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تحقيق

ماكينات المستقبل :صراع أجيال

َ
تراجعت الماكينة االنتخابية
لتيار ُ
المستقبل في بيروت،
ّ
عدة وعديدًاُ .رغم إحكام
األمين العام أحمد الحريري
سيطرته عليها ،أصبحت
الماكينة ماكينات .لكل
ّ
ُ
مرشح على الئحة «المستقبل
لبيروت» ماكينته .باإلضافة
إلى الفريق الشبابي للحريري،
استعاد التيار بعض وجوهه
القديمة .جيالن حريريان
يخوضان المعركة .المشهد
على األرضُ :
تضارب مصالح،
أجندات مختلفة ،وصراع على
الصوت التفضيلي ضمن
الالئحة الواحدة
ميسم رزق
أن ـت ـج ــت م ــرح ـل ــة الـ ـغـ ـي ــاب ال ـق ـس ــري
للرئيس سـعــد الـحــريــري عــن الـبــاد
ب ــن ال ـعــامــن  2011و 2016سلسلة
مــن الــوقــائــع .تـ ُ
ـراجــع تـيــار املستقبل
ملصلحة أح ــزاب وت ـي ــارات أســاسـيــة.
ّ
منافسة له إلى
متفرقة
ُصعود قوى
ِ
ّ
مرتبة الظاهرة االنتخابية .تحوله

السعوديون دفعوا...
لم يدفعوا
في دائرة بيروت الثانية ،تتحدث مصادر تيار
املستقبل عن شوائب تعرقل عمل املاكينات،
أبــرزهــا ضـعــف املـ ــوارد املــالـيــة .الـعــامـلــون في
املــاكـيـنــات أغلبهم لــم يقبضوا فلسًا واح ـدًا.
حـتــى الـخـيــم الـ ــزرق املـنـتـشــرة عـلــى الـطــرقــات
والتي ُوعــدت بتقاضي ما بني  ٥٠٠ألف ليرة
و ٥٠٠دوالر لــم يصلها أي شــيء حتى اآلن.
بعض التسجيالت الصوتية التي انتشرت على
مــواقــع الـتــواصــل كشفت عــن وج ــود مشكلة.
ُيـضــاف إلــى ذلــك ،تحول معظم املنسقني إلى
«رؤوس ك ـب ـيــرة» .هـ ّـمـهــا تحصيل مــا ُيمكن
ً
تحصيله من هذه االنتخابات بدال من العمل
يدًا واحدة لالئحة «املستقبل لبيروت»َ .
غير أن
ما تقوله املـصــادر يتناقض واملعلومات التي
ّ
تحدثت منذ فـتــرة عــن إق ــدام السعودية على
دف ــع مـبـلــغ مــن امل ــال مـخـصــص لــانـتـخــابــات.
مــن يـصـ ّـر على نفي واقـعــة الــدفــع ،يستشهد
بــاألمــوال الـتــي دفعها بعض املــرشـحــن على
الالئحة من جيوبهم الخاصة حتى اآلن.

