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طرابلس تعيد رسم المشهد النيابي :ميقاتي الالعب األقوى
مؤونات فورية
أص ــدرت لجنة الــرقــابــة على
املـ ـص ــارف تـعـمـيـمــا يحمل
الـ ــرقـ ــم  286م ـ ّ
ـوجـ ـه ــا إل ــى
املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف واملـ ــؤس ـ ـسـ ــات
امل ــال ـي ــة ال ـعــام ـلــة ف ــي ل ـب ـنــان،
طـ ـ ــال ـ ـ ـبـ ـ ــة م ـ ـ ـ ــن املـ ـ ـ ـص ـ ـ ــارف
ت ـكــويــن م ــؤون ــات إجـمــالـيــة
ف ــوري ــة م ـقــابــل ال ـح ـســابــات
املدينة (حسابات القروض
وال ـت ـس ـل ـي ـف ــات) الـ ـت ــي ي ـتـ ّـم
تجميدها أو إقفالها تطبيقًا
لـ ـ ـ ــإجـ ـ ـ ــراءات والـ ـعـ ـق ــوب ــات
والتقييدات املقررة من قبل
املنظمات الدولية الشرعية أو
السلطات السيادية األجنبية،
وذل ــك مــن دون الـحــاجــة إلى
تعديل التصنيف االئتماني
ل ـه ــذه ال ـح ـس ــاب ــات .ع ـلــى أن
ي ـتــم ت ــزوي ــد ال ـل ـج ـنــة ،فـ ــورًا،
ّ
يتضمن املعلومات
بكتاب
املتعلقة بالحسابات املدينة،
واسم العميل ورقم مركزية
املخاطر العائد له ،وأرصــدة
الـ ـ ــديـ ـ ــون امل ـ ـبـ ــاشـ ــرة وغ ـي ــر
املباشرة بما فيها الكفاالت
وال ـت ـك ـف ــات امل ـم ـن ــوح ــة مــن
ق ـبــل ال ـع ـم ـيــل ،وال ـض ـمــانــات
املأخوذة (مع ذكر طبيعتها
وق ـ ـي ـ ـم ـ ـت ـ ـهـ ــا) ،وامل ـ ـ ــؤون ـ ـ ــات
ّ
املكونة.
وطـلـبــت الـلـجـنــة دراسـ ــة كل
حـســاب على حــدة والـتـقـ ّـدم
إل ـ ـ ــى ل ـج ـن ــة الـ ــرقـ ــابـ ــة ع ـلــى
امل ـ ـ ـ ـصـ ـ ـ ــارف خ ـ ـ ـ ــال م ـه ـل ــة
أقصاها  ۳أشهر من تاريخ
تجميد أو إقفال الحسابات
بتقرير ّ
مفصل يبني الوضع
االئتماني لكل حـســاب ،مع
اقتراح كيفية وآلية معالجته
ثم يعاد تصنيفه في ضوء
وضعه الجديد.

لـ ــم تـ ـخ ــرج مـ ــواقـ ــف ع ـن ـي ـفــة مـ ــن ح ــزب
الـلــه إزاء «إع ـ ــام» ســامــة .إذ إن بيان
كـتـلــة ال ــوف ــاء لـلـمـقــاومــة سـبــق ص ــدور
ّ
«اإلعـ ـ ـ ــام» ،ورك ـ ــز سـهــامــه عـلــى زي ــارة
غ ــاي ــزر .إذ أدان ـ ــت ال ـك ـت ـلــة «االعـ ـت ــداء
األميركي على سيادة لبنان من خالل
قــانــون الـعـقــوبــات املــالـيــة وأي تــواطــؤ
معه» ،وأوضحت أنها معنية «بمتابعة
هــذا األمــر وفــق معايير حفظ السيادة
النقدية اللبنانية وحماية حق التداول
ال ـن ـقــدي ل ـكــل الـلـبـنــانـيــن ،تــاف ـيــا ألي
تداعيات سلبية على الوضع املصرفي
ال ـل ـب ـن ــان ــي وعـ ـل ــى األم ـ ــن االج ـت ـمــاعــي
واالقتصادي للناس ،ومن املفترض أن
تتوضح قريبًا النتائج واملـســارات في
هذا املجال».
