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سياسة
على الغالف

آخر معارك سعد الحريري :أشــ

حين كان مديرًا عامًا لقوى األمن
الداخلي ،تفوق أشرف ريفي على كل
المديرين العامين في االفادة القصوى
من وظيفته الرسمية لتدعيم زعامته
الشعبية بمختلف أنواع التنفيعات :من
تحويل أصحاب عربات الخضر ومخالفات
البناء والمطلوبين للعدالة إلى مناصرين،
إلى تحويل صندوق المهمات الخاصة
ّ
مصرفي
في مديريته إلى حساب
مخصص لرواتب األزالم .فكيف الحال اآلن
وقد تحولت الدجاجة التي تبيض ذهبًا
إلى مزرعة دجاج؟
غسان سعود
لـم يعـد األمـر يتعلـق باستنسـاخ
تجربـة الديمقراطيـة السـعودية فـي
الـدول العربيـة األخـرى ،أو تحقيـق

«اللواء» ُي ّ
هددّ :االتحاد
لطرابلس ،وإل...
يتألف اتحاد بلديات الفيحاء من أربع بلديات:
طرابلس ،البداوي ،امليناء والقلمون .والغلبة
وسط هؤالء هي لتحالف تيار املستقبل
والرئيس نجيب ميقاتي .فرئيس بلدية امليناء
عبد القادر علم الدين هو األكبر سنًا بني
مرشحي البلديات األربعة ،ويكفيه تأمني
صوت واحد إلى جانب صوته للفوز بفارق
السن برئاسة االتحاد .إال أن مصادر الوزير
املستقيل أشرف ريفي تتحدث عن إيصاله
رسالة واضحة للرئيس ميقاتي بوجوب قيامه
بما يلزم لفوز رئيس بلدية طرابلس أحمد
قمر الدين ،املحسوب على ريفي ،برئاسة
االتحاد .ونقلت املصادر عن ريفي تهديدًا
واضحًا مليقاتي بعدم وجوب تحميل نفسه
أمام الطرابلسيني مسؤولية خسارتهم االتحاد
ً
ملصلحة امليناء أو القلمون أو البداوي نزوال عند
رغبة سياسييهم ،نكاية بوزير العدل .وأشارت
املعلومات إلى نية رئيس بلدية طرابلس
االنسحاب فورًا من جلسة القائمقامية في
حال أقدم أي رئيس بلدية على الترشح ضده،
ليبدأ فورًا إجراءات سحب طرابلس من اتحاد
بلديات الفيحاء بحيث تستمر البلديات الثالث،
من دون عاصمة الشمال ويفقد االتحاد
بالتالي قيمته.

