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تقــرير

عاطفـــة طرابـــلس تجـــاه ريفـــي ...تبـــرد
عبد الكافي الصمد

ّ
م�ن��ذ تسلمه منصبه م��دي�رًا ع��ام��ًا لقوى
األم ��ن ال��داخ �ل��ي ف��ي ن�ي�س��ان  2005خلفًا
ل�ل��واء علي ال�ح��اج ،إث��ر تداعيات اغتيال
ال��رئ�ي��س رف�ي��ق ال �ح��ري��ري ،ت �ح� ّ�ول اللواء
أشرف ريفي إلى رمز أمني ـــ سياسي هو
األعلى في طرابلس والشمال ،فانتشرت
ص� � ��وره ف� ��ي ش � � ��وارع ع ��اص �م ��ة الشمال
وأزقتهاّ ،وسط ترحيب سياسي وشعبي
ع ��ارم ب�ت��ول�ي��ه امل��رك��ز األم �ن��ي ال�ث��ان��ي في
ال�ب�لاد بعد منصب ق��ائ��د ال�ج�ي��ش ،وهو
ّ
أم ��ر ع� ��ده م �ن��اص��رو ت �ي��ار امل� ًس�ت�ق�ب��ل في
املدينة انتصارًا لهم ،ودل�ي�لا على إيالء
ق � �ي� ��ادة ال� �ت� �ي ��ار ف� ��ي ال �ع ��اص �م ��ة مناطق
األط � ��راف اه�ت�م��ام�ه��ا ب �ع��د ط ��ول حرمان
وإهمال.
ت � �ض� ��ام� ��ن ال � �ط� ��را ّب � �ل � �س � �ي�ي��ن م � � ��ع ريفي
وت��رح �ي �ب �ه��م ب �ت��ول �ي��ه م�ن�ص�ب��ه الجديد،
ّ
أم� � ��ران ي � �ع� ��دان ط�ب�ي�ع�ي�ين ف ��ي ب �ل��د مثل
ل� �ب� �ن ��ان ت ��رك �ي �ب �ت ��ه ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة قائمة
ع �ل��ى «م �ح��اص �ص��ة» ط��ائ�ف�ي��ة ومذهبية
ومناطقية فاقعة.
إش � � � ��ارات ص� �ع ��ود ن �ج��م ري � �ف ��ي ،األمني
وال�س�ي��اس��ي ،ف��ي ط��راب�ل��س الح�ق��ًا ،كانت
ت �ت��رج��م ب ��وض ��وح م ��ن خ�ل��ال الحضور
األمن
ال � �ب ��ارز ل �ض �ب��اط وع �ن��اص��ر ق� ��وى
ْ
الداخلي وفرع املعلومات في املدينة ،إن
أثناء قيامهم بعملهم ،أو في التعاطف
وال �ت��أي �ي��د ال �ل��ذي��ن ك��ان��وا ي�ل�ق��ون�ه�م��ا من
مواطنني ّ
تحول قسم كبير منهم «عيونًا»
ّ
ل �ض �ب��اط امل ��دي ��ري ��ة وال � �ف� ��رع ،ت �ط��وع��ًا أو
استخدامًا ،في أرجاء طرابلس والشمال.
ً
ف�ض�لا ع��ن ذل��ك ،ف��إن االح�ت�ف��اء ال��ذي كان
يلقاه ريفي أحيانًا أث�ن��اء ح�ض��وره أحد
ال� �ل� �ق ��اءات أو امل� �ه ��رج ��ان ��ات السياسية
ف��ي ط��راب�ل��س ،ك��ان يعلو م��ا ك��ان��ت تلقاه
ش �خ �ص �ي��ات س �ي��اس �ي��ة أو دي �ن �ي��ة ،وهو

