« :مـ ـ ــش رح نـخـلـيـهــم
ي ـع ـم ـلــوا ف ـت ـن ــة» .ان ـت ـهــى األم ـ ــر أم ــس،
ب ــات ـف ــاق ال ـج ـم ـيــع ع ـل ــى ن ـ ــزع ال ـص ــور
والـ ــاف ـ ـتـ ــات عـ ــن األعـ ـ ـم ـ ــدة واملـ ـح ــات
بيان للصمد ،وآخر
العامة ،وبإصدار
ٍ

ّ
سلطانّ :
لدي معلومات عن أن «المستقبل» سيعمد في األيام المقبلة إلى استفزازنا وخلق إشكاالت بالجملة (هيثم الموسوي)

ُمشترك مع قاسم عبد العزيز.

من بخعون إلى طرابلس مشهد
واحد

ب ـخ ـع ــون ع ـ ّـي ـن ــة ش ـم ــال ـي ــة ع ــن األزم ـ ــة
الـسـيــاسـيــة والـنـفـسـيــة ال ـتــي ي ـمـ ّـر بها
التيار األزرقّ .أما «قلب» املشاكل ،فهي
ّ
تضم
مدينة طرابلس .عاصمة الشمال
ثمانية مـقــاعــد ،بينها خمسة مقاعد
س ـن ـيــة ي ــواج ــه ف ـي ـهــا ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
ّ
ًّ
كـ ـ ــا م ــن تـ ـي ــار ال ـ ـعـ ــزم ،وبـ ــدرجـ ــة أق ــل
حــركــة ال ــوزي ــر ال ـســابــق أش ــرف ريـفــي.
ّ
ل ـي ــس ل ـس ـبــب سـ ـ ّـوى أن «امل ـس ـت ـق ـبــل»
ّ
يـعـتـقــد ،خــاط ـئــا ،أن ــه تـمــكــن مــن خــال
ّ
الضغوط األمنية من شل حركة ريفي
االن ـت ـخــاب ـيــة« .ال ـه ــاج ــس» املستقبلي
األك ـبــر ،هــو رئـيــس الـحـكـ ُـومــة السابق
على
نـجـيــب م ـي ـقــاتــي .ي ـق ــول امل ــرش ــح ّ
الئ ـح ــة «ا ّلـ ـع ــزم» تــوف ـيــق س ـل ـطــان إن ــه
ُ
«طـلــب مــنــي أخــذ االحـتـيــاطــات ،ولـ ّ
ـدي
ّ
معلومات عن أن تيار املستقبل سيعمد
في األيام القليلة املقبلة إلى استفزازنا

عبر خلق إشكاالت بالجملة» .أصدقاء
«أب ـ ـ ــو راشـ ـ ـ ــد» (ت ـ ـيـ ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل وآل
الحريري) ،يريدون «مواجهة اختالل
ميزان القوى ملصلحتنا (تيار العزم)،
مــن خــال الـتـحـ ّـدي وإث ــارة الـنــاس في
ُ
ال ـشــارع .فنحن الئـحــة تشبه صابون
محلية مئة باملئة»،
طرابلس ،صناعة
ّ
ي ـض ـي ــف« :وقـ ـ ــت م ــا ك ــن ــا م ـك ــاري ــة مــا
شفنا هيك بغال» ،على ما يقول املثل
الطرابلسي.
