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سياسة
تقرير

الئحة ريفي «شبه محسومة» في طرابلس:
لن أتحالف مع القوى التقليدية
باتت الئحة الوزير السابق
أشرف ريفي االنتخابية
في طرابلس شبه جاهزة،
المفترض أن يكشف
ومن ُ
عنها في األسبوع األول
من شباط .اختيار ُمرشحيه
بناء على ثالثة معايير:
أتى ً
االنتماء المناطقي ،تأمين
كحد أدنى ،وأن
 3000صوت ّ
يكون من الوجوه الجديدة
ليا القزي
االن ـت ـخــابــات الـبـلــديــة فــي طــرابـلــس،
ّ
ش ــك ـل ــت ن ـق ـط ــة ت ـ ـحـ ـ ّـول فـ ــي م ـس ـيــرة
الـ ـ ـ ــوزيـ ـ ـ ــر الـ ـ ـس ـ ــاب ـ ــق أش ـ ـ ـ ـ ــرف ريـ ـف ــي
الـسـيــاسـيــة ،الـتــي يــريــد استكمالها
ف ــي االن ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة .ال ت ــزال
َ
«س ـك ــرة» االن ـت ـصــار فــي «الـبـلــديــة»،

رغ ــم ال ـف ـشــل الـ ــذي ُم ـنــي ب ــه مجلس
طرابلس ّالبلدي ،مصدر الثقة األول
لريفي ،بــأنــه ُيمثل «الـخـيــار البديل
للناخبني» في دائرة الشمال الثانية
(طــراب ـلــس ـ ـ املـنـيــة ـ ـ الـضـنـيــة) .على
ّ
ال ــرغ ــم م ــن أن ح ـي ـث ـيــات «ال ـن ـيــابــة»
تـخـتـلــف ع ــن االن ـت ـخ ــاب ــات الـبـلــديــة.
في  6أيــار ،سيكون ريفي بمواجهة
رئـ ـي ــس ال ـح ـك ــوم ــة الـ ـس ــاب ــق نـجـيــب
م ـي ـق ــات ــي ،والـ ـن ــائ ــب م ـح ـمــد ك ـب ــارة،
والـ ــوزيـ ــر ال ـس ــاب ــق ف ـي ـصــل ك ــرام ــي.
وب ـ ـ ــدأ خـ ـص ــوم ري ـ ـفـ ــي ،مـ ــن أجـ ـه ــزة
أمنية وأحــزاب سياسية ،استقطاب
عـ ــدد م ــن كـ ـ ـ ــوادره وح ـل ـف ــائ ــه :ول ـيــد
م ـعــن ك ــرام ــي ،ع ـمــر ال ُ ـش ــام ــي ،هيثم
ّ
جـمـعــة ...إال أن أحــد املــرشـحــن على
ّ
ُ
الئحة اللواء املتقاعد يصر على أن
ري ـفــي «وحـ ــده ق ــادر عـلــى الـحـصــول
عـلــى  27أل ــف ص ــوت مــن أص ــل أكثر
من  170ألف ُمقترع تقريبًا» .الـ «27
أل ــف م ـق ـتــرع» يـعـنــي ح ـصــولــه على
م ـق ـع ــدي ــن م ــن أص ـ ــل  11م ـق ـع ـدًا فــي
الدائرة.
الـ ـص ــورة األولـ ـي ــة لــائ ـ ُحــة اكـتـمـلــت،
«ومـ ـ ـ ــن املـ ـفـ ـت ــرض أن ن ـع ـل ـن ـه ــا فــي
األس ـبــوع األول مــن ُش ـبــاط» .اعتمد
ريـفــي فــي اخ ـت ـيــاره املــرش ـحــن على
ـدد م ــن ال ـع ــوام ــل :وجـ ــوه ج ــدي ــدة،
عـ ـ ٍ
يحظى كل منها بدعم  3000صوت