إلى كيانات ُمتصارعة بفعل ظروف
سياسية وتنظيمية ومالية .عوامل
دفعت التيار األزرق إلى إعــادة رسم
ّ
هيكليته.
َ
بـ ـع ــد ت ــأجـ ـي ــل ل ـس ـن ـت ــن ،عـ ـق ــد ت ـي ــار
امل ـس ـت ـقـبــل م ــؤت ـم ــره الـ ـع ــام (ت ـشــريــن
األول  .)2016ك ـ ــان ـ ــت الـ ـنـ ـتـ ـيـ ـج ــة:
انـتـخــابــات داخ ـل ـيــة أطــاحــت أغلبية
الـ ـط ــاق ــم الـ ـق ــدي ــم ،مل ـص ـل ـحــة اإلتـ ـي ــان
ب ـه ـي ـئ ــات قـ ـي ــادي ــة ج ــدي ــدة وإحـ ـك ــام
قبضة األمــن الـعــام أحمد الحريري
على البنيان التنظيمي ،تحت شعار
ضـ ـ ـ ــرورة وض ـ ــع حـ ــد ملـ ــراكـ ــز ال ـق ــوى
املتنافرة.
عـ ـ ـ ـ َ
ـامـ ـ ـ ــان عـ ـ ـل ـ ــى انـ ـ ـ ـط ـ ـ ــاق الـ ـ ــورشـ ـ ــة
الـتـنـظـيـمـيــة ال ـج ــدي ــدة ،ت ـب ـ ّـن عشية
االس ـت ـح ـق ــاق ال ـت ـشــري ـعــي أن ـه ـم ــا لــم
ـاصــل
ي ـ ُّكــونــا كــاف ـيــن لــإم ـســاك بـمـفـ ِ
ال ــلـ ـ ُعـ ـب ــة االنـ ـتـ ـخ ــا ُّبـ ـ َي ــة .فـ ـق ــد ات ـض ــح
ُ
تراجع
لـ«املستقبل» أن الثغر كثيرة.
اإلمكانات املالية ّ
حد من القدرة على

ع ـلــى اس ـت ـق ـطــاب امل ـفــات ـيــح وال ــرم ــوز
االنتخابيةّ .
ثمة شيفرات بيروتية ال
يملك كلمات سرها إال مجايلو رفيق
الحريري .االفتقار إلــى لغة تخاطب
(حتى لو كانت تبريرية) مع الشارع
والعائالت البيروتية.
األه ـ ــم م ــن هـ ــذا ك ـل ــه ،اف ـت ـق ــاد ال ـت ـيــار
األزرق ل ـل ـج ــاذب ـي ــة الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة .ال
وال
ال ـ ـش ـ ـعـ ــارات تـ ـغ ــري الـ ـجـ ـمـ ـه ــورً ،
ال ــدم أو «ال ـح ـق ـي ـقــة» .زاد ال ـطــن بـلــة
مـ ــا جـ ـ ــرى مـ ــع س ـع ــد ال ـ ـحـ ــريـ ــري فــي
ال ــري ــاض .هــو ج ــرح حـفــر عميقًا في
ذاكـ ـ ــرة ال ـج ـم ـهــور ال ـع ــري ــض لـلـتـيــار
املستقبل ،ولو أن سعد الحريري لم
ّ
يبق بحصة الرياض حتى اآلن ،برغم
ك ــل م ــا ت ـطــرق إل ـيــه اإلعـ ــام الـغــربــي،
وخصوصًا األميركي.
ٌ
واقع صعب جدًا فرض على الرئيس
سعد الحريري خيار استعادة بعض
«ال ـ ـحـ ــرس ال ـ ـقـ ــديـ ــم» ،ت ـح ــت ُم ـسـ ّـمــى
اسـتـشــاريــن (ت ـحــدي ـدًا أول ـئــك الــذيــن
ل ـه ــم بـ ـ ـ ٌ
ـاع ط ــوي ــل ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات،
ويـ ـ ٌـد طــولــى ف ــي الـ ـش ــوارع واألح ـي ــاء
الـ ـبـ ـي ــروتـ ـي ــة ،وال س ـي ـم ــا ال ـف ـق ـي ــرة).
ل ــم ي ـ ُـم ـ ّـر وق ـ ـ ٌـت ط ــوي ــل ح ـت ــى ظ ـه ـ َـرت
بصمات هــؤالء على األرض .افتعال
مشاكل .اعـتــداءات .ترهيب ُوترغيب
دفعا عــددًا مــن املرشحني املنافسني
للعودة إلى حضن وادي أبو جميل.
ُ
فتضارب
أما في املاكينة االنتخابية،
مـ ـص ــال ــح .أف ـض ـل ـي ــة ل ـب ـع ــض م ــراك ــز
النفوذ .أجندات ُمختلفة وصراعات...
على الصوت التفضيلي.