ّ
يـبــدو أن مــوجــة الـتـعــاطــف مــع رئيس
ال ـ ـح ـ ـكـ ــومـ ــة س ـ ـعـ ــد ال ـ ـ ـحـ ـ ــريـ ـ ــري ،ب ـعــد
اح ـت ـج ــازه ف ــي ال ـس ـع ــودي ــة ،آخـ ــذة في
ُ
ّ
االنحسار .هــذا ،على األقــل ،ما تظهره
ـور ال ـل ـقــاءات الـشـعـبـيــة ال ـتــي يقوم
صـ ُ
بــه املــرشـحــون فــي طرابلس ،بحضور
أحمد الحريري .آخر األمثلة على ذلك،
«م ـهــرجــان» منطقة ب ــاب الــرمــل ،الــذي
ُوضعت فيه قرابة ال ــ 2500كرسي ،في
ّ
ّ
حني أن الكاميرات أظهرت أن الحضور
ّ
ل ــم ي ـت ـعــد  250ش ـخ ـصــا ت ـقــري ـبــا .هــذا
االح ـت ـف ــال الـ ــذي ّ
وجـ ــه خ ــال ــه الـنــائــب

محمد كبارة تعليمات إلى مناصريه
ب ـم ـق ــاط ـع ـت ــه .ي ـح ـل ــو ل ـل ـن ــائ ــب سـمـيــر
ال ـج ـســر وم ـس ــؤول ــي «امل ـس ـت ـق ـبــل» في
الشمال ،النفي دائمًا لخالفات بينهم
وبني كبارة حول الصوت التفضيلي.
ولـ ـك ــن ،كـ ــام ك ــري ــم م ـح ـمــد كـ ـب ــارة في
الصالونات الطرابلسية ،املوجه ّ
ضد
ً
ـاال لـلـشــكّ
آل ال ـح ــري ــري ،ال ي ـت ــرك م ـج ـ
بشعور «أبو العبد» بوجود محاوالت
لضرب حيثيته الطرابلسية.
وج ــود أحـمــد ال ـحــريــري ،شـبــه الــدائــم،
فـ ــي الـ ـفـ ـيـ ـح ــاء ،ال ُي ـ ـعـ ـ ّـد ُ س ـ ــوى حـقـنــة
ُم ّ
ألهال أهمل مطلبهم
هدئة «بالشكل»
ٍ
األساسي :العفو العام .ليلة أمس أيضًا،
ق ـط ــع أه ــال ــي امل ــوق ــوف ــن اإلس ــام ـي ــن
الـطــريــق أم ــام أح ــد املـطــاعــم فــي شــارع
الـ ـض ـ ّـم وال ـ ـفـ ــرز ح ـي ــث كـ ــان ال ـح ــري ــري
وس ـم ـيــر ال ـج ـســر م ــوج ـ َ
ـودي ــن ف ـي ــه .لم
ّ
ي ـكــن أم ـ ــام «ال ـش ـي ــخ» م ــن ح ـ ــل ،ســوى
الخروج واالستماع إلى كالم النسوة:
«نـحـنــا إلـنــا سـنــة ون ـصــف .ايـمـتــى رح
ي ـم ــرق ال ـق ــان ــون؟ م ــا ف ـيــك تـسـتـعـجــل؟

مــن مـعــرقــل؟ نجيب مـيـقــاتــي؟ أشــرف
ري ـفــي؟ ملــا بـتـكــون بـمـهــرجــان ،بيكون
ـي ...مــا عــم نـسـمـعــك» .قــال
صــوتــك ع ــال ـ ّ
لهم الحريري إنه قبل أن يتوجه إليهم
«اتصلت بالرئيس (سـعــد الحريري)
وقـ ــال ل ــي لـسـنــا الـكـتـلــة ال ــوح ـي ــدة في
مجلس الـنــواب .نحن بمفاوضات مع
القانون
الرئيسني عــون وب ـ ّـري ،وهــذا
ً
يجب أن ّ
يمر في مجلس الوزراء بداية
ّ
ثم في مجلس النواب» .وأضــاف« :وال
ّ ّ
ُ ّ
ّ
قبل أو
مــرة قلنا لكم إن امللف سيحل ّ
بعد االنتخابات .أما من يقول إنــه لن
ـن نؤثر
ينتخبنا ،فـهــذا رأيـكــم .نحن لـ ّ
عليكم من أجل هذا املوضوع ،ألنه غير
سياسي».
الـ ـت ــواص ــل ب ــن ق ـ ـيـ ــادات «امل ـس ـت ـق ـبــل»
ّ
والطرابلسيني ،ليس العلة الوحيدة.