ّ
ك ـ ـحـ ـ ّـد أدن ـ ـ ـ ــى ،وت ـ ــأمـ ــن ت ـم ـث ـي ــل ك ــل
املـنــاطــق الطرابلسية .األو ُلــويــة هي
«ل ــان ـت ـه ــاء م ــن ت ـح ــدي ــد امل ــرش ـح ــن

تتوقع ماكينة
ريفي أن تفوز الئحته
بالحد األدنى
بمقعدينّ ،
ُعن املقاعد السنية ،بعد ذلك ُيختار
امل ـ ــرشـ ـ ـح ـ ــون ال ـ ـع ـ ـلـ ــوي واملـ ـ ــارونـ ـ ــي
املتداولة
األسماء
ً
واألرثوذوكسي»ّ .
هي ،عن املقاعد السنية (إضافة إلى
ريفي) :وليد قمر الدين ،وعبد املنعم
عـلــم ال ــدي ــن ،وع ــام ــر أرنـ ـ ــاؤوط؛ زيــن
الــديــن دي ــب أو ب ــدر عـيــد عــن املقعد
ال ـع ـل ــوي؛ رف ـي ــق ي ــون ــس ع ــن املـقـعــد
املاروني؛ مايا حبيب أو سابا زريق
عــن مقعد ال ــروم الكاثوليك؛ عثمان
عـلــم ال ــدي ــن ف ــي امل ـن ـيــة؛ عـبــد الـعــزيــز
الضنية.
الصمد وراغب رعد في ُ
ُي ّ
شرح ريفي وضع بعض املرشحني،
ّ
فـيـقــول إن ولـيــد قـمــر الــديــن هــو ابــن
الـ ـتـ ـب ــان ــة ،وشـ ـقـ ـي ــق رئ ـ ـيـ ــس ب ـل ــدي ــة

ط ــرابـ ـل ــس« ،ولـ ــديـ ــه ح ـي ـث ـيــة بـسـبــب
كـ ـ ـ ــرة ال ـ ـ ـقـ ـ ــدم فـ ـ ــي املـ ـ ــدي ـ ـ ـنـ ـ ــة ،ولـ ـ ــدى
ال ـ ـطـ ــراب ـ ـل ـ ـس ـ ـيـ ــن فـ ـ ــي غـ ـ ــانـ ـ ــا ،وبـ ــن
ال ـعــائــات الـطــرابـلـسـيــة» .أم ــا نقيب
املـ ـهـ ـن ــدس ــن الـ ـس ــاب ــق عـ ـب ــد امل ـن ـع ــم
ع ـل ــم الـ ــديـ ــن« ،ف ـي ـت ـف ــاع ــل مـ ــع أب ـن ــاء
امليناء» .بالنسبة إلى بقية األسماء
امل ـطــروحــة ،ف ـ «مــايــا حـبـيــب نشيطة
وس ـ ــط ال ـش ـب ـي ـب ــة األرثـ ــوذوك ـ ـس ـ ـيـ ــة،
ولـ ـك ــن لـ ــم ت ـح ـس ــم خ ـ ـيـ ــارهـ ــا .ك ــذل ــك
ل ــم ن ـح ـســم ب ـع ــد م ــع بـ ــدر عـ ـي ــد .أم ــا
عـبــد الـعــزيــز الـصـمــد (أح ــد املمولني
األس ــاسـ ـي ــن ل ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل فــي
الـ ـضـ ـنـ ـي ــة) ،فـ ـهـ ـ ّن ــاك ح ـ ـ ـ ُـوار ّأولـ ـ ـ ــي».
ويــؤكــد ري ـفــي أن ــه «ل ــن نــرشــح أح ـدًا
من أعضاء البلدية الحاليني» ،بعد
ما ُحكي عن إمكانية ترشيح خالد
التدمري.
ّ
ال يــزال ريفي ُمصرًا على أن «املناخ
التغييري يكبر ...بكرا بتشوفو» .ألن
يؤثر عليك سلبًا عــدم التحالف مع
أي قوى سياسية رئيسية؟ «ال أريد
أحـدًا .الجيل الجديد يريد التغيير،
لذلك ال ينفع أن أتحالف مع القوى
ال ـت ـق ـل ـيــديــة» .ق ــوت ــه األس ــاس ـي ــة هــي
املدينة ،أمــا فــي املنية ـ ـ الضنية
فــي ُ
«فلم نعرها االهتمام الكافي قبل أن
ُ
تصبح جزءًا من الدائرة االنتخابية،
ٌ
نسيج واحد».
ولكن الثالثة
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فتشوا عن غيري!
جنبالط يعلن استبعاد برجا «انتخابيًا»ّ :
الجنون
محمد ّ