ّ
التحول
بداية

ّ
ال ـعــودة واجـبــة إلــى بعض املحطات
ع ـن ــد الـ ـح ــري ــري ــن م ـن ــذ ع ـ ــام .2005
م ـع ــرف ــة مـ ــا آل ـ ــت إلـ ـي ــه أحـ ـ ـ ــوال ت ـيــار
تستلزم عودة إلى أرشيف
املستقبل
ِ
الـ ـ ــذاكـ ـ ــرة .ل ـل ـت ـي ــار ح ــاضـ ـن ــات ث ــاث
أ ُس ــاس ـي ــة :جـمـعـيــة الـتـنـمـيــة ،شـبــاب
املستقبل وق ـطــاع املـهــن ال ـح ـ ّـرة .كــان
األخ ـيــر أق ــواه ــا .م ـصــدر قــوتــه ناجم
من أسبقية النشوء وصلته املباشرة
بــال ـقــواعــد ال ـتــي يـسـتـهــدفـهــا (أط ـبــاء
ومهندسون ومـحــامــون وصـيــادلــة).
املنتسبون إلــى هــذه املــؤسـســات هم
الذين أداروا االنتخابات البلدية في
 1998و 2004واالنتخابات النيابية
الـشـهـيــرة فــي ع ــام  .2000ت ــرأس هــذا
«امل ـ ـث ـ ـلـ ــث» س ـل ـي ــم ديـ ـ ـ ــاب إل ـ ـ ــى حــن
س ـقــوط ال ـ ـ « »security plusفــي عــام
( 2008كـ ــان ُم ـشــرفــا ع ـلــى ال ـشــركــات
األمنية ُوالتسليح إلى لحظة  7أيار
 .)2008أقـصــي الــرجــل تدريجًا .ومن
َ
أجل الحفاظ على ماء الوجه ،قيل إن
سليم دياب قد استقال.
بـعــد ذل ــك ذه ــب ت ـيــار املـسـتـقـبــل إلــى
لـجـنــة خـمــاسـيــة تـحـضـيـرًا للمؤتمر
ال ـعــام التأسيسي األولُ .ع ـ ّـن أحمد
الـحــريــري أمـيـنــا عــامــا لـلـمـ ّـرة األول ــى

مهرجان انتخابي
بعنوان «الواجهة البحرية»
علمت "األخبار" أن بلدية بيروت انتهت من دراسة مشروع تنوي تنفيذه على الواجهة
ً
الـبـحــريــة لـبـيــروت ،واملـمـتــدة مــن ن ــادي الـضـبــاط وص ــوال إلــى الـســان ج ــورج .وبحسب
ّ
مصادر في املجلس البلدي ،فإن الرئيس سعد الحريري طلب من املجلس البلدي التكتم
شخصيًا ،في مهرجان انتخابي مطلع الشهر املقبل،
على املشروع ،على أن يعلنه هو ُ
وتقديمه كإنجاز من إنجازات تيار املستقبل ملدينة بيروت .هذا املشروع هو عبارة عن
"تطوير وإعادة تصميم الواجهة البحرية" ،من خالل هندسة الزرع وتوسيع الكورنيش
وإنشاء مدرجات بحرية ،وبدأ تصميمه منذ عام ونصف تقريبًا ،وقد ّتم االنتهاء من
الخرائط والتصاميم منذ فترة بسيطة.