وبحسب مصادر مطلعة ،فــإن غاليزر
قال لسالمة« :نحن نعلم ما تواجهونه
فــي سـيــاق تطبيق الـقــانــون األمـيــركــي
املـتـعـلــق بـمـكــافـحــة تـمــويــل ح ــزب الـلــه
دول ـي ــا ،ون ـق ـ ّـدر مــوقــف م ـصــرف لبنان
وم ــوق ــف املـ ـص ــارف ت ـج ــاه هـ ــذا األمـ ــر،
ونـعـلــم أنـكــم مـلـتــزمــون الـتـطـبـيــق .هــذا
الـ ـق ــان ــون ال ي ـس ـت ـهــدف أي ط ــائ ـف ــة أو
أي مجموعة» .مــن جهته ،قــال سالمة
لزائره األميركي إن «املشكلة لم تكن في
االلتزام بتطبيق القانون ،بل باإلشراف
على حسن التطبيق من دون أن يكون
هناك توسع في تفسير القانون يؤدي
إل ـ ــى اإلض ـ ـ ـ ــرار ب ــال ــزب ــائ ــن وال ـت ـع ـ ّـســف
بحقهم».

بعد زحلة ،جونية وجزين،
االنتخابات البلدية في
تأتي
ً
طرابلس حاملة رسائل سياسية
عديدة على أكثر من صعيد.
أبرز معارك الجولة األخيرة
من االنتخابات البلدية ،ستعيد
رسم المشهد السياسي
للمرحلة ُالمقبلة .صناديق
االقتراع ستحدد يوم األحد
إذا كان ًالرئيس نجيب ميقاتي
هو فعال الالعب األقوى
الذي سيفرض شروطه في
التركيبة النيابية كما فعل
في البلدية .العنصر الثاني
المهم هو مصير أشرف
ّ
«تمرده» على تيار
ريفي بعد
المستقبل وقراره المواجهة
ليا القزي
الـجــولــة الـ ـ  22مــن ال ـحــرب فــي طرابلس
«بلدية» .الجبهات التي ركــدت مياهها
منذ عام  2014تقريبًا اشتعلت من جديد،
وإن اخ ـت ـل ـفــت ع ـنــاوي ـن ـهــا وأسـلـحـتـهــا.
حـيـطــان املـنــاطــق الشعبية ت ـســاوت مع
حيطان املـنــاطــق األكـثــر رخ ـ ً
ـاء ،فـبــات ال
يكاد يسلم «فــراغ» من صــور املرشحني
ال ـك ـثــر إل ــى االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة الـتــي
ستجرى األحد .هذا االنطباع العام الذي
يتكون من مجرد معاينة زواريب املدينة
«عـ ــا املـ ــاشـ ــي» ،ال وقـ ــع ل ــه ب ــن ال ـن ــاس.
الـ ــرجـ ــل ال ـ ـ ــذي ت ـت ـع ــب دوالـ ـ ـي ـ ــب عــرب ـتــه
لنقل الخضر وال يتعب هــو مــن ّ
جرها
ت ـحــت ال ـش ـم ــس ،ال ي ـجــد ن ـف ـســه مـعـنـيــا
ب ـهــذا االس ـت ـح ـقــاق .املـ ــرأة ال ـتــي تستغل
ساعات النهار للتبضع ،تشغلها أمور
كثيرة أهم من «البلدية» .الشباب الذين
يتبرعون للعبّ دور «الدليل» ألي غريب
في املدينةُ ،يفضلون البحث عما يؤمن
لهم م ــورد رزقـهــم على التفكير بما إذا
ك ــان ــوا سـ ُـي ـس ـق ـطــون ال ــائ ـح ــة ّ
«زي مــا
هيي» أو يلجأون إلى التشطيبُ .يدرك
ّ
أبناء املدينة جيدًا أن قيمتهم تكمن فقط
في كونهم «أصواتًا ترفع من شأن هذا
ُ
وتنزل ذاك إلى قعر السياسة».