م��ا ب��رز على نحو واض��ح خ�لال اإلفطار
الرمضاني الذي أقيم في معرض رشيد
كرامي الدولي في طرابلس غ��داة إنجاز
املصالحة الطرابلسية عام  ،2008ولقي
ري� �ف ��ي ح �ي �ن �ه��ا ّت �ص �ف �ي �ق��ًا وه� �ت ��اف ��ًا فاقا
م ��ا ح �ظ��ي ب ��ه ك ��ل م ��ن ال��رئ �ي �س�ين نجيب
م �ي �ق��ات��ي وف � � ��ؤاد ال� �س� �ن� �ي ��ورة ،والوزير
م �ح �م��د ال � �ص � �ف� ��دي ،وال� �ن ��ائ� �ب�ي�ن سمير
الجسر ومحمد كبارة ،ومفتي طرابلس
والشمال الشيخ مالك الشعار ،ولم يتقدم
عليه يومذاك في هذا املضمار إال الرئيس
سعد الحريري وحده.
وق �ت��ذاك دار ه�م��س س�ي��اس��ي واس ��ع في
ط��راب�ل��س ع��ن أن «ال �ل��واء» ُي�ه� ّ�ي��ئ نفسه،
ب �ع��د أن ي� �ح ��ال ع �ل��ى ال �ت �ق ��اع ��د ،إلكمال
في
مهمته في تأدية دور سياسي يتمثل ً
ترشحه لالنتخابات النيابية مستقبال،
وخ�ص��وص��ًا أن األرض� ّ�ي��ة ج��اه��زة أمامه

وخصبة ،األم��ر ال��ذي أح��دث «نقزة» لدى
س �ي��اس �ي��ي امل��دي �ن��ة م ��ن «ط� �م ��وح» ريفي
غير املعلن رسميًا ،فتناقلوا مباشرة أو
ب��ال��واس�ط��ة م��ا م �ف��اده أن ط��راب�ل��س التي
تضيق بقواها وشخصياتها السياسية
غير ق ��ادرة على استيعاب الع��ب جديد
على ساحتها من وزن ريفي ،من غير أن
يغفلوا نصائح أرسلوها إليه من أنه «ال
مصلحة له في إثارة هواجس مرجعيات
طرابلس قبل األوان ،وأن عليه أال يسقط
ّ
متغيرات سياسية كثيرة
من حسابه أن
قد تطرأ ستجعله في حاجة إلى توفير
غ �ط��اء س �ي��اس��ي مل��وق �ع��ه ال��وظ �ي �ف��ي ،وأن
القوى السياسية الطرابلسية قد تكون
هذا الغطاء».
ّ
التحوالت السياسية واألمنية املنتظرة
لم تتأخر .فبعد أحداث  7أيار  2008بدأت
س�ه��ام االن�ت�ق��اد تتوجه إل��ى ري�ف��ي وفرع
امل �ع �ل��وم��ات ال ��ذي ي��رأس��ه ال�ع�ق�ي��د وسام
ّ
ومؤيديه
الحسن ،ما دفع مناصري ريفي

ّرد الفعل
الطرابلسي على
استهداف ريفي كان
مفاجئًا لبرودته

ف��ي طرابلس إل��ى رف��ع ع�ش��رات الالفتات
ومئات الصور في شوارع املدينة وعلى
ج��دران �ه��ا ،ح �م��ل ب�ع�ض�ه��ا ع� �ب ��ارات مثل
«أشرف الشرفاء» و«اللواء املقاوم».
ش�ي�ئ��ًا ف�ش�ي�ئ��ًا ب� ��دأت دائ � ��رة االنتقادات
ل �ت �ج��اوزات ّق ��وى األم� ��ن ال��داخ �ل��ي وفرع
املعلومات تتسع حول ريفي ،لتتخذ في
الشهرين املاضيني منحى دراماتيكيًا،
ب � ��دأت م ��ع ح �م �ل��ة ال �ع �م��اد م �ي �ش��ال عون
ونوابه عليه ،بعد توقيف فرع املعلومات
ّ
منسق التيار في قضاء زغ��رت��ا ،فايز ك.

يسود طرابلس قلق على قدرة ريفي في املستقبل (أرشيف ــ بالل جاويش)