تعويضات المصروفين
من «المستقبل» ...استنسابية
حتى اآلن لــم تحصل الدفعة األخـيــرة مــن املصروفني مــن صحيفة "املستقبل"
على مستحقاتها ( 15شهرًا باإلضافة الى التعويضات) ،إذ سبق للصحيفة أن
فصلت حوالى  14موظفًا في شهر أيلول املاضي ،ووعــدوا بدفع مستحقاتهم
على  3دفعات تنتهي نهاية عام  .2017ولم ينجح هؤالء حتى في الحصول على
سلفة بحجة عدم توافر األموال .ويعود سبب ذلك إلى ّ
تسرع الصحيفة في قرار
ً
الصرف أوال ،وعدم قدرة إدارتها على إلزام قيادة التيار بدفع التعويضات أسوة
بما فعلته إدارة تلفزيون املستقبل ثانيًا.
وقد حاول بعض املوظفني املصروفني ضمن الدفعة األخيرة التواصل ّمع املدير
العام للصحيفة سعد العاليلي الذي ّ
تنصل من مسؤوليته ورفض تسلم مذكرة
منهم ّ ،مــا اضـطــرهــم الــى إرس ــال إن ــذار بــواسـطــة البطاقة املكشوفة مــع إشعار
بالتسلم.
في املقابل ،أفاد مصروفون من تلفزيون املستقبل بأنهم بدأوا بالحصول على
تعويضاتهم بالتقسيط الشهري ،وذلــك التزامًا بالوعد الــذي قطعه لهم رئيس
مجلس إدارة املحطة ومديرها العام رمــزي الجبيلي ،فيما حصل املصروفون
ـاس" على  4رواتــب متأخرة ،بإيعاز من الرئيس سعد
من شركة "سيكيور بـ ّ
الحريري ،بعد اتصال تلقاه من أحد رموز حملته االنتخابية سليم دياب .حتى
إن موظفي بيت ّالوسط يتقاضون رواتبهم املتأخرة بالطريقة ذاتها (دفعات
شهرية) ،وقد تسلموا حتى تاريخه نصف املبالغ املستحقة لهم.
ماكينة المستقبل االنتخابية :قليلة العدد ،ضعيفة األداءُ ،م ّ
تعددة الوالءات (داالتي نهرا)

( .)2010في تلك الفترة ُ -
ورغم إقصاء
ديــاب – قــاومــت بعض مــراكــز القوى
ّ
مـ ـح ــاوالت ه ــز ح ـضــورهــا وتقليمه
في البنية التنظيمية .من بني هؤالء
صالح فروخ وحسن منيمنة وسمير
ض ـ ــوم ـ ــط .لـ ـك ــن تـ ـج ــدي ــد «األمـ ـ ــانـ ـ ــة»
ألحمد منذ عامني ّ
بدل كل املوازين.
 2016كــانــت سـنــة مـفـصـلـيــة .الـقــول
ينطلق مــن فـكــرة أن
بأنها مفصلية
ِ
ّ
الـخــطــة الـتــي س ــار بـهــا األم ــن الـعــام
ك ــان ــت تـ ـق ــوم ع ـل ــى ت ـس ـل ـيــم مـفــاتـيــح
ال ـ ـت ـ ـي ـ ــار (امل ـ ـن ـ ـس ـ ـق ـ ـيـ ــات) لـ ـلـ ـشـ ـب ــاب،
وتـ ـح ــديـ ـدًا ل ـل ـفــريــق امل ـح ـس ــوب عـلــى
أح ـم ــد ال ـح ــري ــري ب ــال ـك ــام ــل .ال ـحـ ّـجــة
هــي مـحــاولــة االس ـت ـفــادة مــن تجربة
«ب ـ ـيـ ــروت م ــدي ـن ـت ــي» ال ـش ـبــاب ـيــة فــي
االنـ ـ ـتـ ـ ـخ ـ ــاب ـ ــات ال ـ ـب ـ ـلـ ــديـ ــة األخ ـ ـ ـيـ ـ ــرة.
اسـتـطــاع الـحــريــري إحـكــام سيطرته
ووض ــع يــده على املكتب التنظيمي
ً
واألمانة العامة معًا .بدال من صالح
ّ
فروخ ،أتى بجالل كبريت أمينًا عامًا
ُمساعدًا لشؤون الفعاليات ،وأحمد
رب ــاح ُمـســاعـدًا عــامــا وأمينًا لشؤون
ال ـت ـن ـظ ـيــم ،وأبـ ـق ــى ع ـل ــى ب ـس ــام عـبــد
امللك الــذي حافظ على موقعه بحكم
ّ
عــاقــاتــه داخ ــل الـتـيــار .حــتــى املكتب
َ
ال ـس ـي ــاس ــي ل ــم ي ـس ــل ــم م ــن ال ــورش ــة.
تقدم حضور قطاع الشباب (التابع
لـ ـلـ ـح ــري ــري) ،وف ـ ــي املـ ـق ــاب ــل سـقـطــت

