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سياسة
على الغالف

سامي فرسان
ريفي
«المجتمع
جعجع
المدني»
الثالثة
قبل بضعة أشهر ،كان النائب السابق نجاح واكيم يتحدث في مكتبه بإسهاب عن
كيفية اختبار األميركيين لمزاج الرأي العام و«تفقيسهم» ،هنا وهناك ،مجموعات تتناغم
مع «المزاج العام» ،مؤكدًا أن أكثرية الذين حكموا بعد الحرب األهلية اللبنانية هم غير من
خاضوا هذه الحرب .وال شك ،يتابع واكيم ،أن مراكز االستطالع أنبأت المعنيين بالملف اللبناني في
اإلدارة األميركية أن صالحية ثوارهم قد انتهت ،فدفعوا في اتجاه أدوات أخرى .وسواء كان
تحليل واكيم مصيبًا أم ال ،يبدو واضحًا أن هناك ثالثة أفرقاء كانوا يلتصقون بالحريرية السياسية
افترقوا عنها وابتدأوا الهتاف في وجهها« :طلعت ريحتكم طلعت ريحتكم» ،هم :وزير العدل
المستقيل أشرف ريفي ،النائب سامي الجميل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع
غسان سعود
ك ـث ـيــرون ال ي ــرون ف ــي ال ـل ــواء أش ــرف
ّ
سياسي متشدد يزايد
ريفي أكثر من
ع ـل ــى ال ــرئ ـي ــس س ـع ــد الـ ـح ــري ــري فــي
الـتـصـعـيــد ض ــد ح ــزب ال ـلــه والـنـظــام
الـ ـس ــوري ووالي ـ ــة الـفـقـيــه والــرئ ـيــس
الــروســي فالديمير بــوتــن ،فــي حال
اضطره األمر .إال أن ريفي ،في الواقع
ال ـطــراب ـل ـســي ،أك ـث ــر م ــن ذل ــك بـكـثـيــر:
ه ــو امل ـنــاضــل م ــن أج ــل ح ــري ــة ب ـلــده.
ه ــو م ــن يـقـفــز ع ــن ك ــرس ــي املـنــاصــب
و"يـلـب ـطــه" ب ــدل الـتـمـســك ب ــه .ه ــو من
يتواصل مع نشطاء املجتمع املدني
ويـ ـح ــاول الـتـنـسـيــق م ـع ـهــم .ه ــو من
يقول إن االنتخابات البلدية أهم من
االنـتـخــابــات النيابية بحكم ق ــدرات
ال ـب ـل ــدي ــة اإلنـ ـم ــائـ ـي ــة وال ـخ ــدم ــات ـي ــة.
وهــو القريب من املواطنني ويكاد ال
يمضي يوم من دون أن يوطد عالقته
بعشرين منهم على هامش الواجبات
االج ـت ـم ــاع ـي ــة .وهـ ــو امل ـت ـش ــدد حـيــث
ي ـس ـتــوجــب األم ـ ــر تـ ـش ــددًا وامل ـن ـف ـتــح
جـ ـدًا حـيــث يـسـتـلــزم األمـ ــر انـفـتــاحــا.
فاملطلوب حــالــة سياسية ّ
تعبر عن
غــال ـب ـيــة أطـ ـي ــاف امل ـج ـت ـمــع ك ـمــا كــان
تيار املستقبل عام  ،2005ال حزبًا أو
زعامة ّ
تعبر عن مجموعة منتفعني
أو م ـت ـشــدديــن أو م ــرت ـش ــن .وه ـكــذا
ً
تــراه متنقال بني حي وآخــر متحدثًا
عن األوضــاع االقتصادية الضاغطة
م ــع م ــن ي ـع ــان ــون م ــن هـ ــذا ال ـض ـغــط،
وع ــن وجـ ــوب إن ـع ــاش س ــوق املــديـنــة
مــع أهــل الـســوق ،وعــن أهمية إيجاد
ً
ف ــرص عـمــل مــع مــن ال ي ـجــدون عمال
وعن تخفيف العوائق البيروقراطية
وغـيــره وغ ـيــره ،مــن دون تفويت أية
مـنــاسـبــة اجـتـمــاعـيــة دون ح ـضــوره
ساعة وساعتني وثالثًا ،فيما يرسل
ً
الـسـيــاسـيــون اآلخـ ــرون مـمـثــا عنهم
يمضي متبرمًا بضع دقائق ويرحل.