ّ
وتفجر
ب�ت�ه�م��ة ال�ت�ع��ام��ل م��ع إس��رائ �ي��ل،
العالقة بني ريفي ووزي��ر الداخلية زياد
بارود ،بالتزامن مع القنبلة التي ألقاها
الحريري في حديثه إلى جريدة «الشرق
األوسط» السعودية الذي ّ
أقر فيه بوجود
شهود زور في قضية اغتيال والده ،قبل
أن يختمها أول م��ن أم ��س امل��دي��ر العام
السيد
السابق لألمن العام اللواء جميل ّ
باتهام ريفي بأنه كان أحد الذين غطوا
شهود الزور ،مطالبًا بمحاكمته.
ّ
رد ال �ف �ع��ل ال �ط��راب �ل �س��ي ع �ل��ى استهداف
ري�ف��ي ك��ان مفاجئًا ل�ب��رودت��ه ،إذ اقتصر
على بضع الف�ت��ات تأييد حملت توقيع
«ابن البلد» ،مع غياب أي موقف سياسي
م ��ن امل��دي �ن��ة داع � ��م ل� ��ه ،ب��اس �ت �ث �ن��اء خرق
ّ
سجله النائب السابق مصباح األحدب،
ثاني أيام عيد الفطر ،بهجومه على فرع
امل �ع �ل��وم��ات ،ع�ن��دم��ا رأى أن «تجاوزاته
ّ
ي �ج��ب وض � ��ع ح � ��د ل� �ه ��ا ،ألن ه � ��ذا الفرع
يتصرف كأنه يقوم ب��دور سياسي أكثر
ُ ّ
منه أمنيًا» ،ما عد «مفاجأة» ،رغم أنه لم
ي�س� ِّ�م ري�ف��ي ب��االس��م ،ل�ك��ون ال�ه�ج��وم جاء
من شخصية يفترض أنها حليفة لتيار
املستقبل ّ وداعمة له ،ما أعطى إشارة إلى
أن «ال�ت�ق��ل�ب��ات» وص�ل��ت ت��داع�ي��ات�ه��ا إلى
داخل «البيت األزرق».
ّ
إل��ى أي م��دى سيصل ح�ج��م «ك ��رة ثلج»
هذا
ان �ت �ق ��اد ري� �ف ��ي وف � ��رع امل� �ع� �ل ��وم ��ات؟ ْ
ال �س��ؤال ال إج��اب��ة واف �ي��ة ل��ه ال �ي��وم ،وإن
ك��ان واض �ح��ًا أن ت��دح��رج�ه��ا ل��ن يتوقف،
وهو ّ
تطور دفع مصدرًا سياسيًا واسع
ّ
االط�لاع إلى اعتبار أن ريفي «ف��وت على
نفسه وعلى مديرية قوى األمن الداخلي
وف� ��رع امل �ع �ل��وم��ات ف��رص��ة إق ��ام ��ة توازن
ط��ائ �ف��ي وم ��ذه �ب ��ي ب�ي�ن أج� �ه ��زة الدولة
األمنيةْ ،وأنه ليس معروفًا خالل الفترة
امل�ق�ب�ل��ة إن ك ��ان ف��ي م� �ق ��دوره استلحاق
األمر أو ال».

تقــرير

تسابق درزي الستثمار «زيارة النبي هابيل»
ّبسام القنطار
ع �ش� ّ�ي��ة ال � ��زي � ��ارة ال �س �ن��وي��ة ل ��رج ��ال دين
دروز إل��ى مقام النبي هابيل في دمشق،
ي ��وم ال�ج�م�ع��ة امل �ق �ب��ل ،ت ��زاي ��دت الضغوط
وامل� � � ��راس� �ل� ��ات ،وزادت م� �ع� �ه ��ا بورصة
امل��زاي��دات السياسية الس�ت�ث�م��ار الحدث.
وف �ي �م��ا ح�س�م��ت ال �س �ل �ط��ات اإلسرائيلية
أم ��ره ��ا وأج � � ��ازت خ � ��روج  700م ��ن دروز
ال� �ج ��والن امل �ح �ت��ل ع �ب��ر م�ع�ب��ر القنيطرة،
ت �ب �ق��ى امل �م �ك �ل��ة األردن � �ي� ��ة ال�ل�اع ��ب األكبر
ف��ي رف��ض أو ق�ب��ول دخ��ول  250م��ن دروز
الجليل عبر معبر درعا الحدودي.
وب�ح�س��ب أرق ��ام غ�ي��ر رس�م�ي��ة ،ي�ب�ل��غ عدد
ال � ��دروز ف��ي ل �ب �ن��ان ن �ح��و  250أل �ف��ًا ،وفي
إسرائيل نحو  150ألفًا ،وفي سوريا نحو
نصف مليون ،إضافة الى بضع مئات في
األردن.
ورغ ��م أن ال ��زي ��ارة ال�س�ن��وي��ة مل �ق��ام النبي
هابيل تتسم بطابع دي�ن��ي ،إال أن أهالي
ال � �ج ��والن اس �ت �ط��اع��وا االس� �ت� �ف ��ادة منها
ل��زي��ارة أقاربهم ف��ي دم�ش��ق .وق��د وضعت
ال �س �ل �ط��ات اإلس��رائ �ي �ل �ي��ة ،ف ��ي السنوات
املاضية ،عقبات عديدة أمام من يرغب من
ال�ج��والن�ي�ين ف��ي امل�ش��ارك��ة ب�ه��ذه الزيارة،
ع �ب��ر ح �ص��ره��ا ب ��ال ��ذك ��ور ،واش � �ت� ��راط أن
تتجاوز أعمارهم  70عامًا .إال أن اجتماع
ال�ش�ي��خ ط��اه��ر أب��و ص��ال��ح رئ�ي��س الهيئة
الروحية في الجوالن مع وزارة الداخلية
اإلس��رائ�ي�ل�ي��ة ،ال�ش�ه��ر امل��اض��ي ،ب��دع��م من
ال �ش �ي��خ م ��وف ��ق ط ��ري ��ف ،ق ��د أف� �ض ��ى الى
ارتفاع العدد هذا العام الى  700مشارك،
بينهم  220امرأة ،وعدد من غير املتدينني،
اض��اف��ة ال ��ى خ �ف��ض ش ��رط ال �س��ن ال ��ى ما
دون الخمسني عامًا .في املقابل ،يحاول
 250شيخًا من «لجنة التواصل الدرزية
ع��رب ال�ـ  »48برئاسة الشيخ علي معدي
امل �ش��ارك��ة ف��ي ال��زي��ارة ع��ن ط��ري��ق األردن،

