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سياسة
على الغالف

فريق عمل أشرف ريفي :أنا
تحول اللواء أشرف ريفي من شخصية أمنية إلى حالة سياسية ،دون أن يتنبه أي من خصومه لذلك .توهموا
أنهم قادرون ًبمجرد توافقهم على حسم اإلنتخابات البلدية ،فوصل ريفي إلى طرابلس على حصان المناطق
الشعبية ،حامال لواء «ثورة األرز» ومحاربة «المشروع الفارسي» وسالح حزب الله «الالشرعي» .استفاد وزير العدل
المستقيل من شخصيته الشعبية الناتجة من تربيته في منطقة ّ
القبة المتواضعة .هو «ابن البلد» الذي يعرف
كيف ُيدغدغ أهواء األحياء الفقيرة .خطط ريفي لمعركة البلدية ،وضعها معه عدد من األفراد الذين يؤلفون
«الفريق التنفيذي» ،فقط .أما «عقل» هذا الفريق فليس سوى اللواء المتقاعد
ليا القزي
تلميذ الضابط في املدرسة الحربية
أشرف ريفي ،ابن الـ 17عامًا ،تحدى
نـفـســه وق ــائ ــد الـكـلـيــة ال ـحــرب ـيــة عــام
ّ
الحربية
 .1973حــارس مرمى فريق
نـ ـج ــح ف ـ ــي ص ـ ـ ـ ّـد ك ـ ـ ــرة جـ ـ ـ ــزاء ف ــري ــق
ال ـجــام ـعــة ُاألم ـيــرك ـيــة .أهـ ــدى فــريـقــه
ال ـن ـص ــر ،ف ــأع ـف ــي م ــن ال ـح ـجــز طـيـلــة
سنوات دورته الثالث .بعد  43عامًا،
وقــف وزي ــر الـعــدل املستقيل أشــرف
ري ـفــي مــن جــديــد أم ــام ال ـش ـبــاكّ :إمــا
يصد ضربة جــزاء موجهة ّ
ّ
ضده
أن
مــن تـيــار املستقبل وبمساندة ستّ

رديفًا
أسس ريفي كيانًا ً
خارج القانون ،خدمة لمصالحه
السياسية
قـ ـ ــوى س ـي ــاس ـي ــة أخ ـ ـ ـ ــرى ،ف ـ ُـي ـن ـ ّـص ــب
نفسه «كابنت» مدينة طرابلسّ ،
وإما
ُي ـط ـي ـحــه ت ـح ــال ــف «ال ـ ـضـ ـ ّـم والـ ـف ــرز»
(املنطقة الحديثة في طرابلس التي
يـعـيــش فـيـهــا امل ـي ـس ــورون)ُ ،
فيشهر
الـ ـبـ ـط ــاق ــة ال ـ ـح ـ ـمـ ــراء ب ــوج ــه ن ـف ـســه.
اإلح ـ ـ ـصـ ـ ــاء ات الـ ـت ــي كـ ـ ــان ُي ـج ــري ـه ــا
مدير مركز «الرأي اللبناني» جوني
ُ
نـحــاس ملصلحة ريـفــي كــانــت تشير
ّ
إل ــى أن خ ــرق مــرش ـحــن م ــن الئـحــة
«لطرابلس»
«قرار طرابلس» لالئحة ِ
مؤكد ،إنما من دون أن يتوقع أحد
ه ـ ــذه ال ـن ـت ـي ـج ــة .وح ـ ـ ــده «الـ ـجـ ـن ــرال
امل ـ ـ ــدن ـ ـ ــي» حـ ـسـ ـمـ ـه ــا ل ـ ـيـ ــل الـ ـسـ ـب ــت،
عـشـيــة اإلن ـت ـخــابــاتّ .
رد عـلــى ســؤال
اب ـنــه كــريــم ،اآلت ــي مــن فــرن ُـســا« :إمــا
نفوز بكامل األعـضــاء أو نـخــرق بـ4
أعضاء» .صدقت توقعات اللواء إلى
حــد مــا ،ووأد ُمـخـطــط تــدمـيــره على
يد «القوى العظمى» في مهده .بات
ريفي ظاهرة طرابلسية في مرحلة
ال ـص ـعــود .واق ــع أكــدتــه اإلنـتـخــابــات

ريفي :أنا لست زعيمًا .أنا حامل قضية وأعيش قضيتي (هيثم الموسوي)

ال ـب ـل ــدي ــة ول ـك ــن م ــرح ـل ــة اإلع ـ ـ ــداد لــه
بــدأت منذ أن كان ريفي مديرًا عامًا
لـقــوى األم ــن الــداخ ـلــي .لـكــن بخالف
م ــا ه ــو قــائــم الـ ـي ــوم ،ك ــان ري ـفــي في
امل ــدي ــري ــة «رأس جـ ـس ــر» ال ـت ــواص ــل
بني الحريري وحــزب الله ،حتى في