مـنـ ّـسـقــة ق ـط ــاع امل ـه ــن الـ ـح ـ ّـرة بـشــرى
عيتاني في املؤتمر .صراع القطاعات
جــاء ملصلحة «الـشـبــاب» فــي التيار.
ُحلم أحمد الحريري بتثبيت نفوذه
أصبح واقعًا ملموسًا.

عودة الحرس القديم

ُ
ل ـ ــم تـ ــكـ ــن ال ـ ـ ـظـ ـ ــروف ال ـ ـتـ ــي م ـ ـ ـ ّـر ب ـهــا
«املستقبل» خالل ّالعامني املاضيني
سهلة .بدءًا من تبني سعد الحريري
ت ـ ــرشـ ـ ـي ـ ــح ال ـ ـ ـع ـ ـ ـمـ ـ ــاد مـ ـ ـيـ ـ ـش ـ ــال ع ـ ــون
ً
لـ ـل ــرئ ــاس ــة ،وصـ ـ ـ ــوال إل ـ ــى اخ ـت ـطــافــه
مـ ــن قـ ـب ــل ال ـ ــري ـ ــاض وإ ّج ـ ـ ـبـ ـ ــاره عـلــى
االستقالة .بينهما خــضــات داخلية
قلبت الـتـيــار رأس ــا عـلــى عـقــب .فترة
ٍّ
تحد كبير
جعلت املستقبليني أمــام
على أبواب االنتخابات النيابية.
عـ ـل ــى وقـ ـ ــع انـ ـتـ ـخ ــاب عـ ـ ــون وعـ ـ ــودة
سعد الحريري إلى السرايا الكبيرة،
انعقد املؤتمر الثاني لتيار املستقبل
وانتخب مكتبًا سياسيًا جديدًا .رفع
التيار شعارات التجديد واملحاسبة
وتفعيل دور الشباب واملــرأة وإعادة
إن ـت ــاج رؤيـ ــة اق ـت ـصــاديــة وسـيــاسـيــة
جديدة .قراءة نقدية للمرحلة املمتدة
ً
مــن  2010حـتــى  ،2016وصـ ــوال إلــى
تعديل النظام الداخلي للتيار.
ورش ــة أفـ ــرزت فــي ع ــام  2017تعيني
عـ ـض ــو املـ ـكـ ـت ــب الـ ـسـ ـي ــاس ــي وس ـ ــام

ال ـحــريــري مـســؤولـيــة اإلش ـ ــراف على
املاكينة االنتخابية املركزية للتيار.
ســاه ـمــت املــاك ـي ـنــة ب ــإش ــراف ك ــل من
س ـعــد وأح ـم ــد ال ـح ــري ــري ،وب ـشــراكــة
كــامـلــة مــع ن ــادر الـحــريــري فــي حسم
أسماء املرشحني واملرشحات في كل
الدوائر .صياغة التحالفات .تحضير
«ال ــدات ــا» .إط ــاق املــاك ـي ـنــات .تــدريــب
امل ـن ــدوب ــن .غ ـيــر أن س ـعــد ال ـحــريــري
وجـ ـ َـد أن م ـعــركــة بـمـثــل ه ــذا الـحـجــم
ّ
تتطلب خبرات أكثر قدرة على قراءة
األرقــام وحجم التصويت واإلمساك
باألرض.
وقــع االخـتـيــار على «الخبير» خالد
شـهــاب ،الــذي كــان لــه دور فــي تقديم
عـ ــدد م ــن االقـ ـت ــراح ــات حـ ــول قــانــون
االن ـت ـخــابــات ال ـجــديــد .ع ــودة شهاب
الــذي كانت لــه صــوالت وج ــوالت في
االس ـت ـح ـق ــاق ــات االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ،وه ــو
اآلتي من قطاع املهن الحرة ،ترافقت
مـ ـ ــع ع ـ ـ ـ ــودة كـ ـ ــل مـ ـ ــن ص ـ ــال ـ ــح فـ ـ ــروخ
وسليم دي ــاب .الثالثة ع ــادوا بصفة
استشارية!
0لـ ـي ــس س ـل ـيــم ديـ ـ ــاب اسـ ـم ــا ع ــادي ــا.
ارتـ ـب ــط اس ـم ــه ب ـم ـح ـطــات انـتـخــابـيــة
سـ ــاب ـ ـقـ ــة ،خـ ـص ــوص ــا ب ـ ــن ال ـع ــام ــن
 ٢٠٠٥و .٢٠٠٩اس ـت ـق ـطــاب نــاخـبــن.
دف ــع أمـ ـ ــوال .ه ــدر وف ـس ــاد ف ــي ُ إدارة
للماكينة االنتخابية آنــذاك .كثر في