ع�ل��ى أن ي��دخ�ل��وا ال��ى س��وري��ا ع�ب��ر معبر
درع� ��ا ال � �ح ��دودي ،ودون ال �ح �ص��ول على
موافقة مسبقة من السلطات اإلسرائيلية.
وعلى الرغم من نجاح وفد سابق برئاسة
الشيخ عوني خنيفس من دخ��ول لبنان،
في تموز املاضي ،للمشاركة في املؤتمر
االغ �ت��راب��ي ال � ��درزي ،ع�ب��ر س�ل��وك الطريق
ن �ف �س��ه ،ي� ��واج� ��ه ال� ��وف� ��د ب ��رئ ��اس ��ة معدي
عقبات من قبل السلطات األردن�ي��ة ،التي
رفضت دخول األخير الى أراضيها مرتني
م �ت �ت��ال �ي �ت�ين ،خ�ل��ال ال �ي��وم�ي�ن املاضيني،
وط �ل �ب��ت م �ن��ه ال� �ع ��ودة ال ��ى ق��ري �ت��ه ،يركا،
والتخلي عن فكرة تنسيق الزيارة ،وعدم
محاولة الدخول الى سوريا عبر األراضي
األردنية.
وم� ��ن امل �ع �ل��وم أن ال ��وف ��د امل ��ؤل ��ف م ��ن 35
ش �ي �خ��ًا ،زاروا ل �ب �ن��ان م ��ؤخ� �رًا ،ق ��د جرى
ت��رت �ي��ب دخ��ول �ه��م ب�ت�ن�س�ي��ق م �ش �ت��رك بني
النائب في الكنيست اإلسرائيلي سعيد
نفاع ،ورئيس اللقاء الديموقراطي النائب
وليد جنبالط.
وقد أعلن جنبالط في حينه أنه «عمل مع
السلطات األردنية والسورية واللبنانية
ك��ي ُي �س �م��ح ل �ل��وف��د ب��ال�س�ف��ر ب� �رًا ودخول
ل�ب�ن��ان ل�ل�م�ش��ارك��ة ف��ي امل��ؤت �م��ر» .وعلمت
«األخبار» أن الجهة الرئيسية التي سهلت
األم ��ر ه��ي ال�س�ل�ط��ات األردن� �ي ��ة .وق ��د أدى
أيمن الصفدي ،املستشار اإلعالمي للملك
األردن ��ي عبد ال�ل��ه ال�ث��ان��ي ،دورًا محوريًا
ف� ��ي ه � ��ذا امل � �ج � ��ال ،ف �ي �م��ا س �ه ��ل الجانب
ال� �س ��وري ،ب�ت�ن�س�ي��ق م��ن ال �ل ��واء املتقاعد
محمد ناصيفً ،مرور الوفد عبر األراضي
السورية ،وص��وال الى تولي الوزير وائل
أب��و ف��اع��ور إدخ ��ال ال��وف��د ال��ى لبنان عبر
ت��أش �ي��رات خ��اص��ة ،دون أن ي��دم��غ األمن
العام اللبناني جوازات سفرهم.
وم ��ن امل �ع �ل��وم أن ال �ش �ي��خ خ �ن �ي �ف��س ،كان
ف��ي ع��داد وف��د س��اب��ق ب��رئ��اس��ة م�ع��دي زار