ذروة التصعيد السياسي واالمني
ب ـ ـ ــن ت ـ ـي ـ ــار املـ ـسـ ـتـ ـقـ ـب ــل والـ ـ ـ ـح ـ ـ ــزب.
وب ـعــد خــروجــه مــن املــديــريــة ،أحــرق
ال ـ ـج ـ ـسـ ــور ،وقـ ـ ـ ــرر اداء دور رأس
ـزب ال ـل ــه
الـ ـح ــرب ــة فـ ــي م ــواجـ ـه ــة حـ ـ ـ ُ
و«امل ـش ــروع اإلي ــران ــي» بـعــدمــا أجـبــر

الــرئ ـيــس سـعــد ال ـحــريــري عـلــى عقد
الـتـســويــات ،فظهر ريـفــي «ممانعًا»
أم ــام م ـحــاولــة «ف ـتــح ط ــراب ـل ــس» .إال
أنـ ــه ل ــم ي ـك ــن وح ـ ــده ص ــان ــع الـنـصــر
االنـتـخــابــي .فقبل أن تـتـحــول «قــرار
ط ـ ـ ــرابـ ـ ـ ـل ـ ـ ــس» إلـ ـ ـ ـ ــى الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة أش ـ ـ ــرف

ري ـف ــي ،ك ــان ــت ه ــذه الــائ ـحــة تـ ّـجـمــع
«املنكوبني» الذين لفظهم التحالف
بـ ـعـ ـيـ ـدًا تـ ـح ــت حـ ـج ــة عـ ـ ــدم اخ ـت ـي ــار
أع ـ ـضـ ــاء س ــاب ـق ــن ل ـل ـب ـل ــدي ــة .أح ـمــد
املرج ،أحمد قمر الدين ،رياض يمق،
خالد التدمري ،توفيق العتر ،جميل

ّ
طرابلس :محاوالت لشق الفائزين بالبلدية
تقرير

عبد الكافي الصمد
ينتظر الـفــائــزون فــي انتخابات بلدية
طرابلس دعــوة محافظ الشمال رمــزي
نـهــرا النـتـخــاب رئـيــس جــديــد للبلدية.
وي ـ ّ
ُ
ـرج ــح ـ ـ مبدئيًا ـ ـ أن ي ــؤول املنصب
ال ــى أح ـمــد قـمــر ال ــدي ــن ،أح ــد الـفــائــزيــن
م ــن الئ ـحــة «قـ ــرار طــراب ـلــس» املــدعــومــة
مــن الــوزيــر أشــرف ريـفــي ،بعدما ّ
سماه
األخـ ـي ــر ل ـلــرئــاســة ق ـبــل أس ـب ــوع ــن من
االنتخابات .كما صدر بيان عن الفائزين
عقب لقائهم في منزل ريفي الخميس

املــاضــي أعلن الـتــوافــق على قمر الدين
رئيسًا ورياض يمق نائبًا للرئيس .إال
أن شكوكًا بدأت تحيط بهذا السيناريو
املـفـتــرض ،وســط شــائـعــات ،لــم ينكرها
قمر الــديــن نفسه ،تشير إل ــى أن هناك
طامحني كثرًا يرغبون في الوصول إلى
هذا املنصب ،والى وجود أكثر من رأي
فــي ص ـفــوف األع ـض ــاء ال ـ ــ 16ح ــول اســم
الرئيس .ومن بني هذه اآلراء طرح اسم
ّ
ً
خالد تدمري للرئاسة ،لكونه حل أوال
بني الفائزين الـ ،24إضافة الى أنه عضو
بلدي ســابــق ،ومهندس ،ولــه إنـجــازات

كثيرة في تأهيل وترميم اآلثار التركية
في طرابلس.
الـشــائـعــات ذهـبــت ال ــى حــد ان الـفــريــق
ال ـ ـخـ ــاسـ ــر ف ـ ــي االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات يـ ـح ــاول
االنـقــاب على النتائج عبر االتـصــال،
ً
إغراء ،بخمسة من
ترغيبًا أو إقناعًا أو
الفائزين الـ  16الستمالتهم الى صفوفه
تمهيدًا النتخاب رئيس الئحة التوافق
عزام عويضة رئيسًا للبلدية ،مستغال
عدم وجود «وحدة حال» بني األعضاء
الـ ـ ـ ـ ـ ــ ،16وعـ ـ ــدم ان ـت ـم ــائ ـه ــم إلـ ـ ــى ف ــري ــق
سياسي واح ــد ،مــا ُيـسـ ّـهــل اختراقهم.

