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سياسة
سـ ـي ــاسـ ـي ــا ،يـ ـعـ ـت ــرف ــون ل ـ ــه ب ـق ــدرت ــه
ع ـلــى «اس ـ ـتـ ــرداد وهـ ــج  14آذار مــن
ال ـحــريــري» .ولـكـنــه ُيـخـطــئ الـعـنــوان
ب ــالـ ـق ــول إن ـ ــه ُي ـم ـث ــل ن ـه ــج ال ــرئ ـي ــس
الــراحــل رفـيــق الـحــريــري «ال ــذي كــان
رمـ ـ ـ ـزًا ل ـل ـت ـس ــوي ــات وال ـ ـعـ ــاقـ ــات مــن
ال ـنـ ّـد إل ــى ال ـنـ ّـد مــع س ــوري ــا»ُ .يــدافــع
وزيــر العدل املستقيل عن الحريري
األب« :تعاطينا مــع ســوريــا لــم يكن
من منطلق أننا أداة لها .أنــا أعرف
ماذا كان الحريري يقول للبطريرك
(نـ ـص ــرالـ ـل ــه بـ ـطـ ــرس صـ ـفـ ـي ــر) وف ــي
م ـجــال ـســه الـ ـخ ــاص ــة .ق ـل ـبــه كـ ــان مــع
ّ
خ ـ ـ ــط الـ ـب ــريـ ـسـ ـت ــول حـ ـت ــى قـ ـب ــل أن
ينطلق ،وحــاملــا سنحت لــه الفرصة
الـتـحــق ب ــه» .أم ــا ع ــن نـفـســه ،فيقول
إن ــه ك ــان ُي ـســاعــد امل ـنــاطــق الشعبية
«اجـ ـتـ ـم ــاعـ ـي ــا .ب ــال ـن ـت ـي ـج ــة ،أن ـ ــا اب ــن
املــؤسـســات وال أؤمــن بالسالح غير
الشرعي».
الحصار اإلعالمي الذي يزعم الوزير
ُ
أنـ ــه ف ـ ــرض ع ـل ـيــه ق ـبــل اإلن ـت ـخــابــات
البلدية ،انتهت مفاعيله بعد الفوز.
ب ــن م ـق ــاب ـل ــة ت ـل ـف ــزي ــون ـي ــة وأخـ ـ ــرى،
ي ـع ـت ــذر ع ــن إج ـ ـ ــراء م ـق ــاب ـل ــة ثــال ـثــة.
ُ
امل ـنــزل فــي ب ـيــروت تــزيـنــه الـلــوحــات
الـتــي تعكس ُحـبــه للطبيعة .طاولة
م ـل ـي ـئ ــة ب ـ ـ ـ ـ ــاألوراق وامل ـ ـل ـ ـفـ ــات ،وآلـ ــة

جـ ـ ـب ـ ــاوي… هـ ــم ع ـن ــاص ــر جـمـعـهــم
ريفي وخاض املعركة باسمهم ولو
ّ
أن قسمًا منهم ال يواليه في األصل.
أبناء املناطق الطرابلسية
هؤالء هم ّ
ّ
الـ ـ ـت ـ ــي ت ـ ـمـ ــثـ ــل راف ـ ـ ـعـ ـ ــة كـ ـ ـ ــل ال ـ ـقـ ــوى
ال ـس ـيــاس ـيــة .يـعــرفـهــم الـ ـل ــواء ج ـي ـدًا،
فمن رحمهم تـكـ ّـون .هو «العصامي
الـ ـ ــذي ب ـن ــى ن ـف ـســه ب ـن ـف ـس ــه» ،ي ـقــول
عــارفــو ري ـفــي ع ـنــه .أم ــا هــو فـ ُـيـعـ ّـرف
ع ــن ن ـف ـس ــه« :أنـ ـ ــا ربـ ـي ــان ف ــي ال ـقـ ّـبــة
مطرح ما كنا نلعب الفوتبول» .بنى
شعبيته ح ـجــرا ح ـجــرا ،تـمــامــا كما
أدراج املناطق الشعبية التي تربط
األحياء املتصارعة بعضها ببعض.