االنتخابات البلدية في مدينة طرابلس
تـ ـهـ ـت ــم ب ـ ــأم ـ ــور كـ ـثـ ـي ــرة إال بـ ــاإلن ـ ـمـ ــاء.
ال ي ـ ـ ـ ــوارب ف ـي ـص ــل عـ ـم ــر كـ ــرامـ ــي وه ــو
ّ
يـقــول ل ــ«األخ ـبــار» إن «املـعــركــة هــي في
ال ـس ـي ــاس ــة .ال ـث ــاث ــاء ب ـعــد االن ـت ـخــابــات
نتكلم في اإلنماء» .والعنوان السياسي
لهذه املعركة هــو ،استنادًا إلــى مصادر
متابعة للمفاوضات التي رافقت إعالن
الالئحة التوافقية« ،إعادة رسم خريطة
الـتـحــالـفــات املـقـبـلــة ال ـتــي ستنطلق من
ط ــراب ـل ــس وه ــي بــال ـتــأك ـيــد ال ُي ـم ـكــن أن
ُتنفصل عن االنتخابات النيابية العام
املقبل» .الثابتان األساسيان في املدينة
«يبقيان كرامي والصفدي ،في حني أنه
ثبت خروج األحــدب وريفي من السباق
ُالنيابي» .أما املقاعد النيابية الخمسة
املتبقية فـ«ستتبلور نتيجة املحادثات
بني الحريري وميقاتي ،الــذي سيسعى
إلى تحصني نفسه بمقعد سني إضافي
مل ــا ي ـم ـلــك .هـ ــذه ال ـت ـق ـس ـي ـمــات ُي ـحــددهــا
ّ
قانون االنتخابات الجديد» .نظرية أن
ميقاتي يسعى إلى تثبيت نفسه الالعب
ُ
األوح ـ ــد طــرابـلـسـيــا تـسـقـطـهــا امل ـصــادر
امل ـتــاب ـعــة م ــن ح ـســابــات ـهــا« ،ال ض ــرورة
ألن ُيبرهن ذلــك .هو األول وبعده يأتي
تراتبيًا تيار املستقبل ،محمد الصفدي
وفيصل كــرامــي ،وأخـيـرًا اإلســامـيــون».
ي ـس ـع ــى م ـي ـق ــات ــي إل ـ ــى ال ـس ـي ـط ــرة عـلــى
ط ــرابـ ـل ــس عـ ـب ــر ت ـم ـك ــن ق ـب ـض ـت ــه عـلــى
امل ـج ـل ــس الـ ـبـ ـل ــدي .فـ ــي اإلطـ ـ ـ ــار ن ـف ـســه،
يـقــول مــديــر مــركــز طــرابـلــس لـلــدراســات
ّ
املرشح املنفرد عامر أرن ــاؤوط إن «هذا

أول اخـتـبــار لنجيب ميقاتي وهــو فهم
الرسالة .هذه املعركة ستعطيه شرعية
للنيابة» .أمــا كرامي ،فيعتبرها معركة
«تـثـبـيــت االئـ ـت ــاف ف ــي ط ــراب ـل ــس .هــذه
املــديـنــة تحولت إلــى مــوزايـيــك ولــم يعد
أحد قادرًا على إلغاء أحد».