ُ
ّ
يتحدثون عــن الذين
تيار املستقبل
أحــاط ديــاب نفسه بهم ،واغتنوا في
تلك املرحلة .األمر لم ُ
يعد مهمًا اآلن.
الزمن ليس زمــن محاسبة .إنــه وقت
العمل .وقــت الــذيــن يعرفون مــن أين
تؤكل الكتف .دياب واحد من هؤالء.
«لــديــه قــدرة استقطاب غير عــاديــة».
أعـ ـط ــى ص ـ ـ ــورة ل ـن ـف ـس ــه ب ــأن ــه صـلــة
الــوصــل مــع مفاتيح انتخابية تثق
به في األحـيــاء واملناطق البيروتية.
قــدرة على طرق األبــواب .هناك ناس
تعرفوا إليه في الــدورات االنتخابية
السابقة ،ويزعم أن له قدرة على فتح
أبـ ــواب ج ــدي ــدة .فــي املـحـصـلــة ،تشي
الوقائع بمشهد ُمرتبك .التيار الذي
اعتمد سابقًا على ماكينة انتخابية
تـتـجــاوز ح ــدود الـبـنـيــة التنظيمية،
أصبح أمــام ماكينة مــن نــوع جديد:
قليلة العدد ،ضعيفة األداءُ ،م ّ
تعددة
الـ ـ ـ ـ ــوالءات .يـجـمـعـهــا عـ ـن ــوان واح ــد
«اح ـ ّت ـف ــاظ ت ـي ــار امل ـس ـت ـق ـبــل بــزعــامــة
ً
الـســنــة» أوال ،وثــانـيــا ،محاولة خرق
البيئات الطائفية األخرى للقول بعد
االنتخابات بأن تيار املستقبل عابر
للطوائف واملناطق.

إدارة الماكينة االنتخابية
ت ـن ـطـ ِـلــق امل ــاك ـي ـن ــة االن ـت ـخ ــاب ـي ــة فــي
ع ـم ـل ـه ــا مـ ــن ن ـق ـط ـت ــن أس ــاس ـي ـت ــن:

