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تقرير

طرابلس« :الشعب يريد» ميقاتي وريفي؟
االستعدادات لالنتخابات
النيابية في طرابلس بدأت.
معركة تيار المستقبل تبدو
وجودية .في مواجهته
خصمان قويان :نجيب
ميقاتي بقوته المالية،
وأشرف ريفي بـ»العصب
الشعبي» .حتى اللحظة،
لم يتحالفا .لكن تعاونهما
خدماتيًا ،ووجود خصم
النفور
مشترك لهما ،وغياب ّ
الشعبي من تقاربهما ،تشكل
أسسًا للتفاهم االنتخابي،
معًا ّ
وإثبات أن المستقبل «ال ُيمثل
وحده الطائفة السنية»
ليا القزي
مــال ـيــة .حـتــى اآلن يـنـتـظــر الـحــريــري
خالصات النهايات التي سترسمها
املنطقة فــي عهد الــرئـيــس االميركي
دونــالــد تــرامــب وم ــا يمكن أن تسفر
ع ـنــه ع ــاق ــات واش ـن ـط ــن وال ــري ــاض،
وموقف األخـيــرة من خطوات العهد
االولى ،ال سيما أن رئيس الجمهورية
يـ ـض ــاع ــف خ ـ ـطـ ــواتـ ــه الـ ـ ـت ـ ــي اع ـت ـق ــد
خصومه أنها يمكن أن تكون حيادية
إذا مــا وص ــل ال ــى ب ـع ـبــدا ،لـيـفــاجــأوا
ب ــأن ـه ــا ت ـص ـع ـي ــدي ــة ،فـ ــي مـ ــا يـتـعـلــق
بحزب الله والـنـظــام ال ـســوري .حتى
هـ ــذا ال ـت ـص ـع ـيــد س ـي ـك ــون ال ـح ــري ــري
مضطرًا الى تدوير الزوايا بشأنه ،ما
دامت السعودية لم تعط بعد إشارة
سلبية واض ـحــة تـجــاه ع ــون ،إال في
ما هو متداول من شخصيات ّ
مقربة
منها عن استيائها منه .أما موقفها
مــن الـحــريــري فقصة أخ ــرى ،ال تريد
كـ ـس ــره ل ـك ـن ـهــا ال ت ـس ـت ـس ـيــغ إدارتـ ـ ــه
للملف الداخلي.
ومشكلة النائب وليد جنبالط اليوم
أنـ ـ ــه يـ ـ ـص ـ ــارع وحـ ـ ـيـ ـ ـدًا وي ـ ــدف ـ ــع ثـمــن
تخليه عن الخط الدفاعي الــذي كان
ّ
يهب لنجدته حني يصبح مستهدفًا
كشخص وكطائفة .وهنا حساسية
وضـ ـع ــه ب ـع ــدم ــا أصـ ـب ــح مـ ـط ـ ّـوق ــا؛ ال
ّ
ح ـل ـفــاؤه الـحـقـيـقـيــون ف ــي وارد شــن
مـعــركــة م ــن أج ـلــه كـمــا كــانــت حالهم
منذ عــام  2005وقـبـلــه ،وال خصومه
الذين لم يغفروا له كثيرًا من الزالت،
سيقفون على خاطره.