ُيضاف إلى ذلك «التكتيك» غير املوفق
ّ
فــي أن ي ـتــولــى ج ــورج بـكــاسـيـنــي ابــن
الـبـتــرون ،الـهـجــوم بنحو عنيف على
م ـي ـق ــات ــي ابـ ـ ــن طـ ــراب ـ ـلـ ــس .ح ـس ــاسـ ّـيــة
«الـغــريــب» و«اب ــن البلد» ارت ـ ّـدت سلبًا

ّ
ع ـل ــى الئـ ـح ــة «امل ـس ـت ـق ـب ــل» .ك ــذل ــك أن
وصف الوزير السابق محمد الصفدي
ل ــائ ـح ــة ت ـي ــار الـ ـع ــزم ب ــ«ال ـش ـي ـط ــان»،
زاد م ــن ح ـم ـلــة ال ـت ـضــامــن م ــع رئـيــس
الحكومة السابق.
أول م ــن أمـ ـ ــس ،زار ت ــوف ـي ــق سـلـطــان
مفتي طرابلس والشمال مالك الشعار،
«وك ــان هناك عـ ٌ
ـدد مــن املشايخ ،الذين
أبدوا امتعاضهم من كالم بكاسيني».
ّ
يتحملها
يــرى سلطان أن املسؤولية
ُ
ّ
الصفدي وبكاسيني «ولكن ،سنحمل
س ـ ـم ـ ـيـ ــر الـ ـ ـجـ ـ ـس ـ ــر ومـ ـ ـحـ ـ ـم ـ ــد كـ ـ ـب ـ ــارة
تماد
املـســؤولـيــة أيـضــا إذا كــان هـنــاك
ٍ
وب ـق ـيــا ص ــام ـت ــن» .امل ـط ـلــوب «اع ـت ــذار
بكاسيني والـصـفــدي ،وإال فالغضب
وسي ّ
ُ
عبر عنه في املساجد يوم
كبير،
الجمعة».
عــاقــة «امل ـص ـل ـحــة» ال ـتــي بـنــاهــا تـيــار
املـسـتـقـبــل م ــع أب ـن ــاء ط ــراب ـلــسُ ،يـعـ ّـبــر
عنها أحــد الـشـ ّـبــان فــي ش ــارع سوريا
ّ
(خ ـ ــط الـ ـتـ ـم ــاس بـ ــن ال ـت ـب ــان ــة وج ـبــل
مـ ـحـ ـس ــن) .ي ـج ـل ــس ه ـ ــذا الـ ـ ـش ـ ــاب فــي
مكتب انتخابي لسمير الجسر ،حيث
ُ ٍ
ُ َّ
ـذي ـلــة بعلم «ال ـت ـيــار».
رف ـعــت ص ــوره ّ مـ ُ
فضلني على البلد
الـشــاب يــرى أن «امل ِ
(طــراب ـلــس) ،هـمــا مـيـقــاتــي والـجـســر».
أمــا تيار املستقبل« ،فنحن سننتخب
ّ
الئـ ـحـ ـت ــه ،ألن الـ ـشـ ـي ــخ سـ ـع ــد وع ــدن ــا
بالعفو الـعــام» .الرئيس ميشال عون
ّ
قال إنــه لن يوقع على خــروج ُمتهمني
بقتل عـنــاصــر مــن الـجـيــش اللبناني.
«إذا ما إجا العفو مشكلة للمستقبل»،
ّ
ي ـقــول ال ـش ــاب ال ــذي يــؤكــد أن الـخـيــار
البديل «هو انتخاب ميقاتي .صحيح
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ّ
ّأن ــه ف ــي ال ـب ـلــديــةّ ،
وج ـه ـنــا ضــربــة كــف
ّ
ُ
لــائ ـحــة ال ــزع ـم ــاء» .ي ـعــبــر ال ـش ــاب عن
مزاج فئة من الناس« ،ما بيفهم عقلنا
بــال ـس ـيــاســة غ ـي ــر إنـ ــو ب ــدن ــا ال ـع ـف ــو».