عصب جبينه بمقولة وال ــده «إيــاك
وقاتل الرجال» ،أي الغرور .فأصبح
ّ
التواضع أول ما يخطر على بال كل
من ُيسأل عن ريفي« .أبو أشرف» كان
مسؤول الحزب التقدمي اإلشتراكي
في طرابلس وصاحب مطحنة على
نهر أبو علي« .كانت مركزًا للتجمع
ّ
ضد سياسة آل كرامي»ُ ،يخبر ريفي
ّ
ُ
لـ ـ «األخ ـبــار» .البعض يـشــبــه الحالة
الـتــي كـ ّـونـهــا بـحــالــة نــائــب طرابلس
«ال ـ ـثـ ــائـ ــر» عـ ـب ــد املـ ـجـ ـي ــد ال ــرافـ ـع ــي،
الــذي تمكن عام  1972من الحصول
عـلــى أعـلــى نـسـبــة مــن األصـ ــوات في
اإلنـتـخــابــات النيابية خــارقــا الئحة
الرئيس الراحل رشيد كرامي« .فيها
ً
ش ــي ص ـ ّـح .أص ــا أخ ــي ال ــذي تــوفــي
ص ـغ ـي ـرًا ُس ـم ــي ع ـبــد امل ـج ـيــد تـيـمـنــا
بالنائب الرافعي» .ليس فقط واحدًا
من هــؤالء «الــدراويــش» ،بل راعيهم
ُ
ـرف»
ال ــرسـ ـم ــي .يـ ـخـ ـب ــرون ع ــن «أشـ ـ ـ ّ
ال ــذي «ف ــرش بيتي وك ــان يــدفــع حق
املفروشات بالتقسيط .سنة الـ2000
مــا كــان معو مـصــاري» .الفتاة التي
أمن لها الرعاية الصحية لعمليات
وجهها بعد احتراقه ،كانت حاضرة
الستقباله في ّ
القبة قبل اإلنتخابات
البلدية .هو «ملك العالقات العامة
الــذي يعرف كيف يقتنص الفرص،
لكن هذه النزوة ال تؤسس لزعامة»،
إستنادًا إلى أحد رفاق دورته .ريفي
ه ــو م ــن امل ـســؤولــن الـقـلـيـلــن الــذيــن
يـ ـ ــردون ع ـل ــى ك ــل االت ـ ـصـ ــاالت ال ـتــي
تــردهــم« ،حـتــى الــذيــن لــم أك ــن ق ــادرًا
عـلــى خــدمـتـهــم» .يـحـفــظ أصــوات ـهــم،
ً
م ــن بــائــع ال ـك ـعــك وص ـ ــوال إل ــى أكـبــر
مـ ـ ـس ـ ــؤول« ،وح ـ ـ ــن ال أق ـ ـ ــدر أن أرد
بـسـبــب الـتـعــب ،أح ــرص عـلــى إع ــادة
اإلتصال».
ل ـ ـكـ ــن ألف ـ ـ ـعـ ـ ــال ريـ ـ ـف ـ ــي «ال ـ ـخ ـ ـيـ ــريـ ــة»
ّ
وج ــه آخـ ــر .ف ــي ع ــام  ،2013رأى أن
قـ ـ ــادة امل ـ ـحـ ــاور ه ــم «أب ـ ـنـ ــاء املــدي ـنــة
ال ـتــي ُيــداف ـعــون عـنـهــا ون ـحــن نفخر
ب ـ ــأوالدن ـ ــا ع ـل ــى املـ ـ ـح ـ ــاور» ،ق ـب ــل أن
ينفض يديه منهم «ويــزج بعضهم
بالسجن ويحرم آخرين العودة إلى
ط ــراب ـل ــس» .خ ـصــومــه الـسـيــاسـيــون
ـان
ي ـت ـح ــدث ــون ع ــن ت ــأس ـي ـس ــه لـ ـ «ك ـي ـ ً
رديـ ـ ـ ـ ــف خـ ـ ـ ـ ــارج ال ـ ـ ـقـ ـ ــانـ ـ ــون ،خـ ــدمـ ــة
مل ـصــال ـحــه ال ـس ـيــاس ـيــة ع ـب ــر ت ـقــديــم
ال ـح ـم ــاي ــة ل ـط ــال ـب ـه ــا» .ال ـت ـق ــدي ـم ــات
التي كان ُيقدمها «هي على حساب
الــدولــة بامتياز :إدخ ــال الحاجيات
لـ ـلـ ـمـ ـس ــاج ــن ف ـ ـ ــي س ـ ـجـ ــن روم ـ ـي ـ ــة،
تـغـطـيــة م ـخــال ـفــات ال ـب ـن ــاء ،الـتـسـتــر
عـلــى مـخــالـفــات األمـ ــاك الـبـحــريــة».