أمـ ــا الـ ـك ــام ع ـل ــى ق ــان ــون االن ـت ـخ ــاب
ف ـلــم ي ـعــد م ـجــديــا ف ــي مــرح ـلــة تشهد
حــال ـيــا شـ ـ ّـد ك ـب ــاش إق ـل ـي ـمــي حـ ــاد ال
ي ـم ـك ــن م ـع ــه تـ ـص ــور إم ـ ـكـ ــان خـ ــروج
لـبـنــان بــانـتـخــابــات «طـبـيـعـيــة» وفــق
ق ــان ــون ان ـت ـخــاب ج ــدي ــد ،ألن ال ـســؤال
املتقدم ـ في وقت تحاول فيه الثنائية
امل ـس ـي ـح ـي ــة الـ ـقـ ـب ــض عـ ـل ــى امل ـق ــاع ــد
املسيحية وإق ـصــاء خـصــومـهــا ـ ـ هو
أي مجلس نيابي يــريــده حــزب الله؟
هــل هــو املـجـلــس ال ــذي أراده ا ّلـنـظــام
الـســوري بني  1992و 1996ووقــع كل
االت ـفــاقــات الثنائية مــع ســوريــا؟ في
وق ــت يــرتــاح فـيــه ال ـحــزب ال ــى لحظة
يـسـتـعـيــد فـيـهــا رئ ـي ــس الـجـمـهــوريــة
خطابًا أقرب الى خطاب الحزب في ما
ّ
يخص دوره والقرارت الدولية ودور
إيـ ــران وس ــوري ــا .أل ـيــس مــن مصلحة
ح ــزب الـلــه ال ـيــوم أن يتمسك بــإجــراء
االنتخابات اليوم وال يقبل بالتمديد،
في فرصة إقليمية سانحة ،كما كانت
حال قوى  14آذار عام 2005؟ أال يمكن
للحزب الـيــوم ،وهــو الــذي يرتاح الى
وضعه كيفما كــان شكل القانون ،أن
يستفيد من املهادنة الداخلية ليحكم
سيطرته أكثر على اللحظة املواتية
لــه ،فيقبض فعليًا على أول مجلس
في عهد عون؟

خ ـل ــف األب ـن ـي ــة ال ـك ـئ ـي ـبــة وامل ـت ــاص ـق ــة،
ّ
بخفر من
تختبئ مدينة طرابلس .تطل
ٍ
بني األزقة املزدحمة ،لتكشف عن تاريخ
وحـ ـض ــار ٍة «م ـط ـم ــوري ــن» ب ــاإله ـم ــال .ال
ُيمكن االعتماد على كثافة انتشار صور
السياسيني ملـعــرفــة إن كــانــت الحمالت
االن ـت ـخ ــاب ـي ــة ق ــد ان ـط ـل ـقــت ف ــي امل ــدي ـن ــة.
بشكل دائم .ولكن
فهذه الصور مرفوعة
ٍ
الحديث عن السياسيني واالنتخابات ال
يغيب عن ألسن الطرابلسيني.
ً
يـمـلــك يـحـيــى م ـ ُحــا لـبـيــع األل ـب ـســة في
سـ ــوق ال ـق ـم ــح املـ ـ ّ
ـرمـ ــم ح ــدي ـث ــا م ــن قـبــل
جمعية العزم (التابعة للرئيس نجيب
ميقاتي)« .أنــا مع بيت كرامي بــاألول»،
ُي ـع ـل ــن ابـ ــن بـ ــاب ال ـح ــدي ــد الـسـبـعـيـنــي.
استنادًا إلى َ
«س َمعي الكتير منيحُ ،يقال
ّ
إن تحالفًا سيتم بني ميقاتي و(الوزير
أشرف) ريفي .األول لم يوقف الخدمات
ّ
وال ـثــانــي اب ــن ه ــذه الـبـيـئــة ،فــي حــن أن
آل الحريري تراجعت شعبيتهم كثيرًا
ول ـي ــس لــدي ـهــم مـ ـس ــاع ــدات» .ج ـ ــاره في
ّ
الحبوب يختصر الحديث
محله لبيع
ّ
ّ
بجملةٍ واح ــدة« :لفيهم كلهم وحطيهم
بالنار .ال انتخبت وال بدي انتخب».