ّ
بعد  24عامًا على تمثلها في املجلس
النيابي عبر النائب فــي كتلة الحزب
التقدمي االشـتــراكــي عــاء الــديــن تــرو،
أصبحت بلدة برجا ـ إقليم الخروب،
خارج الحسابات االنتخابية لألحزاب
الرئيسية في املنطقة .فيوم أمس ،أبلغ
رئيس الحزب االشتراكي النائب وليد
جـنـبــاط أع ـضــاء لـجـنــة مـتــابـعــة ملف
االنتخابات النيابية في برجا ،خالل
زي ــارت ـه ــم ل ــه ف ــي كـلـيـمـنـصــو ،تمسكه
بمرشحه عن املقعد السني في الشوف
بــال عبدالله ،وع ــدم نيته تسمية أي
مرشح آخر من برجاُ .
كالم جنبالط َّلم
ٍ
َّ
يقف عند هذا الحد ،بل أكد للوفد أنه
ال يتحمل مسؤولية استثناء برجا من

املـعــادلــة االنـتـخــابـيــة» .وق ــال ،بحسب
ُ
أعطيت
مشاركني في االجتماع« :لقد
برجا  25عامًا ،وإذا النائب عالء الدين
تــرو أخـطــأ ،فــأنــا ال أتحمل مسؤولية
ذل ـ ــك» .وأضـ ـ ــاف« :ف ـت ـشــوا ع ــن غ ـيــري،
ألنـ ــه أي ـض ــا ع ـل ـيــه ت ـح ـمــل امل ـســؤول ـيــة
ف ــي امل ـن ـط ـق ــة» ،ف ــي إشـ ـ ـ ــار ٍة إلـ ــى ت ـيــار
«املـسـتـقـبــل» ورئ ـيــس الـحـكــومــة سعد
الحريري.
أصداء االجتماع لم تكن إيجابية على
الشارع البرجاوي ،إذ اعتبرت مختلف
فاعليات البلدة أن الـقــوى السياسية
استثنت برجا من املعادلة السياسية،
كــون ـهــا ت ـضــم أك ـب ــر ك ـت ـلــة نــاخ ـبــة في
إق ـل ـيــم الـ ـخ ــروب .ع ــدد نــاخ ـبــي الـبـلــدة
املسجلني يـفــوق الـ ـ  15أل ـفــا ،مــن أصــل
نحو  60ألف ناخب في إقليم الخروب.

ستدعم «لجنة المتابعة» أي مرشح برجاوي كائنًا من كان،
الئحة انتمى (هيثم الموسوي)
وألي ٍ

ُ
ويـم ـثــل ه ــذه املـنـطـقــة نــائ ـبــان سنيان
في قضاء الشوف (من أصل  8نواب).
ّ
وفي االنتخابات املقبلة ،يشكل قضاءا
الشوف وعاليه أكبر دائــرة انتخابية،
لجهة عدد املقاعد ( 13نائبًا).
وب ـح ـس ــب م ـع ـل ــوم ــات «األخـ ـ ـب ـ ــار» مــن
مصادر سياسية متابعة ،فقد «كانت
هـ ـن ــاك ن ـي ــة م ــن ق ـب ــل ب ـع ــض امل ـقــربــن
م ــن تـ ـ ــرو ،ل ـت ـســوي ـقــه م ــن ج ــدي ــد ل ــدى
جنبالط ،لكنهم فوجئوا بكالم األخير
عن نائبه ،وقوله إنه أخطأ» .وتضيف
املصادر« :خالل الفترة املاضية ،عقدت
اج ـت ـم ــاع ــات لـ ــدائـ ــر ٍة م ـقــربــة م ــن ت ــرو،
للتباحث فــي كيفية التسويق لــه من
خــال الـلـقــاءات الـتــي تعقد فــي برجا،
ومن خالل زيارة الجمعيات السياسية،
وأبــرزهــم جنبالط» .وتضيف" :هدفت