ّ
الــت ـس ـل ـيــم ب ـخ ـس ــارة ب ـعــض امل ـقــاعــد
الـ ـنـ ـي ــابـ ـي ــة ،واالع ـ ـت ـ ـمـ ــاد ً عـ ـل ــى اس ــم
س ـع ــد الـ ـح ــري ــري راف ـ ـعـ ــة أس ــاس ـي ــة
للوائح التيار في كل الــدوائــر التي
ي ـخ ــوض ف ـي ـهــا االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات .وف ــق
املـتــداولّ ،
قسم سليم ديــاب ماكينة
ال ـعــاص ـمــة (دائ ـ ــرة ب ـي ــروت الـثــانـيــة
إلـ ــى ١١م ــاكـ ـيـ ـن ــة) .ل ـك ــل م ــرش ــح فــي
دائـ ـ ــرة بـ ـي ــروت ال ـث ــان ـي ــة مــاك ـي ـن ـتــه.
مـنـهــم مــن أن ـشــأ لـنـفـســه فــريــق عمل
خ ـ ــاص ـ ــا ،ك ـ ــوزي ـ ــر ال ــداخـ ـلـ ـي ــة ن ـه ــاد
امل ـش ـنــوق .وم ـن ـهــم َم ــن تــولــى دي ــاب
ت ــركـ ـي ــب ف ــريـ ـق ــه ،ك ــال ــرئـ ـي ــس ت ـم ــام
س ــام وآخ ــري ــن عـلــى الــائ ـحــة .وقــد
ُع ـمــل ديـ ــاب ع ـلــى ف ـصــل ال ــدات ــا بــن
املرشحني ،بهدف توزيع األصــوات
الـ ـتـ ـفـ ـضـ ـيـ ـلـ ـي ــة .غـ ـ ـي ـ ـ َـر أن امل ـش ـك ـل ــة
الـكـبـيــرة الـتــي تــواجـهـهــا املــاكـيـنــات
بـحـســب م ـص ــادر ف ــي ال ـت ـيــار تـكـ ُـمــن
ف ــي «ت ـ ـفـ ــاوت اإلمـ ـك ــان ــات والـ ـك ــادر
ً
البشري» .مثال ،يعاني تمام سالم
م ــن ض ـعــف ال ـت ـســويــق االن ـت ـخــابــي،
فعلى الرغم من حضوره في أغلب
املناسبات االنتخابية ،إال أنــه غير
قــادر على مـجــاراة صقور الالئحة.
ويبدو أن لكل مرشح على الالئحة
ً
يسعى األمني
جناحًا يدعمه .مثال،
ّ
ال ـ ـعـ ــام إلـ ـ ــى تـ ـس ــوي ــق امل ـ ــرش ـ ــح عــن
املقعد الشيعي علي الشاعر ،فيما

ُ
يتولى املنسق خالد شهاب ماكينة
املـ ــرشـ ــح ربـ ـي ــع حـ ـس ــون ــة ،وي ـس ـعــى
إلــى أن يـكــون السني الــرابــع الفائز
عـلــى الــائ ـحــة ،أو رب ـمــا ال ـثــالــث إذا
كــانــت امل ـعــركــة صـعـبــة .أم ــا املــرشــح
عن املقعد األرثوذكسي نزيه نجم،
ف ـقــد ق ــرر االع ـت ـم ــاد ع ـلــى إم ـكــانــاتــه
املادية الذاتية في الترويج لنفسه،

لكل مرشح
على الئحة الحريري
جناح في التيار
األزرق يدعمه
 2016كانت سنة
مفصلية بالنسبة إلى
قطاع الشباب