فــي «طـلـعــة ال ـك ــواع» امل ــؤدي ــة إل ــى القبة
من جهة وشــارع سوريا يسارًا ،يجلس
ٌ
رجـ ــل م ــن ال ـق ـ ّـبــة وإلـ ــى جــان ـبــه صــديـقــه
ال ـ ــذي سـيـنـتـخــب ت ـي ــار املـسـتـقـبــل «ألن
(رئـيــس الحكومة) سعد هــو ابــن رفيق
الحريري» .أما األول ،فيظهر من حديثه
أنـ ـ ــه ي ــؤي ــد مـ ـيـ ـق ــات ــي« ،هـ ـ ــو ق ـ ـ ــدوة ول ــه
فضل على البلد .من تحالف معهم في
الـبـلــديــة ح ــرق ــوه .الـتـحــالــف األقـ ــوى هو
بني ميقاتي وريفي» .يتطابق كالم عدد
من أبناء طرابلس عن هذا التحالف مع

مــا يشيعه عضو فــي فــريــق عمل ريفي
ّ
ب ــأن «جمهورنا يـقــول نعم مليقاتي وال
للحريري ،وجمهور ميقاتي يقول نعم
لريفي وال لـ(فيصل) كرامي».
التعب الـبــادي على الــوجــوه في أســواق
طرابلس القديمة ُيثقل الروح .وال خجل
مــن الحديث عــن تأثير املــال االنتخابي
ّ
ألن «ال ـف ـق ــر م ـج ــرم ي ــا ب ـن ـت ــي» .ال يجد
ع ـي ــد ،م ــوظ ــف ال ــدول ــة امل ـت ـقــاعــد وال ــذي
ّ
يجلس في شارع الحرية ،من حل سوى
«مقاطعة االنتخابات» .ينتقد الجميع:
ّ
ّ
فيحبونه.
«ميقاتي لديه شلة يساعدها
ري ـفــي فـشــل مـجـلـســه ال ـب ـلــدي .أم ــا تـيــار
املـسـتـقـبــل ف ــا يـفـعــل ش ـي ـئــا» .الب ــن حـ ّـي
ً
ال ـ ـنـ ــوري ،ال ـ ــذي ي ـم ـلــك م ـح ــا لتصليح
االل ـك ـتــرون ـيــات بــال ـكــاد يـتـســع ل ــه ،رأيٌ
ّ
آخ ــرُ .ي ـعــلــق ص ــورة ري ـفــي ألن ــه «يتكلم
ّ
بــاس ـم ـنــا ضـ ــد االح ـ ـتـ ــال ال ـ ـسـ ــوري (!)
ويقف مع الفقراء» .اإلحباط في الشارع
الطرابلسي يتوسع ليشمل أيضًا األزمة
السورية .الحديث عنها بدأ يأخذ منحى
ّ ّ
تبي أن «الثورة
آخر بعد معركة حلب.
غ ـ ّـي ــرت هــدف ـهــا واس ـت ـنــزف ـت ـنــا لـسـنــوات
طويلة .ملــاذا نبقى إذًا صندوق بريد؟».
ال يعني ذلك القبول بالرئيس السوري
بشار األســد ،ولكن تعزيز «خيار النأي
بــال ـن ـفــس» .حـتــى ري ـف ــي« ،رأس حــربــة»
املواجهة مع النظام السوري ،يوافق ،ردًا
ّ
على سؤال ،على أن الشارع الطرابلسي
ّ
«بـ ــدأ م ـنــذ ف ـت ــرة ي ـت ـغــيــر» ف ــي م ــا خـ ّـص
س ــوري ــا .ي ــرى وزيـ ــر ال ـع ــدل ال ـســابــق أن
ّ
الشام «على أبواب حل سياسي .وإعادة
إعمار شمال سوريا ستكون من خالل
ط ــراب ـل ــس ،م ــا سـيـنـعـكــس إي ـجــابــا على
الــو ُضــع االقـتـصــادي فــي املــديـنــة .دورنــا
ّ
أن ن ـسـ ّـهــل أع ـم ــال ك ــل مـسـتـثـمــر» .م ــاذا
سيتبقى إذًا من خطاب ريفي؟ «خطابي
ثابت وله عالقة بالصراع في املنطقة».