رياضية للمشي يستخدمها يوميا
عند السابعة صباحًا .الحضور هنا
محصور بالرجال ،الذين يتوزعون
ّ
ك ــل ملـهـمــة خــاصــة ب ــه .غ ـيــاب سـيــدة
امل ـن ــزل ،بـسـبــب وج ــوده ــا ال ــدائ ــم في
ُ
طرابلس ،تعوضه صورها الكثيرة.
ُ
املحامية سليمة أديــب تتهم بأنها
ه ــي ال ـت ــي ت ــرس ــم س ـيــاســة زوج ـه ــا.
«غ ـ ـيـ ــر ص ـ ـح ـ ـيـ ــح» ،ي ـج ـي ــب أعـ ـض ــاء
فــي فــريــق عـمــل ال ــوزي ــر« ،ه ــي تهتم
بــاس ـت ـق ـبــال الـ ـن ــاس ب ـغ ـيــابــه .قـ ــراره
م ـ ــن ن ـ ـف ـ ـسـ ــه» .ح ـ ـ ــول ه ـ ـ ــذه ال ـن ـق ـط ــة
األخ ـ ـيـ ــرةُ ،ي ـج ـم ــع خ ـص ــوم وح ـل ـفــاء
ريفي« :أشرف هو فريق عمل نفسه.
ي ـس ـمــع ك ـث ـي ـرًا ول ـك ـن ــه ف ــي ال ـن ـهــايــة
يــأخــذ ال ـق ــرار الـ ــذي يـ ــراه مـنــاسـبــا».
ع ــدد أفـ ــراد فــريــق الـعـمــل الـتـنـفـيــذي
الذي ساعد ريفي على ربح املعركة
ال ـس ـي ــاس ـي ــة ص ـغ ـي ــر .م ــدي ــر امل ـك ـتــب
ف ــي طــراب ـلــس ه ــو ال ـص ـيــدلــي رش ــاد
ريـفــيّ ،أم ــا إدارة مكتب الـ ــوزارة في
ُ ّ
فسلمت إلــى النقيب محمد
بـيــروت
الرفاعي ،بينما أحمد خوجة الذي
كــان مــن األســاسـيــن فــي فــريــق عمل
آل ك ــرام ــي ،ال ـت ـح ــق ب ــري ـف ــي ودوره

ّ
قمر الدين أكد لـ»األخبار» وجود مساع
ُ
كهذه .وكشف أن «إغراءات عرضت على
بعض األعضاء لكنها لم تلق تجاوبًا
مـ ــن أحـ ـ ـ ــد» ،م ــوض ـح ــا أن «إن ـت ـخ ــاب ــي
رئـيـســا لـلـبـلــديــة م ـح ـســوم .وه ــذا ق ــرار
اتـ ـخ ــذ ق ـب ــل اإلنـ ـتـ ـخ ــاب ــات ،ول ـ ــم يــأخــذ
ً
طويال»ّ .
ورجح قمر الدين ،الذي
نقاشًا
انتخب عضوًا في البلدية ألربع دورات
مـتـتــالـيــة مـنــذ  ،1998ف ــوزه بــالــرئــاســة
بــالـتــزكـيــة «إذا ل ــم ي ـكــن ه ـنــاك مــرشــح
غ ـي ــري» .إال أن ه ــذا ال ـتــوافــق ،بحسب
قـمــر ال ــدي ــن ،ال يـنـسـحــب عـلــى منصب

يجر التوافق
نائب الرئيس الــذي «لــم
ِ
عليه بعد» ،نافيًا االتفاق على رياض
يمق ،و»النقاش ال يزال دائرًا حوله بني
َ
مرشحني أو ثالثة مرشحني» .علمًا أن
منصب نائب الرئيس كان يعطى عرفًا
للمسيحيني الذين غابوا هــذه الــدورة
عن املجلس البلدي.
أحــد الـفــائــزيــن ال ــ 16زاه ــر سلطان أكد
لـ»األخبار» أن «كل األعضاء وافقوا على
تزكية قمر الــديــن بمن فيهم تــدمــري».