م ـس ـت ـحــدثــا ف ــري ــق ع ـمــل م ــن ال ـت ـيــار
للعمل إلى جانبه.
ّ
ما تواجهه ماكينة التيار ال يتعلق
بخوض معركة املرشحني على
فقط
ُ
الئحة «املستقبل لبيروت» في وجه
ّ
امل ــرشـ ـح ــن ع ـل ــى الـ ـل ــوائ ــح األخـ ــرى
ف ــي دائـ ــرة ب ـي ــروت ال ـثــان ـيــة ،ب ــل في
املـنــافـســة عـلــى ال ـصــوت التفضيلي
ب ــن ُأع ـض ــاء الــائ ـحــة نـفـسـهــا .هــذا
ما يف ّسر تناتش أصوات الناخبني
بــن كــل مــاكـيـنــة .وفــي وقــت قـيــل إن
ّ
الحد من
اإلتـيــان بدياب كــان هدفه
ح ــرك ــة ف ـ ــروخ ال ـ ــذي ُي ــدي ــر مــاكـيـنــة
الــوزيــر املـشـنــوق ،ثـ ّـمــة أمــر أســاســي
ت ـح ـ ّـدث ــت ع ـنــه م ـص ــادر ف ــي ال ـت ـيــار،
ه ــو «ت ـغ ـط ـي ـتــه ع ـج ــز امل ــاك ـي ـن ــة عــن
التواصل مع العائالت البيروتية».
ّ
أما أحمد الحريري ،فيتولى مهمة
مخاطبة الطبقات الشعبية الفقيرة
في أحياء العاصمة.
ويسود القلق أجواء تيار املستقبل
ال ــذي يـتـخــوف كـثـيــرًا مــن انخفاض
نـسـبــة االقـ ـت ــراع ف ــي ب ـي ــروت .تـقــول
األرق ـ ـ ــام ح ـت ــى اآلن إن ال ـن ـس ـبــة لــن
تـ ـتـ ـج ــاوز ح ـ ـ ــدود الـ ـ ـ ـ ّ  ٤٧فـ ــي امل ـئ ــة
ع ـنــد ال ـنــاخ ـبــن ال ـس ــن ــة .أن ـت ــج هــذا
القلق قلة ثقة بني التيار والشارع
السني ،وانعكس إشكاالت متكررة
ع ـ ـلـ ــى األرض واع ـ ـ ـ ـ ـتـ ـ ـ ـ ــداء ات ع ـل ــى

ّ
م ــرش ـح ــن س ــن ــة م ـنــاف ـســن لـلـتـيــار
ف ــي الـ ــدائـ ــرة .ومـ ــن ج ـم ـلــة امل ـشــاكــل
ال ـتــي تـعـتــري عـمــل املــاكـيـنــة ،فــرض
ديــاب عــددًا مــن العناصر التابعني
لــه مـثــل ط ــارق الــدنــا وســامــر الـتــرك
ومـ ـجـ ـم ــوع ــة مـ ـحـ ـم ــود عـ ـ ـل ـ ــوان فــي
الطريق الجديدةُ .
مـ ـن ــافـ ـس ــون لـ ـتـ ـي ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل فــي
بـ ـ ـ ـي ـ ـ ــروت يـ ـ ـ ــؤكـ ـ ـ ــدون أن امل ــاكـ ـيـ ـن ــة
ُ
االنتخابية فــي بـيــروت تـمــارس كل
أســالـيــب الـتــرهـيــب والـتــرغـيــب على
املــرشـحــن .فهي تعمل على تهديد
الـنــاخـبــن فــي حــال عــدم التصويت
لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـي ـ ــار ،م ـ ـ ــن ج ـ ـ ـهـ ـ ــة .وم ـ ـ ـ ــن ج ـه ــة
أخ ـ ـ ــرى ،ن ـج ـح ــت فـ ــي ت ـط ــوي ــع ع ــدد
م ــن امل ــرش ـح ــن .مـنـهــم م ــن انـسـحــب
من املعركة كاملحامي مــروان سالم
الذي أعلن ذلك على املأل بعد لقائه
الــرئ ـيــس ال ـح ــري ــري .وبـعـضـهــم من
ال ي ــزال ُيـسـتــدرج إلــى بـيــت الــوســط
للضغط عليه .هذه املهمة يتوالها
إل ـ ــى ج ــان ــب دي ـ ـ ــاب الـ ـن ــائ ــب ع ـق ــاب
صـ ـق ــر .وآخـ ـ ــر امل ـع ـل ــوم ــات ت ـحــدثــت
عــن أن م ـفــاوضــات يـجــريـهــا الـتـيــار
مــع املــرشــح عـلــى الئ ـحــة «الـبـيــارتــة
ّ
امل ـس ـت ـق ــل ــن» خ ــال ــد م ـم ـت ــاز .أجـ ــواء
ت ـش ـيــع إم ـك ــان ـي ــة إعـ ـ ــان ان ـس ـحــابــه
م ــن امل ـعــركــة قــريـبــا ملـصـلـحــة الئـحــة
املستقبل في بيروت.