شـ ـع ــارات الـ ـل ــواء امل ـت ـق ــاع ــد ،وتــواص ـلــه
م ــع ال ـن ــاس ،ت ـبــدو ذخ ـيــرتــه األولـ ــى في
مــرحـلــة الـتـمـهـيــد للحملة االنـتـخــابـيــة.
لكن االس ـت ـعــدادات ،لــدى جميع الـقــوى،
تسير بوتيرة أبطأ في انتظار القانون
االنتخابي الجديد.
ي ـ ـبـ ــدأ «نـ ّــاشـ ــط سـ ـي ــاس ــي» ط ــراب ـل ـس ــي
بالقول إنه وفق ميزان القوى« ،ميقاتي
ّ
هو بيضة قبان الالئحة ،الذي يحل جزءًا
مــن األزم ــة االجـتـمــاعـيــة عـبــر خــدمــاتــه».
ريفي «الثاني بسبب خطابه ،وال يزال
ُي ـم ـثــل الـعـصـبـيــة ال ـطــراب ـل ـس ـيــة .تــرتـفــع
ّ
أس ـه ـم ــه ك ــل ـم ــا مـ ـ ــارس ت ـي ــار املـسـتـ َقـ َبــل
الـكـيــديــة ض ـ ـ ّـده» .أم ــا «املـسـتـقـبــل فــفــقــد
هـيـبـتــه ال ـس ـيــاسـ ّـيــة واملـ ــاديـ ــة» .غــالـبـيــة
ُ
استطالعات الــرأي تظهر ذلــك :ميقاتي
يـسـبــق ري ـفــي بـنـقــاط قليلة ال تـتـجــاوز
«هامش الخطأ» ،أو العكس .والحريري
ثالثهما .ووف ــق مـعـلــومــات «الـنــاشــط»،
ّ
ف ـ ــإن «ال ـث ــاث ــة ي ـب ـح ـثــون ع ــن مــرشـحــن
ي ـم ـل ـك ــون امل ـ ـ ــال وآخـ ــريـ ــن مـ ــن امل ـن ــاط ــق

المرشح العلوي :شخصية تقبلها المدينة
ُ
تعتبر أصوات الناخبني في جبل محسن قوة انتخابية أساسية .إال ّأن سياسيي
طرابلس ،منذ الجوالت القتالية ،يبدون محرجني من إعالن تعاونهم مع "العلويني"،
وخاصة الحزب العربي الديموقراطي ،مرجعية هذه الطائفة .التسوية السياسية عام
 ،2014قضت أن يغادر ،رئيس الحزب ،رفعت عيد إلى سوريا .حاليًا ،تنتشر معلومات
أحزاب في فريق  8آذار أنه "نريد استعادة هذا املقعد ،على أن يكون تسويق
مصدرها ً
املرشح سهال في طرابلس" .تتقاطع هذه املعلومات ،مع ما قالته مصادر غير رسمية
الديموقراطي لـ"األخبار" عن ترشيح شخصية علوية "مقبولة من الجميع.
في العربي
ً
ولكن من سيكون ّ خجال من إعالن تعاونه معنا ،سنجعله ُيدرك في صندوق االقتراع
قيمة أصواتنا ،وكل االحتماالت مفتوحة".
تحاول مصادر " 8آذار" اإليحاء بأن الالئحة األقرب إليها هي التي ُ
سيشكلها الرئيس
نجيب ميقاتي .إال ّأن القيادي في تيار العزم مصطفى آغا ينفي ذلك" :لن نعطي أي
مقعد ألي من قوى  8آذار".
في املقابل ،يؤكد عضو املكتب السياسي في العربي الديموقراطي علي فضة
ّ
االنتخابات النيابية حتى اللحظة وال أحد ُمخول أن
لـ"األخبار" أنه "ال يوجد موقف من
ُ
ّ
يتكلم باسمنا .نحن جاهزون ،لكن اسم املرشح ُيعلن في حينه" .يعيد فضة املوقف
الرافض للعربي الديموقراطي ألنه "وحتى إلغاء الطائفية السياسية ،نريد أن نؤمن
حقوقنا في الوظائف".