وش ــدد عـلــى أن «األع ـض ــاء الـ ــ 16فريق
بلدي وإنمائي واحــد ممثل للمناطق

ريفي هو فريق
عمل نفسه .يسمع
كثيرًا ولكنه في
النهاية يأخذ القرار
الذي يراه مناسبًا

األساسي «حمام زاجل» بني الوزير
والـ ـف ــري ــق اآلخ ـ ـ ــر .الـ ـق ــاض ــي مـحـمــد
صعب واملحامي هاني املرعبي هما
املستشاران القانونيان .أما العميد
روبـ ـي ــر جـ ـب ــور ،رف ـي ــق دورة ري ـفــي،
ف ـي ـش ـغــل م ــرك ــز امل ـس ـت ـش ــار األم ـن ــي
واإلداري .العميد فواز متري هو أحد
مـسـتـشــاريــه أي ـض ــا .أم ــا الـصـحــافــي
أسـ ـ ـع ـ ــد بـ ـ ـ ـش ـ ـ ــارة ،ف ـ ـهـ ــو املـ ـسـ ـتـ ـش ــار
اإلعالمي والشخص الذي عمل على
تـطــويــر «سـ ــاح» وســائــل الـتــواصــل
اإلجـ ـتـ ـم ــاع ــي مل ــواجـ ـه ــة «الـ ـحـ ـص ــار
اإلعالمي في اإلنتخابات» ،تعاونه
في املكتب اإلعــامــي سحر آغــا .هذا
ً
فضال عن قرابة الــ« 100مفتاح» في
امل ـنــاطــق الـشـعـبـيــة ،يـتــواصـلــون مع
ريفي على نحو دائــم .وينفي ريفي
أي دور لشقيق زوجته محمد أديب
ونسيبه سعدي أديب في دعمه.
ب ـ ــاالض ـ ــاف ـ ــة لـ ـلـ ـخـ ـط ــاب ال ـس ـي ــاس ــي
وفـ ــريـ ــق الـ ـعـ ـم ــل ،يـ ـتـ ـح ــدث خ ـص ــوم
ريفي عن ماكينة إنتخابية «سرية»
ض ـخ ـم ــة ك ـ ــان م ــرك ــزه ــا فـ ــي مـجـمــع
امل ـ ـيـ ــرامـ ــارُ ،م ـق ـس ـمــة إلـ ــى مــاك ـي ـنــات
ً
صغيرة .مـثــا :ماكينة الشيخ بالل
شـعـبــان عـمـلــت ملصلحة الـجـبــاوي
ويـ ـم ــق وال ـ ـتـ ــدمـ ــري .م ــاك ـي ـن ــة ول ـيــد
ومعن كرامي دعمت التدمري ويمق.
أم ــا ال ـخــرق األب ــرز ملــاكـيـنــة الــرئـيــس
ن ـج ـيــب م ـي ـقــاتــي ،ف ـك ــان بــانـسـحــاب
ول ـي ــد ق ـمــر ال ــدي ــن مـنـهــا وتـضــامـنــه
مـ ـ ـ ــع شـ ـ ـقـ ـ ـيـ ـ ـق ـ ــه ،رئـ ـ ـ ـي ـ ـ ــس ال ـ ــائـ ـ ـح ـ ــة
ال ـ ـفـ ــائـ ــزة ،أح ـ ـمـ ــد ،ولـ ـك ــن بــال ـن ـس ـبــة
لــريـفــي «ماكينتنا لــم تـكــن ناجحة.
أع ـض ــاؤه ــا ع ـم ـلــوا بـ ـص ــدق ،إال أنــه
ك ــان ــت تـنـقـصـهــم ال ـخ ـب ــرة ال ـكــاف ـيــة.
اك ـت ـش ـف ـنــا أن ه ـ ــذا ال ـش ـغ ــل ب ـحــاجــة
إلى أشهر» .ويكشف عن سالح آخر
ُ
اســت ـع ـمــل ف ــي امل ـعــركــة ه ــو «ال ـحــرب
النفسية التي ال تعني الكذب».