خطة املقربني مــن تــرو إلــى استقطاب
أك ـبــر كـتـلــة م ــن املــؤيــديــن ل ــه ،والـلـعــب
ع ـلــى عــاط ـفــة ال ـب ــرج ــاوي ــن املـطــالـبــن
بحفظ مقعدهم في املجلس النيابي،
األمــر الــذي سيشكل ورقــة ضغط على
ج ـن ـب ــاط إلع ـ ـ ــادة ط ــرح ــه م ــن ج ــدي ــد،
بإجماع برجاوي،
بذريعة أنه يحظى
ٍ
وبالتالي إظـهــار مرشح "االشـتــراكـ َّـي"
بالل عبدالله البديل من ترو ،على أنه
َّ
مرشح ضعيف» .وكشفت املصادر أن
"أحد املقربني من ترو َ
طلب إنهاء عمل
ـام على انعقاد
لجنة املتابعة ،بعد أي ـ ٍ
ـون
ـ
ن
ـا
ـ
ك
ـي
ـ
ف
ـع
ـ
س
الـلـقــاء ال ـت ـشــاوري املــو
ً
األول املــاضــي ،بعدما وجــد معارضة
شــديــدة غير مباشرة مــن قبل العديد
من املستقلني إلعادة تعويم ترو» .إلى
ذلــك ،تؤكد مـصــادر فــي لجنة متابعة
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الرئيس األلماني لطالب «اللبنانية» :ال تكرهوا اسرائيل!
فاتن الحاج
بدبلوماسية ،أجــاب رئيس جمهورية
أمل ـ ــانـ ـ ـي ـ ــا ال ـ ـف ـ ــدرال ـ ـي ـ ــة ف ـ ــران ـ ــك ف ــال ـت ــر
شتاينماير عن أسئلة طالب الجامعة
اللبنانية .انتظر شتاينماير الذي زار
األردن أخيرًا أن يكون حرم الجامعة في
الحدث منبرًا أكاديميًا محايدًا يطل من
خالله على الشباب اللبناني والعربي
ع ـلــى الـ ـس ــواء ،م ـ ّ
ـروج ــا مل ــوق ــف أملــانـيــا
وامل ـج ـم ــوع ــة األوروبـ ـ ـي ـ ــة م ــن ال ـح ـلــول
السياسية للنزاع العربي ـ ـ اإلسرائيلي
في املرحلة املقبلة .رغم إعالن الرئيس
األملـ ــانـ ــي ال ـ ـتـ ــزام أمل ــان ـي ــا بــامل ـســؤول ـيــة
التاريخية تجاه إسرائيل على خلفية

«املحرقة اليهودية»ّ ،
تقصد ـ ـ أو ربما
كانت هذه هي الرسالة األساسية التي
أراد توجيهها في اللقاء الحواري أمس
ـ ـ التمايز عن موقف الواليات املتحدة
ورئيسها دونالد ترامب لجهة اإلقرار
بالقدس عاصمة إلسرائيل واملطالبة
بـ ـجـ ـل ــوس األط ـ ـ ـ ـ ــراف املـ ـتـ ـن ــازع ــة عـلــى
طاولة املفاوضات بغية السير باتجاه
حل الدولتني ،داعيًا الــى عــدم الشعور
بالكراهية تجاه إسرائيل!
ّ
استفز الرئيس األملاني أن يسأله حسن
شــري ،طالب في كلية العلوم الطبية،
عما إذا كان الشعور بالذنب التاريخي
تجاه إسرائيل يبرر ألملانيا انحيازها
ل ـل ـط ــرف اإلس ــرائ ـي ـل ــي ف ــي اعـ ـت ــداءات ــه