الـشـعـبـيــة ح ـيــث الـ ـخ ــزان االن ـت ـخــابــي».
م ــن ه ـنــا ي ـب ــرز اس ــم «م ـح ـمــود اإلدل ـب ــي
لـلـتــرشــح ع ـلــى الئ ـحــة مـيـقــاتــي وأح ـمــد
املرج أو خالد صبح على الئحة ريفي».
تـنـفــي م ـصــادر مـيـقــاتــي املـعـلــومــات عن
أس ـم ــاء امل ــرش ـح ــن« ،ال ُي ـم ـكــن أن نــأتــي
بــأش ـخــاص غ ـيــر م ـعـ ّـروفــن ف ــي مـعــركــة
ً
مصيرية ،فضال عن أنه ال شيء ُيحسم
قـبــل مـعــرفــة ال ـق ــان ــون» .ف ــي ه ــذا الــوقــت
بـ ــدأت ف ــي ت ـي ــار ال ـع ــزم مــرح ـلــة جــديــدة
مـ ــن ال ـت ـع ــام ــل مـ ــع الـ ـن ــاخـ ـب ــن« ،ن ــدخ ــل
إل ــى ب ـيــوت ل ــم نــدخـلـهــا ســاب ـقــا ونـلـقــى
ّ
ـرة ال ـتــي
ت ـ ـجـ ــاوبـ ــا» .واض ـ ـ ــح أن الـ ـشـ ـع ـ ُ
كانت تربط ميقاتي بالحريري قطعت،
ّ
«نخوض معركة إثبات أن املستقبل ال
يمثل وحــده الطائفة السنية» .مــاذا لو
ّ
ّ
تــدخـلــت الـسـعــوديــة؟ ت ــرد امل ـصــادر بــأن
ميقاتي ّ
«رد الجميل للسعوديني وآل
ال ـحــريــري وان ـت ـه ـي ـنــا» .مـقــابــل «تــراجــع
تيار املستقبل ،الوحيد الــذي ال نعرف
ّقوته هو ريفي» .تعتبر مصادر «العزم»
أنــه شـ ّـد العصب حوله من جديد «بعد
أن ُس ـح ـبــت م ـنــه امل ــواك ـب ــة وخ ــاف ــه مع
الوزير نهاد املشنوق البيروتي واملتهم
في طرابلس بأنه مع حزب الله».
بحسب الـقـيــادي فــي «الـعــزم» مصطفى
آغ ــا ،ه ــدف مـيـقــاتــي هــو «تـشـكـيــل كتلة

ريفي :الشارع
ّ
الطرابلسي تغير منذ
فترة ،وإعادة إعمار
سوريا فرصة لطرابلس

نـيــابـيــة ،إذا تحقق ال ـهــدف بــا معركة،
كــان بــه .وإن كــان ال ُبـ ّـد مــن املـعــركــة ،فال
م ـش ـك ـل ــة» .ح ــال ـي ــا« ،نـ ـح ــن ف ــي امل ـعــركــة
وح ــدن ــا ،ول ـكــن الــرئـيــس ال ُيـقـفــل الـبــاب
عـلــى ال ـح ــوار مــع أحـ ــد»ُ .ي ـف ـ ّـرق آغ ــا بني
حـســابــات الـبـلــديــة وح ـســابــات الـنـيــابــة،
«لـ ـسـ ـن ــا ض ـ ـ ّـد الـ ـ ـح ـ ــري ـ ــري ،ول ـ ـكـ ــن مل ـ ــاذا
نـتـحــالــف م ـعــه؟ ه ــل ك ــان ُمـنـسـجـمــا مع
مـبــادئ وطــروحــات فريقه فــي التسوية
الرئاسية؟» .التحالفات غير محسومة،
حتى مع كرامي ،رغم أنه «أكثر ّ
املقربني
إلينا».