الـ ـنـ ـظ ــام الـ ـعـ ـسـ ـك ــري ي ـن ـع ـك ــس عـلــى
تفاصيل حياة ريفي .طباعه نظامية،
يتكلم بسرعة وحازم .خالفًا إلطاللته
اإلع ــامـ ـي ــة وم ــواقـ ـف ــه «املـ ـتـ ـط ــرف ــة»،
ي ـظ ـهــر ري ـف ــي ه ـ ــادئ ال ـط ـب ــاع ،الئـقــا
ف ــي ال ـت ـعــامــل م ــع اآلخـ ــريـ ــن .تــرتـســم
اب ـت ـســامــات بـسـيـطــة ع ـلــى ث ـغ ــره من
وق ــت آلخـ ــر ،وخ ــاص ــة ح ــن يـعـتــرف:
«أتشدد حتى أشد ّالعصب».
نجح ريفي في «غش» زعماء الئحة
س ـ ِـك ــروا ب ـقــدرات ـهــم
ال ـت ــواف ــق ال ـ ّـذي ــن ّ
التي تبني أنها هشة .ارتباط اسمه
بــرفـيــق الـحــريــري وظ ـهــوره كحامي
«ث ـ ـ ـ ـ ــورة األرز» ،مـ ـق ــاب ــل ت ـ ـنـ ــازالت
ال ـ ـحـ ــريـ ــري الـ ـ ـ ــذي يـ ــريـ ــد اسـ ـتـ ـع ــادة
سـلـطــة فـلـتــت مــن بــن يــديــه ،إضــافــة
إل ــى شخصيته الـشـعـبــويــة ،عــوامــل
ســاه ـمــت ف ــي ب ـل ــورة «ح ــال ــة أش ــرف
ريفي» .العيون تشخص إليه حاليًا
وه ــو ي ـخ ـضــع لــإخ ـت ـبــار األص ـع ــب.
أمامه فرصة تدعيم ركائزه وتمكني
تحالفه مــع قــادة املناطق الشعبية.
تحوله إلى زعيم بحاجة أيضًا إلى
دع ــم س ـع ــودي ،لـكــن تـلـكــؤ ري ـفــي لن
يمنع أبـنــاء البلد مــن تلقينه درســا
تمامًا كما فعلوا مع «ابن الشهيد».
ال يــزال ريـفــي متواضعًا« :أنــا لست
زع ـي ـم ــا .أنـ ــا ح ــام ــل ق ـض ـيــة وأع ـيــش
قضيتي».

التوافق على قمرالدين
للرئاسة ال ينسحب على
منصب نائب الرئيس
يجر اختياره بعد
الذي لم ِ
(مروان طحطح)

واألح ـ ـيـ ــاء ...وم ـحــاوالت ـهــم لـتـفــريـقـنــا،
مستغلني التباينات البسيطة بيننا،
لن تؤثر على تماسكنا ووحدتنا» .ولم
يستبعد سلطان محاولة الفريق اآلخر
«سحب أو استمالة أعضاء من فريقنا،
وهــذا أمر طبيعي ،ولكن لن يصل إلى
نتيجة» ،متوقعا أن «يضع معارضونا
ع ــراق ـي ــل وع ـق ـب ــات أم ــام ـن ــا ملـنـعـنــا من
ال ـع ـم ــل إلن ـ ـمـ ــاء امل ــديـ ـن ــة ون ـه ـض ـت ـهــا،
وم ـع ــال ـج ــة آثـ ـ ــار ال ـت ــرك ــة ال ـث ـق ـي ـلــة فــي
ال ـب ـلــديــة .لـكـنـنــا ل ــن ن ـت ــردد لـحـظــة في
فضح كل املعرقلني».
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استغالل نفوذ وأموال
حسن عليق

لم يكن أشرف ريفي ضابطًا عاديًا في قوى االمن الداخلي .الحديث هنا
ُ
ليس عن إنجازات امنية تنسب إليه ،او ينسبها إلى نفسه .فهو خرج من
املــديــريــة ،بعدما قضى على رأسـهــا  8سـنــوات (لــم يسبق أن شغل احد
املنصب ذات ــه ط ــوال مــدة مماثلة) ،وهــي فــي حــال أس ــوأ مما كــانــت عليه.