التوصل إلى التوافق في بلدية طرابلس
لـ ــم ي ـك ــن بـ ــاألمـ ــر الـ ـسـ ـه ــل .فـ ــي امل ــرح ـل ــة
األولــى ،التقى الحريري فور عودته إلى
ًّ
لبنان كل من الصفدي وكراميُ ،طارحًا
ع ـل ـي ـه ـمــا ال ـ ـسـ ــؤال ن ـف ـس ــه« :إذا خ ـضــت
م ـعــركــة ب ـلــديــة ض ــد م ـي ـقــاتــي ،ف ــي صف
من تقفان؟» .الصفدي لم ُيخيب اآلمــال:
«إل ــى جانبك طـبـعــا» .أمــا كــرامــي فــأدرك
اللعبة ُمسبقًا« :فلنتفق مع نجيب»ّ .
ردة
ً
فعل الصفدي ترجع إلــى سببني« ،أوال
تنافسه مع ميقاتي على الصحن نفسه.
وثــانـيــا ألن ــه فــي طــرابـلــس كلما اجتمع
اثنان عمال على التخلص من الثالث».
كـ ــرامـ ــي ح ـ ـ ــاول الـ ـحـ ـف ــاظ ع ـل ــى ح ـم ــاوة
خطوط االتـصــال جميعها ألنــه «يعرف
أنــه ال يــريــد االبـتـعــاد عــن ميقاتي وألن
حـلــم رئــاســة الـحـكــومــة لــم يتبلور لديه
بعد» .أما املرحلة الثانية التي أوصلت
إلــى الـتــوافــق ،فكانت انصياع األط ــراف
الـ ـسـ ـي ــاسـ ـي ــة الـ ـط ــرابـ ـلـ ـسـ ـي ــة «ل ــرغـ ـب ــات
ال ـس ـعــوديــة ف ــي ملـلـمــة ال ـصــف ال ـس ـنــي».
ّ
وق ـ ــد ت ـج ــل ــى ذل ـ ـ ــك ،غ ـ ـ ــداة االن ـت ـخ ــاب ــات
البلدية في صيدا ساعة وقف الحريري
ُيعلن« :أنــا والرئيس ميقاتي نتكامل»،
هــو ال ــذي رفــض بعد عــودتــه إلــى لبنان
لقاء «غريمه» الطرابلسي ،بذريعة من
يتنازل ويزور َمن في منزله أو منطقته.
هنا أيضًا «قــدرة أكبر من لبنان عملت
على تذليل عقبات عقد اللقاء».
التحليالت الـتــي رافـقــت إع ــان الالئحة
ال ـت ــواف ـق ـي ــة عـ ــديـ ــدة .ق ـي ــل إنـ ـه ــا «ح ــرب
ّ ّ
ضد كل من ريفي
إلغاء» يشنها ميقاتي
والحريري بالدرجة األولــى ،إضافة إلى
رغبته فــي «تحجيم» الـصـفــدي والـقــول
إن كــرامــي هــو الــرقــم اث ـنــان فــي املــديـنــة.
ولهذه الغاية ،أضافت «خبريات» بعض
الـصــالــونــات الطرابلسية ،دفــع ميقاتي
ً
ب ــاألح ــدب إل ــى ال ـتــرشــح ،م ـمــوال حملته
االنتخابية ،وهو ما ينفيه قطعًا األحدب
وم ـ ـصـ ــادر م ـي ـق ــات ــي« .طـ ــاملـ ــا أن ه ـنــاك
توافقًا ،مــن سيلغي الصفدي وكـيــف؟»،
يسأل نائب رئيس مؤسسة «الصفدي»
ّ
أحمد الصفدي .يوضح لــ«األخـبــار» أن
رئـيــس الـبـلــديــة «أت ــى بـمــوافـقــة الجميع
ب ـعــد مـ ـش ــاورات ع ـ ـ ّـدة .ن ـحــن حــريـصــون
ّ
على االتفاق» ،مؤكدًا أن الوزير الصفدي
«لعب دورًا أساسيًا في تقريب وجهات
النظر» .بالنسبة إليه« ،نحن ال نخوض
املعركة مــن منطلق إقـصــائــي» .انطالقًا
مـ ــن ه ـ ـنـ ــا« ،ع ـ ـن ـ ــوان املـ ـع ــرك ــة هـ ــو ع ــدم
ان ـق ـســام ال ـب ـلــد وت ــوح ـي ــده ع ـبــر تسمية
أش ـخ ــاص ك ـفــوئــن ال ي ــأت ـم ــرون بــأحــد.