عـلــى الـشـعــوب الـعــربـيــة ،وكـيــف يمكن
أن نثق بدولة تدعم إسرائيل؟ فأجاب
بامتعاض« :ال يرى الجميع في بلدكم
ه ــذا األم ــر ،ول ــو سمعتم بشكل دقيق
مــا قـلــت ملــا ســألـتــم ه ــذا ال ـس ــؤال ،وهــو
أننا ال نستطيع أن نهرب من التاريخ.
وهذه املسؤولية ال تمنعنا من انتقاد
السياسة اإلسرائيلية حيث يجب أن
ننتقدها .وبــالـتــالــي ال تـتـعــارض هذه
امل ـس ــؤول ـي ــة م ــع دعـ ــم ل ـب ـن ــان ،فــأملــانـيــا
تملك عــدالــة بالتمييز وليست لديها
آراء مسبقة».
لـ ــم ي ـق ـن ــع كـ ـ ــام ش ـت ــاي ـن ـم ــاي ــر عـ ــن أن
ت ـص ــدي ــر األس ـل ـح ــة األمل ــانـ ـي ــة ل ــم يـعــد
ف ــي ال ـس ـنــوات الـســابـقــة يـشـمــل أمــاكــن

الـ ـت ــوت ــر إح ـ ـ ــدى الـ ـط ــالـ ـب ــات ،ف ـس ــأل ــت:
«مــاذا عن الغواصات التي ترسلونها
إلس ــرائ ـي ــل؟» .هـنــا ع ــاد الــرئـيــس وكــرر
رسالته« :القرار املتخذ في واشنطن ال
يقدم مساهمة في حل الصراع العربي
ـ اإلسرائيلي»!
وعـ ـ ــن س ـ ـ ــؤال ح ـس ــن حـ ـ ـم ـ ــادة ،ط ــال ــب
دك ـ ـتـ ــوراه ف ــي ك ـل ـيــة ال ـه ـن ــدس ــة ،بـشــأن
إقرار أملانيا بحق الشعوب في مقاومة
االعتداء ،ال سيما أن االتحاد األوروبي
وضـ ــع ب ـعــض ح ــرك ــات امل ـق ــاوم ــة على
لـ ــوائـ ــح اإلره ـ ـ ـ ـ ــاب ،ق ـ ــال ش ـتــاي ـن ـمــايــر:
«أم ـض ـي ــت ن ـص ــف ح ـي ــات ــي أداف ـ ـ ــع عــن
ميثاق األمم املتحدة وأنا أحترم النظام
العاملي وأدعو إلى االنضباط به».

ونفى الرئيس األملاني ردًا على سؤال
كــارال نجيم ،طالبة ماستر بحثي في
كلية اإلع ــام ،أن يـكــون ال ــدور األملــانــي
ض ـع ـي ـفــا ف ــي امل ـن ـط ـقــة «فـ ـق ــد حـضــرنــا
بقوة في األعوام القليلة املاضية .ولكن
تقييم ذلك يتوقف ربما على مقارنتنا
ً
بالدول الفاعلة األخرى .فنحن مثال ال
نماثل الــواليــات املتحدة وروسـيــا في
هذا املجال».
س ـ ــأل ج ـ ــاد ال ـ ـحـ ــاج مـ ــن ك ـل ـي ــة اآلداب
والـ ـعـ ـل ــوم اإلن ـس ــان ـي ــة ع ــن ال ـخ ـط ــوات
ال ـع ـم ـل ـي ــة ال ـ ـتـ ــي س ـت ـت ـخ ــذه ــا أمل ــان ـي ــا
ل ــدع ــم ال ـن ــازح ــن ال ـس ــوري ــن وإي ـج ــاد
حــوافــز البقاء ووقــف الـحــروب ،فأشار
ش ـتــاي ـن ـمــايــر إل ـ ــى أن ه ـ ــذا امل ــوض ــوع