ع ـلــى مـقـلــب ري ـف ــي ،يـنـفــي أي ـضــا عضو
فــي فــريــق عمله األس ـمــاء املـطــروحــة من
كمرشحني محتملني
املناطق الشعبية ُ ّ
ـرش ــح أعـ ـض ـ ً
ـاء في
ع ـلــى الئ ـح ـتــه« :ل ــن ن ـ
ّ
البلدية أو مرشحني راسبني» .ال يرى أن
«بروباغندا فشل املجلس البلدي» تؤثر

سلبًا على ريـفــي« ،مــا يــؤثــر علينا هي
لعبة االستخبارات».
ال ـه ـج ــوم ع ـلــى ال ـت ـي ــار األزرق مــوجــود
أيضًا في كــام عضو فريق عمل ريفي:
«ال يـ ـق ـ ّـدم ــون الـ ـخ ــدم ــات وان ـت ـخ ــاب ــات
املكتب السياسي كانت دون املطلوب».
الـنـتـيـجــة« ،ال مـصــالـحــة م ــع املستقبل.
خ ــاف ذلـ ــك ،ك ــل االح ـت ـم ــاالت مـفـتــوحــة
فــي االنـتـخــابــات» .بعد أن ّافتتح ريفي
مــاكـيـنـتــه االنـتـخــابـيــة« ،خــفــت حركتنا
ألن في ذلك استهالكًا ما دمنا ال نعرف
متى االنتخابات» .مشكلة أخرى يعاني
منها ّهــي التمويل« ،مــن دونــه ال ُيمكن
ُ
أن نرشح أح ـدًا» ،بحسب املصدر .كيف
س ـي ـت ــأم ــن؟ يـ ـق ــول ريـ ـف ــي ل ـ ــ»األخ ـ ـبـ ــار»
ّ
إن ال ـت ـم ــوي ــل س ـي ـك ــون «ع ـب ــر ص ـن ــدوق
ُ
م ـس ــاه ـم ــات .وســتـكـلـفـنــا االن ـت ـخ ــاب ــات،
ّ
بحدها األقـصــى 5 ،ماليني دوالر» .هل
يكون بهاء الحريري الــراعــي الرسمي؟
«ف ـ ــي ال ـن ـه ــاي ــة ،بـ ـه ــاء ه ــو األخ األك ـب ــر
اللواء إنه «سيكون لي 8
لسعد» .يؤكد
ّ
مرشحني .العمل خف في الفترة األخيرة،
التواصل دائم مع الناس» .وبرأيه،
ولكنُ ّ
«أنــا أمثل املناطق الشعبية .إذا وجدنا
مرشحًا آخر ،ال مانع».
الالئحة الثالثة عمادها تيار املستقبل،
بالتحالف مــع النائب محمد الصفدي
كما ينتشر في طرابلسّ .
منسق التيار،
ّ
ن ــاص ــر ع ـ ـ ــدره ،يـ ـق ــول إن «ال ـت ـحــال ـفــات
واملرشحني ُيحددهم الرئيس الحريري».
املــاكـيـنــة ال ــزرق ــاء «ل ــم تـنـطـلــق بــانـتـظــار
إق ـ ـ ـ ــرار ال ـ ـقـ ــانـ ــون .وبـ ـع ــد االنـ ـتـ ـخ ــاب ــات
الــداخـلـيــة ،سـيـكــون هـنــاك خـطــة إلع ــادة
التواصل مع الـشــارع .لم يعد بإمكاننا
أن ال نستمع إل ــى ال ـقــاعــدة الـشـعـبـيــة».
ّ
ُي ّ
صر عدره على أن تياره «لم يخرج عن
الثوابت» ،ولكنه يعيد األصداء السلبية
ف ــي ّالـ ـش ــارع ضـ ـ ّـده إل ــى «ال ـح ـم ـلــة الـتــي
إضعافنا.