وضـعـنــا خــافــاتـنــا السياسية جــانـبــا».
حتى إنه كان يتمنى انضمام ريفي إلى
ّ
التحالف« ،بيد أن خالفاته مع املستقبل
ح ــال ــت دون ذل ـ ـ ــك» .أمـ ــا ع ــن ال ـت ـمــويــل،
فيعتبر الصفدي أنــه «لــن يكون بحجم
االنتخابات السابقة».
ّ
ف ــي امل ــدي ـن ــة ت ـس ــري أخ ـب ــار م ـفــاده ــا أن
م ـي ـق ــات ــي يـ ـخ ــوض املـ ـع ــرك ــة ب ـم ـيــزان ـيــة
مفتوحة تبدأ من خمسة ماليني دوالر
«وقـ ـ ــد ي ـك ــون ل ــائ ـح ــة م ـجـت ـم ـعــة ق ــراب ــة
الـعـشــرة آالف م ـن ــدوب» .الـنــائــب روبـيــر
فــاضــل يــوضــح أن ــه «ي ـحــق لـكــل مــرشــح
ً
 300مندوب ثابت و 60جــواال .ما يعني
وج ــود  8640مـنــدوبــا لــائ ـحــة»« .أج ــر»
املندوب يتفاوت بني ماكينة وأخرى ،إال
أنه يتراوح ما بني  $150و.$300
ّ
تحذو كل قوى الالئحة التوافقية حذو
بـعـضـهــا ف ــي نـفــي تـقـسـيــم املـجـلــس إلــى
حـصــص .ففي وقــت تـقــول فيه املـصــادر
ّ
املتابعة إن «لدى ميقاتي  24عضوًا وفي
الوقت نفسه ال أحد .يريد بلدية متعاونة
مـعــه» ،ينفي كــرامــي منطق املحاصصة
«ألننا منذ البداية وضعنا هذا املعيار
والتزمنا به .الحزبان الوحيدان املمثالن
هما الجماعة اإلسالمية واألحباش ألنه
ال يــوجــد لــديـهـمــا أن ـص ــار ب ــل حــزبـيــون
فقط».

م ـك ـتــب ك ــرام ــي ي ـغــص ب ــال ــرج ــال الــذيــن
أت ـ ــوا ي ـق ـفــون ع ـلــى خ ــاط ــره .ب ــن رشـفــة
مـ ــن ال ــزن ـج ـب ـي ــل واتـ ـ ـص ـ ــال مـ ــن وال ــدت ــه
مــريــم قبطان الـتــي تتابع عمل املاكينة
االنـتـخــابـيــة مـنــذ أي ــام الــرئـيــس الــراحــل
رش ـيــد ك ــرام ــي ،يـتـحــدث «األفـ ـن ــدي» عن
طرابلس «الضيعة الكبيرة» .هو ُمرتاح
لهذه االنتخابات التي «نخوضها ّ
للمرة
األولـ ــى بـغـيــاب الــرئ ـيــس عـمــر ك ــرام ــي».
ُيدرك جيدًا ّأن «التوافق ُيخفف من ّ
حدة
املـعــركــة ،ولـكــن حكمًا نسبة التصويت
س ـت ـكــون أع ـل ــى م ــن بـ ـي ــروت .مــاكـيـنـتـنــا
تعمل على الصوت» .العمل يتركز حاليًا

كرامي :المعركة
هي في السياسة
والثالثاء بعد االنتخابات
نتكلم في اإلنماء
«ع ـل ــى االتـ ـص ــال بــال ـنــاس لـحـثـهــم على
االن ـت ـخــاب .نـحــن لــديـنــا املــاكـيـنــة األق ــدم
واألكثر قدرة على التجيير وااللتزام».