النقمة واضـحــة ،خــال الـحــديــث ،على
الــوزيــر نـهــاد املـشـنــوق «بـسـبــب صــور
بهدلة املسجونني برومية»ُ .يخبر عن
االنتخابات
«الشعب الجوعان» .خالل
ّ
البلدية ّ
«وجـهــت األكثرية ضربة كف
إلى الئحة الزعماء ،ولكن اآلن الوضع
ً
غير .مثال ،نتصل بالناخبني لالقتراع،
يوافقون ولكن يشترطون قبض املال
قبل  6أيار».
ل ـ ــم ت ـ ـبـ ــدأ ظ ـ ــاه ـ ــرة املـ ـ ـ ــال االن ـت ـخ ــاب ــي
ب ــال ـظ ـهــور ب ـع ــد ف ــي ط ــرابـ ـل ــس .ه ـنــاك
ان ـ ـت ـ ـظـ ــار ل ـ ـ ــزي ـ ـ ــارة س ـ ـعـ ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري
ل ـطــراب ـلــس «م ــع ال ـش ـن ـطــة» ،وف ــق أحــد
مـ ـس ــؤول ــي امل ــاكـ ـيـ ـن ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة.
خصوم تيار املستقبل يترقبون ذلك
أيضًا« ،ليبنوا على الشيء خطواتهم
املستقبلية فــي كيفية صــرف األم ــوال
ّ
االنتخابية» .حتى إن أبناء طرابلس،
ب ـ ـ ـ ــدأوا ي ـن ـت ـف ـض ــون ضـ ـ ـ ّـد مـ ـم ــارس ــات
األنـ ـظـ ـم ــة األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـقـ ـمـ ـعـ ـي ــة« .م ــش
فــارقــة مـعـنــا» ،يـقــول أح ــد الـشـبــان في
التبانةُ .يخبر عــن شقيقه الــذي لديه
ّ
ّملف قضائي« ،اّشـتــرطــوا (املستقبل)
ّ
ُ
أن ـ ــه لــي ـق ـفــل املـ ـل ــف ،ع ـلــيــي أن أنـتـخــب
ـاب ص ــوت ــه كـثـيـرًا
م ـع ـه ــم» .ي ـ ّـرف ــع الـ ـش ـ َ
ـح ــك» عليهم:
وهــو يـتـحــدث كـيــف «ضـ ِ
«وافـ ـق ــت ف ــي ال ـع ـل ــن ،ول ـك ــن ف ــي ال ـسـ ّـر
أن ــا م ــع أشـ ــرف ريـ ـف ــي» .اب ــن الـتـبــانــة،
أحــد أعـضــاء ُ«الـخـلـيــة الـنــائـمــة» لـلـ ّـواء
املتقاعد«ُ ،ال نجاهر بأننا معه ،ولكننا
ُ
ك ـثــر وســنـفــاجـئـهــم تـمــامــا كـمــا فعلنا
في ّ االنتخابات البلدية» .ملــاذا ريفي؟
«ألنـ ــه ض ـ ّـد ح ــزب ال ـلــه وب ـش ــار األس ــد.
ونحن ّ
ضد الحريري واملشنوق» .قبل
أن يدلو الشاب برأيه ،كان يستمع مع
صــديـ ٍـق لــه إل ــى تـســريــب صــوتــي على
تـطـبـيــق «ال ــواتـ ـس ــاب» ،ل ـس ـيــدة تـســأل
ج ـ ــورج ب ـكــاس ـي ـنــي« :أن ـ ــا ب ــال ــزاه ــري ــة،
ّ
بدي روح على امليتني ،كيف؟» .الهدف
ُ
مـنــه أن ي ـقــال« :املستقبل مــرشــح حــدا
بطرابلس ما بيعرف الشوارع».
ألحـمــد مـحـمــدٌ ،
رأي مختلف .أصــابــع
ُ
يـ ــديـ ــه املـ ـل ــونـ ـت ــن ب ــال ـف ـح ــم األسـ ـ ـ ــود،
ُ
ُ
تمسك ب ـصــور ٍة بهتت ألــوانـهــا لسعد
الحريريّ ،أيــام «السكسوكة» .ال يهتمّ
ب ُــ«ع ـج ـقــة» ع ـنــاصــر ال ـج ـيــش األرب ـعــة
املنشغلني بمعرفة الـهــدف مــن وجــود
ّ
فوتوغرافية تــدور في شــوارع
كاميرا
ُ
ّ
التبانةُ .يقاطع حديثهم مــرارًا ،مصرًا
على الـتـقــاط ص ــور ٍة لــه ،مــع «األمــانــة»
ّ
بني يديهّ .