تشنها األطــراف كافة بهدف
ّ
وممكن أن يكون شـ ّـح الخدمات قــد أثــر
ً
قليال» .لن ُي ّ
غير «املستقبل» ّ في خطابه،
«املرحلة تقتضي عدم التشنج».
النيابة في طرابلس «معركة وجودية»
لـ ـتـ ـي ــار امل ـس ـت ـق ـب ــل الـ ـ ـ ــذي ي ـ ــواج ـ ــه ق ــوة
مـيـقــاتــي الـخــدمــاتـيــة وق ــوة ري ـفــي الــذي
يـقـبــض ع ـلــى ال ـع ـصــب ال ـش ـع ـبــي .حتى
الـلـحـظــة ،ال يــوجــد تـحـ ُـالــف صــريــح بني
ّ
ميقاتي وريفي ،إال أن أسسه موجودة.
الـشــارع ،بنسبة كبيرة منه ،يرتاح إلى
هــذه الثنائية .وخدماتيًاُ ،ي ّلبي مكتب
مـيـقــاتــي ال ـط ـل ـبــات ال ـتــي ُيــرس ـل ـهــا إلـيــه
مكتب ريـفــي ويـكــون األخـيــر عــاجـزًا عن
القيام بها .من غير املعروف بعد إن كان
األم ــر سيتطور إل ــى تـحــالــف انتخابي.
ول ـك ــن ،حـتــى تـبـلــور األم ـ ــور ،سيستمر
االثنان في «ابتزاز» الحريري بإمكانية
تـ ّ
ـوح ــده ـم ــا ض ـ ـ ـ ّـده .ال ـخ ــاص ــة أن أي ــام
الحريري الطرابلسية لن تكون مفروشة
بالورود.

«قادة المحاور» جزء من التسويق االنتخابي
"القوة الضاربة" في طرابلس ،أو ما ُعرف سابقًا بقادة املحاور يوحون كأنهم مفاتيح
انتخابية يميلون الدفة من مقلب إلى آخرُ .يساهم في تعزيز هذا املنطق ،اتكال
بعض السياسيني عليهم خدماتيًا ودعمهم ماديًا .سعد املصري ،عامر أريش وزياد
ّ
علوكي ثابتون حاليًا مع النائبني نجيب ميقاتي وفيصل كرامي .يقول أحد أعضاء
ّ
فريق عمل ميقاتي إن "هؤالء ّ جزء من التسويق االنتخابي .في املعركة ،نحن بحاجة
إلى كل الفئات من الناس" .خف تأثير هؤالء في الشارع بعدما طويت املرحلة األمنية،
 %40من سكان التبانة".
" 20شخصًا ليس باستطاعتهم ضمان ّ
"األخبار" التقت أريش في البداوي ،الذي علق صور كرامي "ألنه خدمني" .يعتبر ً ّأن
باستطاعته تجيير األصوات "ألنني أقدم املساعدات وفي رمضان أذبح  60عجال".
ملاذا لم تساعدوا الئحة التحالف في البلدية؟ "العالم تعاطفت مع (الوزير أشرف)
ريفي جكارة بـ(الوزير نهاد) املشنوق وأنا لم أضغط على الناس" .ال يزال أريش
يعتقد "بوجود إقبال على ريفي ،وإذا تحالف ميقاتي و(الرئيس سعد) الحريري
بياكلوها".
من جهته ،يجلس علوكي في سوق الخضار مراقبًا أعمال ترميم مسجد محمود
ُ
املساعدات
بك السنجق في سوق القمح" ،نحن اآلن نقوم بخدمات اجتماعية ونقدم ّ
للناس" .هو يعمل ملصلحة ميقاتي "ألنه رمز يجمع كل الطرابلسيني ولم يتخل عني".
أما ريفي" ،فال أريد أن أقول ّإن مرحلته انتهت ،لكن نغمة ّ
شد العصب خلص".