الـلــوائــح الـعــديــدة فــي املدينة دليل على
ّ
ش ــرذم ــة الـ ـص ــوت ال ـطــراب ـل ـســي وت ـفــلــت
ّ
ال ـقــرار فــي املــديـنــة مــن أي ــدي كــل الـقــوى.
(هيثم الموسوي)

ّ
مصادر قريبة من ريفي تعتقد أن «هذا
ال ـت ـش ــرذم ي ـصــب ف ــي مـصـلـحــة ميقاتي
ال ـ ـ ــذي ي ـل ـج ــأ دائ ـ ـمـ ــا إلـ ـ ــى املـ ـ ــواربـ ـ ــة فــي
معاركه ،فال يكسر أحدًا مباشرة ،تحت
حجة حماية الطائفة» .يوافق املستشار
السياسي مليقاتي خلدون الشريف على
أنــه «فــي املــديـنــة مجموعة مــن الـقــوى»،
ولكنه يعتبر أن «الجميع ُيجمع على
أن مـيـقــاتــي ه ــو األول» .بــالـنـسـبــة إلـيــه
«ه ـ ــذا األم ـ ــر ل ـيــس ب ـحــاجــة إلـ ــى تــأكـيــد
م ــن أح ـ ــد» .أمـ ــا م ــا ُي ـح ـك ــى ع ــن رغ ـب ــات
ال ـنــائــب ال ـطــراب ـل ـســي اإلق ـصــائ ـيــة ،فهي
«ليست جــزءًا مــن شخصيته .هــو ُيــدرك
ّ
أن السياسة ليست سباقًا قـصـيـرًا ،بل
مجموعة سباقات ومثابرة».
م ــن ج ـه ـتــه ،يـنـفــي امل ـن ـســق ال ـع ــام لـتـيــار
املـسـتـقـبــل ف ــي ال ـش ـمــال نــاصــر ع ــدره أن
ت ـكــون فــي طــراب ـلــس مـعــركــة انـتـخــابـيــة،
«هو توافق على مشروع ُمعني من أجل
إن ـم ــاء املــدي ـنــة عـبــر الئ ـحــة تـضــم أف ــرادًا
م ــن امل ـج ـت ـمــع امل ــدن ــي هــدف ـه ــا مـصـلـحــة
ً
املدينة وهي تالقي إقباال من الجميع».
عمل «املستقبل» يتركز حاليًا على رفع
ن ـس ـبــة االق ـ ـتـ ــراع «وال ت ــوج ــد م ـخ ــاوف
مــن ت ـكــرار سـيـنــاريــو ب ـي ــروت .املـكــونــات
ج ـم ـي ـع ـهــا م ـل ـت ــزم ــة ب ــال ــائ ـح ــة واألح ـ ــد
ُ
ُ
ســتـظـهــر الـنـتــائــج ذلـ ــك» .تـتـهــم ماكينة
تيار املستقبل بأنها ال تزال على مقاعد
االحتياط ألهــداف سياسية ،كأن يظهر
أي خرق لالئحة وكأنه خسارة مليقاتي.
ّ
إال أن عدره ينفي ذلك ،مؤكدًا أن «املاكينة
انطلقت منذ شهر وكنا من األوائل».
األح ــد املـقـبــل ،ستشهد طــرابـلــس إعــادة
رس ـ ــم م ـش ـهــدهــا ال ـس ـي ــاس ــي ل ـل ـس ـنــوات
الـســت املقبلة .النتائج الـتــي ستفرزها
صـنــاديــق االق ـتــراع ستسمح للمنتصر
بــوضــع ت ـصــور لــان ـت ـخــابــات الـنـيــابـيــة
في ال ـ  .2017في انتظار النتائج ،يبدو
ّ
حتى الساعة أن الــرابــح األكـبــر مــن هذا
االستحقاق هو نجيب ميقاتي .نجح في
جـ ّـر منافسيه الطرابلسيني وخصومه
إل ــى تــوافــق وفـقــا ل ـشــروطــه .ثـ ّـبــت نفسه
ال ــاع ــب األقـ ــوى ف ــي طــراب ـلــس ،انـطــاقــا
مــن قــدراتــه الـخــدمــاتـيــة ،ومستفيدًا من
تــراجــع خـصــومــه .الـجــولــة الثانية التي
يهدف إليها ميقاتي ،هي منازلة أشرف
ريفي ،تمهيدًا لعزله طرابلسيًا .أحصنة
طــروادة عديدة يجري تحضيرها لهذه
الغاية.