يدعي أن «جماعة امليقاتي
عرضوا ّ
عليي  500ألف ليرة ،بس أنا
مــا بـغـ ّـيــر .الـلــه هيك ب ـ ّـدو .ب ـ ّـدو سعد».
يترك الـكــاراج حيث يعمل فــي الفحم،
ٍّ
ط ــال ـب ــا م ــراف ـق ـت ــه إل ـ ــى «قـ ـ ــن» ص ـغ ـيــر،
ّ
تحرسه بوابة حديد صغيرة« .قديش
عمرها الـصــورة؟ من ال ــ .»2005صورة
سعد الحريري وخالد الضاهر« ،هيدا
ّ
بغير .أنا ال».
ُ
بـ ـعـ ـيـ ـدًا ع ـ ــن الـ ـ ـش ـ ــارع املـ ـنـ ـقـ ـس ــم بــن
م ـي ـقــاتــي وريـ ـف ــي وامل ـس ـت ـق ـب ــل ،ه ـنــاك
ّ
فئة الالمبالني« .كلن عم يحكوني تا
ّ
أنـتـخــب» .صــاحــب ال ــدك ــان املـتــواضــع،
ُيـخـبــر عــن «ال ـنــاس الـجــوعــانــة .شفتو
ّ
كـ ــل ه ــالـ ـص ــور؟ وال شـ ــي ،م ــا بـيـعـنــو
شي .كم واحد مستفيدين .بس الناس
جــوعــانــة وم ــا ح ــدا عــامـلـنــا ش ــي»ّ .
رد
ا ُلـصــاع على تدمير واح ــدة مــن أجمل
امل ــدن وأعتقها على املـتــوســط« ،يجب
أن تكون بمقاطعة االنتخابات».

تقاعد» سليمان فرنجية«
عن الترشح إلى النيابة ،ال
يعني اعتزاله السياسة .ها
هو يعمل على «وساطة»،
من أجل منع محاولة تجيير
«البلوك العلوي» في دائرة
الشمال  2لمصلحة الئحة
كمال الخير ،وحرمان الئحة
الصمد ـ المردة
كرامي ـ
ّ
ُ
منها ،ما يهدد مقعد
فيصل كرامي النيابي
ليا القزي
ّ
تـ ـغ ــري ــدة رفـ ـع ــت عـ ـي ــد ،أول مـ ــن أم ـ ــس:،
ّ
ُ«س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة لـ ــن ن ـس ـمــح إل أن
نبادلك الوفاء .إذا لم نكن معك ،فأكيد لن
نكون ّ
ّ
عبثية .األمني العام
ضدك» ،لم تكن
للحزب العربي الديموقراطي ،املوجود
ف ــي س ــوري ــا م ـن ــذ ال ـ ـ ـ ـ ــ ،2014كـ ــان ُي ـ ّ
ـوج ــه
رســالــة «داخـلـ ّـيــة» ،إلــى فريقه السياسي
ّ
محتواها أن األصوات العلوية في دائرة
الـشـمــال الـثــانـيــة ،الـتــي يـمــون عليها لن
ّ
تضم تيار
تؤول سوى إلى الالئحة التي
املردة.
ت ـ ــزامـ ـ ـن ـ ــت الـ ـ ـتـ ـ ـغ ـ ــري ـ ــدة م ـ ــع مـ ـعـ ـل ــوم ــات
«األخبار» عن ضغط ســوري من أجل أن
ت ـصـ ّـب األص ـ ــوات الـعـلــويــة فــي طــرابـلــس
ـ ـ املنية ـ ـ الضنية لالئحة الـتــي يرأسها
رئ ـ ـيـ ــس امل ـ ــرك ـ ــز الـ ــوط ـ ـنـ ــي ف ـ ــي ال ـش ـم ــال
كمال الخير ،ويتحالف فيها مع التيار
الــوط ـنــي ال ـح ـ ّـر ،ول ـيــس لــائ ـحــة الـنــائــب
السابق جهاد الصمد ـ ـ الــوزيــر السابق
فيصل كرامي ـ «املردة».