بناء قوة استخبارية فعالة اسمها فرع املعلومات لم يكن نتاج جهده ،بل
ثمرة قرار سياسي لبناني إقليمي دولــي ،نفذه اللواء وسام الحسن،
هو ً
مواكبة ملرحلة ما بعد الخروج السوري من لبنان ،والسعي إلى تهميش
استخبارات الجيش واالجهزة األخرى ،في إطار االنقالب السياسي الذي
شهدته البالد بعد  14شباط  .2005وإذا وضع هذا الفرع جانبًا ،يكفي
النظر إلى اوضاع الشرطة القضائية ،وفضائح الفساد في اإلدارة املركزية،
وأحــوال الــدرك اإلقليمي ووحــدة القوى السيارة لتظهر تركة ريفي .أبرز
ّ
ما تحقق في عهده أمــران :االول ،رفع عديد قوى االمن الداخلي من نحو
ّ
 13ألف ضابط ورتيب ودركــي ومجند ،إلى ما يزيد على  27ألفًا؛ ورفع
املخصصات السرية في املديرية ،لتصل إلى نحو  15مليار ليرة سنويًا .في
ما يخص العديد ،ربما هي النسبة األكبر في زيادة اعداد الذين يتقاضون
رواتــب مــن خزينة الــدولــة ،فــي مؤسسة رسمية لبنانية ،فــي غضون 10
سنوات .وكان لريفي نصيب كبير من التوظيفات ،ما سمح له ببناء شبكة
عالقات سياسية واسعة ،وتأمني حضور شعبي من خالل العائالت التي
ّ
وظــف أبناءها فــي «مديريته» .امــا النفقات السرية ،التي يحق للمديرية
استخدامها من دون العودة إلى ديوان املحاسبة او وزارة الداخلية ،فعندما
كان وزير العدل املستقيل ال يزال مديرًا عامًا ،كان يقول دومًا إن العرف
يقضي بــأن يحتفظ رئيس الجهاز لنفسه بحرية التصرف بنحو ثلث
النفقات السرية ،مشيرًا إلى انه ينفقها لتمويل مخبرين مهمني ،وفي كل
ما يمكن ان يساهم في تأمني معلومات حساسة أو الحفاظ على األمن.
وبالطبع ،كان لطربلس نصيب من هذه االموال .يؤكد مسؤولون امنيون
انهم يملكون وثائق تكشف أن ريفي كان ينفق شخصيًا ،من املال العام،
اكثر من  50ألف دوالر شهريًا ،لـ»مفاتيح» في طرابلس ،مبالغ تراوح بني
 300ألف ليرة شهريًا ألحدهم ،و 10ماليني ليرة شهريًا آلخر .وبني الذين
خصص لهم ريفي «معاشات» شهرية ،قادة محاور ورجال دين اوقفوا
سابقًا بتهمة اإلرهاب .وكذلك كان املدير العام لقوى األمن الداخلي يمنح
شاهد في املحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس
بركته املالية لعائلة ِ
رفيق الحريري .بطبيعة الحال ،ينفي ريفي وفريق عمله كل ما ُيقال في
هــذا الـشــأن ،واضعًا كل إنفاق املخصصات السرية في خانة عمل فرع
املعلومات وقطعات االمــن الداخلي األخــرى (كــان فرع املعلومات يحصل
على  400مليون ليرة شهريًا ،وقادة وحدات االمن الداخلي مجتمعني على
 170مليون ليرة) .لكن األكيد أن «اللواء» استغل نفوذه في املديرية ،لبناء
حيثية شعبية ،تمامًا كما جرت العادة لدى غالبية املسؤولني الرسميني
في بالدنا ،بالتوظيف واملال وحماية املخالفات .وماذا عن مرحلة ما بعد
التقاعد؟ الرئيس نجيب ميقاتي كــان يجيب عن هــذا السؤال بالقول إن
منتجع امليرامار (الــذي ّ
شيدت أبنية تابعة له بمخالفة ُيقال في طرابلس
إن ريفي غطاها) يؤمن لريفي نحو مليوني دوالر سنويًا .وهــذا املبلغ،
بـحـســب مـيـقــاتــي ،يـتـيــح لـلـمـتـمـ ّـرد عـلــى الــرئـيــس سـعــد ال ـحــريــري تمويل
حركته السياسية ـ ـ الشعبية في عاصمة الشمال .هنا أيضًا ،ينفي ريفي
واملقربون منه ذلك ،قائلني إن امليرامار ملك خاص لرجل االعمال محمد
اديــب ،شقيق زوجــة الـلــواء املتقاعد ،وان االخير «يفصل عمله العام عن
عالقاته العائلية».