ريفي والخاصرة الرخوة
تتنافس في طرابلس أربــع لوائح لالنتخابات البلدية .الالئحة األولــى هي
« ِل ـطــراب ـلــس» ،ويــدعـمـهــا ال ـن ــواب :نجيب مـيـقــاتــي ،محمد ال ـص ـفــدي ،سعد
الحريري ،روبير فاضل والوزير السابق فيصل كرامي والجماعة اإلسالمية
واألحـبــاش .الالئحة الثانية هي «طرابلس عاصمة» التي يترأسها النائب
السابق مصباح األح ــدب .أمــا الالئحة الثالثة« ،قــرار طرابلس» ،فيدعمها
وزير العدل املستقيل أشرف ريفي .إضافة إلى ً الئحة رابعة هي «طرابلس
 »2022الـتــي تـضــم أرب ـعــة «مـسـتـقـلــن» ،فـضــا عــن مــرشـحــن منفردين،
بعضهم يمثل حركة «مواطنون ومواطنات في دولة» .إذا استثنينا خطاب
ريفي الذي ال ُيفوت مناسبة الستحضار «والية الفقيه» واإليحاء بأن حزب
آت لـ«فتح» طرابلس على حصان الجيش السوري« ،هذه ّ
املرة ال ُيقدم
الله ٍ
عنوانًا جذابًا» ،استنادًا إلى أحد سياسيي املدينة .العنوان الجذاب
فريق
أي
ّ
السنة ودق ناقوس الخطر :اغتيال
أهل
مظلومية
على
يدل
ما
«كل
يعني
هنا
ً
رفيق الحريري أو أحداث السابع ُ من أيار مثال».
يواجه ريفي خصومه بفيديوات تشبه بيانات الثوار أو السياسيني املنفيني،
وبـجــوالت على املناطق الشعبية .هنا الخاصرة الــرخــوة ًلالئحة التوافق،
املناطق مــن التمثيل ،مختارة أشخاصًا ال
املتهمة بأنها استبعدت هــذه
ّ
تحدثت
الذين
طرابلس»
ل
«
مكونات
كل
الفقيرة.
يعرفون أين تقع األحياء
ِ
ً
معهم «األخبار» ُيجمعون على أنه ال «خالف مع املناطق الشعبية .أصال
ماذا يعني هذا التعبير؟ ما كل طرابلس شعبية وهي ممثلة على الالئحة.
ّ
املشكلة كان استبعاد (عضو املجلس البلدي الحالي) عربي خليل
إال أن لب ُ
عـكــاوي» .تـحــاول مصادر الئحة «السلطة» تسخيف حركة وزيــر العدل،
عبر االدعاء بأنها «همروجة قام بها ُلي ّ
حصل رقمًا معينًا .بعد االنتخابات
ُ
سيطلب منه زيــارة الحريري ومصالحته» .مــن جهته ،يــرى مدير مركز
طــرابـلــس ل ـلــدراســات عــامــر أرنـ ــاؤوط (امل ـقــرب مــن ري ـفــي) فــي حــديــث إلــى
«األخـبــار» ّأن «معارضة اللواء للمحاصصة أظهرته كأنه الزعيم ضدها.
التوافق قدمت له هدية مجانية» .يضيف أرنــاؤوط إن «حركة ريفي
الئحة
ً
موجهة أوال ضد تيار املستقبل؛ وثانيًا ،هو يتحدى ميقاتي».