ٌ
ّ
ُ
الح ّجة السورية ،هي أن الخير حليف ،وال
ّ
ُ
يجوز أن يـتــرك وحـيـدًا .ال سيما بعد أن
ّ
تخلى عنه «رفاق املحور» ،ولم يحسبها
ّ
ُ
ك ــرام ــي وال ـص ـمــد صـ ــح! رفـ ــض انـضـمـ ّـام
ّ
ّ
الـخـيــر لــائ ـحــة ،ألن «األفـ ـن ــدي» ظ ــن أن ــه
سـيـخـســر بــذلــك م ـق ـعــده .فـيـمــا الحقيقة،
ّ
هي أن كرامي كــان سيستفيد من الكتلة
الناخبة التي يملكها الخير ،لرفع حاصل

الالئحة االنتخابي ،مـ ّـع وجــود صعوبة
فــي أن يــربــح الـخـيــر ألن ــه لـيــس األول في
ّ
ـورك»
املنية .أمــا وقد وقعت الواقعة ،و«بـ ِ
خيار إكمال الخير بالسباق االنتخابي
َ
ل ـع ــدم رغ ـب ــة س ــوري ــا و«ال ـح ـل ـف ــاء» كـ ِـســر
«ح ـي ـث ـيــة» ال ــرج ــلُ ،ي ـ ــراد «ت ـت ــوي ــج» هــذه
ال ـخ ـطــوة بـمـنــح ك ـم ــال ال ـخ ـيــر األصـ ــوات
العلويةُ .
ويضاف إلى الناخبني الساكنني
في لبنان ،قرابة ال ــ 3000ناخب يسكنون
ع ـلــى ط ــول ال ـســاحــل الـ ـس ــوريُ ،
سيطلب
ُ
منهم املشاركة ّفي االنتخابات النيابية.
ّ
وي ّ
ُ
روج البعض أنه حتى لو لم تنل الئحة
الخير الحاصل االنتخابي ،فال «خوف»،
ســوريــا ،مــن خ ـســارة فــرصــة «ا ُسـتـعــادة»
ّ ّ
املـ ـقـ ـع ــد ال ـ ـع ـ ـلـ ــوي« ،ألن كـ ـ ــل امل ــرشـ ـح ــن
الـعـلــويــن يـ ــدورون فــي الـفـلــك ال ـســوري».
وهذا ٌ
أمر غير دقيق ،ال في حالة ُمرشحة
ت ـيــار املـسـتـقـبــل لـيـلــى دي ـش ــوري ،وال مع
السابق أشــرف ريفي بدر
ُمرشح الوزير
ُ
ّ
ع ـيــد ،وال حــتــى مــع امل ــرش ــح عـلــى الئـحــة
تيار العزم علي درويش.

هناك قرابة الـ3000
ناخب يسكنون على
الساحل السوري،
ُ
ُ
سيطلب منهم المشاركة
في االنتخابات
قـبــل ّأي ـ ــامُ ،ع ـقــد ف ــي الـعــاصـمــة الـســوريــة
لقاء ثالثي ،حضره ُممثلون عن القيادة
ال ـ ـسـ ــوريـ ــة وحـ ـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ورفـ ـ ـع ـ ــت ع ـي ــد.
نتيجة االجتماع كانت طلب األمني العام
لـ«العربي الديموقراطي» من قياداته في
لبنان «إعالن دعم الئحة وجيه البعريني
ّ
ف ــي عـ ــكـ ــار ،وم ـن ــح الـ ـص ــوت الـتـفـضـيـلــي
ّ
لحسني سـلــوم .أم ــا فــي طــرابـلــس ـ ـ املنية
ُ
ـ ـ الـضـنـيــة ،فــطـلــب الـ ـت ـ ّـروي وع ــدم إع ــان
ّ
ّ
تتبدل».