الحريري إلى
طرابلس
الستعادة التيار
واحتواء ريفي

مـا عجـزت آلـة الحـرب اإلسـرائيلية
ـ ـ ـ الداعشـية عـن فعلـه بحـزب اللـه.
ّ
وتغيـر عنوانـه
تضـاءل حجـم الخصـم
واسـمه وشـكله .بـات اللـواء املتقاعـد
أشـرف ريفـي هـو الـداء الـذي يشـكو
رئيـس تيـار املسـتقبل سـعد الحريـري
منـه .مـن يقـارن الصفعـة السياسـية
التـي وجههـا رئيـس الحكومـة
السـابق نجيـب ميقاتـي للحريـري
سـابقًا بالصفعـة الشـعبية التـي
يوجههـا ريفـي للحريـري اليـوم يك ّـون
انطباعـا أوليـا عـن مالمـح الوجـه الذي
يحـاول الحريـري إخفـاءه بأقنعتـه
الرمضانيـة املختلفـة .مـا حصـل كان
أشـبه بتشـكيل النائـب هانـي قبيسـي
الئحـة ضـد الالئحـة املدعومـة مـن
الرئيـس نبيـه بـري فـي النبطيـة ،أو
خـروج أحـد اإلشـتراكيني عـن طاعـة
الرفيـق البيـك .وهـذا مـا ال يحصـل،
ببسـاطة ،فـي الحيـاة السياسـية
اللبنانيـة :حين حـاول صهـر الرئيـس
أمين الجميـل السـابق ميشـال مكتـف
أن «يفتـح علـى حسـابه» ،صـار ه ّـم آل
الجميـل أن يكـون مكتـف األخيـر فـي
اسـتطالعات الـرأي ال النائـب سـامي
الجميـل األول .أمـا القـوات اللبنانيـة
فلـم يسـتفزها شـيء فـي السـنوات
العشـر املاضيـة أكثـر مـن ظاهـرة
حنـا العتيـق ،عندمـا كان صديـق
األخيـر ،اليـاس باسـيل ،يمسـك بـكل
خيوطهـا .وفـي التيـار الوطنـي الحـر
فعـل العمـاد ميشـال عـون كل مـا يلـزم
دائمـا ليطمئـن أنـه مـا مـن عونيين
مـن دون عـون .والالفـت أن القـوى
السياسـية تتفهـم بعضهـا بعضـا
وتحتـرم شـروط اللعبـة .فالخارجـون
مـن التيـار «اسـتكتبوا» فـي بضعـة
مواقـع إلكترونيـة ،لكـن لـم ُيصـر إلـى
إعـادة توزيرهـم أو جمعهـم فـي إطـار
سياسـي موحـد مدعـوم مـن خصـوم
التيـار ،كذلـك فوجـئ «الحنـون»
باألبـواب العونيـة موصـدة في وجهه.
ورغـم بحـث العونيين والقـوات
املضنـي عمـا ُ
«ينكـي» الكتائـب فإنهما
لـم ولـن يسـتخدما ورقـة مكتـف .ومـا
سـبق كان واضحـا طبعـا فـي تضامـن
خصـوم الحريـري معـه إلعـادة اإلبـن
الضـال إلـى رشـده.
املشـكلة فـي انتفاضـة ريفـي أنهـا
ال تـزال مجهولـة املنشـأ بالنسـبة
للحريـري الـذي ال يعلـم أيـن طبخـت
وال أيـن تنتهـي .ففـي وقـت يصطـف
فيـه خصـوم الحريـري ،مـن ميقاتـي
إلـى الوزيـر السـابق عبـد الرحيـم
مـراد ،فـي صـف السـفارة السـعودية،
يخـرج ريفـي ليقـول إن «الخارجيـة»
السـعودية شـيء وقـرار اململكـة شـيء
آخـر .ومـن كان يقـول إن غالبيـة
األبـواب السـعودية مقفلـة فـي وجـه
املديـر العـام السـابق لقـوى األمـن

عبد الكافي الصمد
لن تشبه االفطارات الرمضانية
الثالثة التي يرعاها الرئيس سعد
الحريري في طرابلس والشمال،
ً
إبتداء من الجمعة ،تلك التي اعتاد
أن يقيمها في عاصمة الشمال منذ
 11عامًا .إذ يدرك رئيس الحكومة
السابق أن األزمات البنيوية التي
يعانيها تيار املستقبل تستدعي
معالجات جذرية ال إفطارات
رمضانية .وهو يعود الى الشمال،
في رمضان الجاري ،بعد الصفعات
التي تلقاها في اإلنتخابات البلدية
في أكثر من منطقة شمالية ،وأشدها
كانت في طرابلس على يد الوزير
أشرف ريفي.

الداخلـي ،يالحـظ مـن حصـص الغـذاء
الرمضانيـة التـي توزعهـا مكاتبـه
للمحتاجين أن أبوابـا إماراتيـة تفتـح
لـه ،وهنـاك فـي الكويـت وقطـر مـن
هـم مسـتعدون دائمـا لتمويـل مـن
يدغـدغ «املشـاعر السـلفية» .ويؤكـد
املطلعـون علـى العالقـات السـعودية ـ ـ ـ
ّ
ـعودي
اللبنانيـة أن عاطفـة الجيـل الس
السـابق الجياشـة ملصيفهـم الجبلـي
حكمـت عالقتهـم بلبنـان ،أمـا اليـوم
فحقـد األمـراء السـلفيني علـى حـزب
اللـه يتحكـم فـي نظرتهـم إلـى لبنـان،