ّ
ّ
تدخل جنبالط لدى سوريا للسماح لوفد آخر يحضر له نفاع وخنيفس (أرشيف)

سيكون وهاب
ضيف شرف ومتحدثًا
رئيسيًا في الغداء
التكريمي

س��وري��ا ع��ام  ،2007ق�ب��ل أن يعمل سعيد
نفاع ألسباب تتعلق بخالفاته الداخلية
مع حزب التجمع الوطني الديموقراطي،
ب��رئ��اس��ة ع��زم��ي ب �ش��ارة ،ع�ل��ى ش��ق لجنة
ال �ت��واص��ل وم �ح��اول��ة ع��زل ال�ش�ي��خ معدي
وتأليف لجنة جديدة برئاسة خنيفس.
وف �ي �م��ا ال ي � ��زال ال ��وف ��د ب��رئ��اس��ة الشيخ
م � �ع� ��دي ي� �س� �ع ��ى ال � � ��ى دخ� � � ��ول األراضي
ال �س��وري��ة ،ع�ل�م��ت «األخ � �ب ��ار» أن النائب
جنبالط تدخل لدى الجانب ّالسوري لكي
يسمح أيضًا لوفد آخر ،يحضر له النائب

س �ع �ي��د ن �ف ��اع وال �ش �ي��خ خ �ن �ي �ف��س .ونقل
جنبالط الى القيادة السورية رغبته في
ل�ق��اء ال��وف��ود ال��درزي��ة اآلتّ�ي��ة م��ن الجوالن
والجليل .في املقابل ،يحضر النائب طالل
أرس�ل�ان ،بالتنسيق م��ع ال �ل��واء ناصيف،
للقاء اآلتني من الجليل في اجتماع يعقد
ي��وم ال�ج�م�ع��ة ظ �ه �رًا ف��ي ق�ص��ر املؤتمرات
ف ��ي دم �ش ��ق ،ول ��م ي�ح�س��م ب �ع��د إم �ك ��ان أن
يلتقي ال��وف��د أرس�ل�ان وجنبالط معًا في
مهرجان واح��د .أم��ا الوزير السابق وئام
وه ��اب ،ال ��ذي ش ��ارك ف��ي جميع اللقاءات
التي عقدت على هامش زيارة مقام النبي
هابيل في السنوات السابقة ،فهو سيكون
ضيف شرف ومتحدثًا رئيسيًا في الغداء
ّ
التكريمي الذي يعده حزب البعث العربي
االش�ت��راك��ي ل�ل��وف��ود امل�ش��ارك��ة ،ف��ي إحدى
قرى ريف دمشق.
وف �ي �م��ا ح �س��م دخ � ��ول وف� ��د ال� �ج ��والن عن
طريق القنيطرة ،ال ت��زال مسألة مشاركة
دروز الجليل ب��زي��ارة مقام النبي هابيل
ره ��ن امل��واف �ق��ة األردن� �ي ��ة .وف ��ي معلومات
ل �ـ«األخ �ب��ار» ،ف��إن شخصية دبلوماسية
أردن �ي��ة دخ�ل��ت ع�ل��ى خ��ط ال��زي��ارة معلنة
أن م �س��أل��ة دخ � ��ول ال ��وف ��د ره� ��ن املوافقة
اإلسرائيلية ،وأن الجانب األردني يرحب
بعبور ال��وف��د عبر أراض �ي��ه ،إال أن إعادة
ال �ش �ي��خ ع �ل��ي م �ع ��دي ورف � ��ض السلطات
األردن � �ي� ��ة دخ ��ول ��ه ال� ��ى أراض �ي �ه ��ا اعتبر
م� ��ؤش � �رًا غ� �ي ��ر إي� �ج ��اب ��ي م� ��ن ق� �ب ��ل لجنة
التواصل .وقد قرر معدي والوفد املرافق
أن يغادر الى األردن صباح غد الخميس.
ول�ي��س معلومًا إن ك��ان ال�ج��ان��ب األردني
سيسمح لهما بالعبور ،علمًا ب��أن الوفد
ق � ��رر أن ي� �خ ��وض امل� �غ ��ام ��رة ب �م �ع��زل عن
ال �ن �ت �ي �ج��ة .وس� �ي� �ك ��ون ل �ل��رف��ض األردني
تداعيات على مستقبل التواصل مع دروز
ّ
يصر
فلسطني ،ال��ذي ي�ب��دو أن ه�ن��اك م��ن
على حصره بوليد جنبالط.