أي موقف ،ألن األمــور ممكن أن
هـ ــل ه ـ ــذا ي ـع ـن ــي دع ـ ــم الـ ـخـ ـي ــر؟ م ـص ــادر

ّ
ّ
ُ
ـط
مـطـلـعــة عـلــى املــلــف تــؤكــد وج ــود «راب ـ ٍ
بـ ــن رفـ ـع ــت عـ ـي ــد وسـ ـلـ ـيـ ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة.
والعربي الديموقراطي يميل إلى إعطاء
األص ـ ـ ــوات الـتـفـضـيـلـيــة ل ـلـ ُـمــرشــح أحـمــد
عـ ـم ــران ،ع ـلــى الئ ـح ــة ك ــرام ــي ـ ـ ـ ال ـص ـمــد ـ
املردة» .وفي حال ،كان كرامي بحاجةٍ إلى
نسبة ُمعينة مــن األص ــوات التفضيلية،
«وكــان بإمكان العربي الديموقراطي أن
ُي ّ
جيرها له ،فلن يتأخر رجال رفعت عيد
عن اإلق ــدام على هــذه الخطوة» .السبب؟
ّ
التصرف
«املعركة مصيرية ،وتستوجب
استراتيجيًا» .إلى أي ّ
حد سيتمكن عيد
مــن الـحـفــاظ عـلــى «اسـتـقــالـيــة» خـيــاره؟
«قد ال يكون رفعت باملستوى التنظيمي
وال ـس ـيــاســي وال ـش ـع ـبــي ،ألي ح ــزب آخّــر
داخل قوى  8آذار ،ولكن هذا ال يعني أنه
ليس شريكًا في القرار ويملك رأيًا» ،تقول
املصادر.
ّ
في املقابلُ ،يحاول سليمان فرنجية حل
املـشـكـلــة .ع ــدم اق ـت ــراع الـعـلــويــن لالئحة
الصمد ـ كرامي ـ املــردة ،يضع نجل عمر
كرامي في دائــرة الخطر ،ويرفع احتمال
أن «ي ـط ـي ــر» م ـق ـع ــده .ت ـق ــول م ـص ــادر في
فريق  8آذار ،غير املقتنعة بجدوى تجيير
«البلوك العلوي» ملصلحة كمال الخير،
ّ
بــأنــه «ال يــوجــد ُم ـب ـ ّـرر لـحــرمــان الــائـحــة
الالئحة ،التي
من أصوات العلويني .هذه
ُ
ُ
تستهدف رسميًا في طرابلس لقربها من
 8آذار ،يأتي من الفريق نفسه من ُيحاول
ّ
ضــرب ـهــا» .وف ــي وق ــتُ ،ي ـ ـ َـر َوج أن الـقـيــادة
السورية هي التي اتخذت القرار بتجيير
األص ــوات لالئحة الخير ،تؤكد املصادر
ّ
نفسها أن «األمــور لم تصل إلى مستوى
ُ
الرئاسة السورية ،بل تطبخ في السفارة
السورية في بيروت».
ّ
في ظل ُ هذه األجواء ،سيكون من األسهل
ع ـل ــى امل ـت ــرب ـص ــن بـ ــ«الـ ـبـ ـل ــوك ال ـع ـل ــوي»
اخـتــراقــه ،ال ّ
سيما بغياب «الــزعـيــم» في
س ــوري ــا ،وع ــدم وج ــود انـقـســام سياسي
حـ ّ
ـاد أو مـعــركــة عسكرية تـشـ ّـد العصب.
ّ
ُ
سجل ّ باسم آل عيد؟»،
«هل جبل محسن م ً
تسأل املصادرُ ،مضيفة أنه «من الطبيعي
أن تكون هناك أصــوات معترضة ،تمامًا
ّ
ك ـمــا ي ـح ــدث ف ــي ك ــل ال ــدوائ ــر م ــع معظم
األح ـ ــزاب .ولـكــن مــا يجمع عـيــد بأكثرية
أب ـنــاء جـبــل مـحـســن ،هــو الـ ــوالء لـســوريــا
والقضية».
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