ّ
حيـث ال يجـدون مـن «يفـش خلقهـم»
أكثـر مـن ريفـي .الجيـل الجديـد لـم
يسـمع ببحمـدون وال سـحرته عاليـه
أو بولونيـا وبرمانـا؛ كل مـا يعرفـه
أن لبنـان بلـد يسـيطر حـزب اللـه عليـه
ويجب تضييق الخناق عليه .والالفت
أن ريفـي يتحـدث فـي مقابالتـه مـن
جهـة أخـرى عـن نيـة الواليـات املتحـدة
وأوروبـا إجـراء انتخابـات نيابيـة فـي
لبنـان كأنـه يجلـس فـي دوائـر صناعـة
القـرار األميركيـة .والجديـر ذكـره فـي
هـذا السـياق أن أرشـيف ريفـي يبين

أداء الرجـل أدوارًا أمنيـة مهمـة سـابقة
الرتباطـه بالرئيـس رفيـق الحريـري
بكثيـر ،فهـو علـى سـبيل املثـال كان
ّ
ـتراكي
حاضـرًا فـي صفقـة اإلفـراج االش
عـن أسـرى ديـر القمـر غـداة االنسـحاب
االسـرائيلي مـن الجبـل بعدمـا كلفـت
قـوى األمـن الداخلـي تنظيم خروجهم.
وال أحـد يعلـم كيـف اختيـر الضابـط
الـذي يشـاع أن عائلتـه كان تديـن
بوالئهـا للرئيـس رشـيد كرامـي إلنقاذ
القـوات مـن ورطتهـا ،لكـن الخالصـة
تفيد بأن وضعه في سـلة جهاز أمني

أشرف ريفي بات التهديد األكبر للحريرية السياسية (مروان طحطح)

لم يهضم الحريري خروج ريفي من
ً
تحت جناحه وتمرده عليه ،وصوال
إلى حد محاولته وراثة التيار األزرق
في املدينة ،ما دفعه لشد الرحال
إلى طرابلس الستعادة ما يمكن
إستعادته قبل فوات األوان .األيام
الثالثة ستشهد لقاءات واجتماعات
يعقدها الحريري مع منسقي التيار
وكوادره في طرابلس والشمال.
منسق التيار في طرابلس ناصر
«األخبار» إن «التيار
عدرة قال لـ
ً
ال يزال حاضرًا وفاعال في املدينة،
والحريري يزور طرابلس على نحو
طبيعي ألنها تعني له الكثير» .ونفى
أن تكون نتائج اإلنتخابات البلدية
مؤشرًا على تراجع حضور التيار
سياسيًا وشعبيًا ،ألن «البلديات

محطة ال تحدد األحجام السياسية،
ومزاج الناخبني فيها مختلف عن
اإلنتخابات النيابية» .غير أنه ّ
أقر،
في املقابل ،بـ»وقوع أخطاء ،ونقوم
بمراجعة لتالفي وقوع أي خلل
في املراحل املقبلة» .ولفت الى أن
املؤتمر العام للتيار الذي سيعقد
في الخريف املقبل« ،سيشهد إعادة
هيكلة ،وإنتخابات داخلية ،وإدخال
دم جديد إلى املنسقيات».
لكن كل ذلك لن يكون كافيًا لخروج
الحريري وتياره من أزمتهما في
طرابلس ،التي ّ
عبر عنها بوضوح
عدم دعوة ريفي لحضور إفطار الغد
(غادر إلى السويد في «زيارة عمل»)،
وخصوصًا أن عددًا ال يستهان به من
أبناء التيار األزرق بدأوا بااللتحاق

عدد كبير من
كوادر التيار لن
يلبوا دعوات الحريري
الى االفطار

بريفي .فقد أعلن عدد كبير من
كوادر التيار في املناطق الشعبية
وفي األقضية الشمالية ،ممن وجهت
إليهم الدعوات ،أنهم لن ّ
يلبوها .فيما