علمًا أن ريـفــي يعتبر أن التلفزيون
وس ـي ـلــة مـهـمــة ل ـل ـتــواصــل م ــع ال ــرأي
الـعــام لكن هناك عــدة وســائــل أخــرى
تـعـمــل ب ـم ــوازات ـه ــا جـنـبــا إلـ ــى جنب
م ـثــل م ــواق ــع ال ـت ــواص ــل االج ـت ـمــاعــي
واإلذاع ـ ـ ـ ـ ـ ــات والـ ـصـ ـح ــف امل ـنــاط ـق ـيــة
واألهـ ـ ــم م ــن هـ ــذا ك ـلــه ه ــو ال ـتــواصــل
املباشر مع الرأي العام ،فيما يتسمر
آخرون في علبة التلفزيون أو حساب
تويتر.

بدوره ما كاد النائب سامي الجميل
ي ـس ـت ــري ــح فـ ــي م ـك ـت ــب وال ـ ـ ـ ــده الـ ــذي
تــزي ـنــه ص ـ ــورة جـ ــده ف ــي م ـقــر حــزب
ال ـك ـتــائــب ف ــي ال ـص ـي ـفــي ح ـتــى ب ــدأت
ت ـص ـل ــه الـ ـتـ ـق ــاري ــر عـ ــن وج ـ ـ ـ ــوده فــي
مـ ـك ــان ،ف ـي ـمــا امل ــواطـ ـن ــون ف ــي م ـكــان
آخر .وعليه بدأ إعداد ملفات الفساد
فــي ع ــدة قـطــاعــات حـيــويــة فــي البلد
مـعـتـقـدًا أن مـنــاقـشـتـهــا ف ــي الـلـجــان
النيابية سيكون أم ـرًا كافيًا لتبرئة
ذمته أمــام ال ــرأي الـعــام .لكن سرعان
م ـ ــا ب ـي ـن ــت االن ـ ـت ـ ـخـ ــابـ ــات الـ ـبـ ـل ــدي ــة،
بـعــد ال ـح ــراك الـشـعـبــي ،حـجــم الـهــوة
الشعبية بــن ال ــرأي الـعــام وأحــزابــه.
فـمــا ك ــان مـنــه س ــوى الـلـحــاق بريفي
في الطلب من وزرائه االستقالة فورًا
ألن املـ ــزاج الـشـعـبــي مــا ع ــاد يحتمل
وزيـ ـ ـرًا ك ــال ــوزي ــر س ـج ـعــان ق ــزي رغــم
االق ـتــراحــات اإليـجــابـيــة الـتــي يتقدم
بها بني وقت وآخر .وعليه كان الزمًا
الــذهــاب أبعد ،ولــو دون خطة بديلة
وج ـ ـ ــدول أعـ ـم ــال ت ـص ـع ـيــدي واض ــح
وحـمـلــة منظمة ،فـعــاد ســامــي 2016
إل ـ ــى س ــام ــي  2003و 2004و2005
فــي حمل حقيبة التخييم والخيمة
وم ـ ـغـ ــادرة امل ـ ـنـ ــزل .ومـ ــا ح ــدي ـث ــه عــن
سوكلني ومجلس اإلنـمــاء واإلعـمــار
وهـجــومــه عـلــى الــوزيــر أك ــرم شهيب
سـ ـ ــوى مـ ـح ــاول ــة لـ ـلـ ـق ــول إنـ ـ ــه ش ــيء
ّ
والـطـبـقــة السياسية ش ــيء آخ ــر .عــل
الرأي العام في قرفه من السياسيني
ي ـق ــول "ك ـل ـه ــم ي ـع ـنــي ك ـل ـه ــم ،م ــا ع ــدا
سامي الجميل" .ولن يقف األمر هنا
طبعًا فـهــو سـيــزايــد أكـثــر فــأكـثــر في
م ـل ـفــات ح ـيــات ـيــة ف ــي األيـ ـ ــام املـقـبـلــة،
وهو يبحث عن أحمد قعبور ونادين
لبكي متنيني لتكتمل معه الصورة.
ولم يكن ينقص والحال هكذا سوى
لحاق رئيس حزب القوات اللبنانية
سـمـيــر جـعـجــع بــاملــوضــة ال ـجــديــدة.
فبعيد االنتخابات البلدية األخيرة
ال ـ ـتـ ــي اه ـ ـتـ ــز فـ ـيـ ـه ــا مـ ـعـ ـق ــل ال ـ ـقـ ــوات
اللبنانية الرئيسي فــي بشري لكنه
لــم يـقــع ب ــدأ جـعـجــع نـهـجــا سياسيًا
جـ ــدي ـ ـدًا ي ـس ـح ــب ال ـت ـك ـل ـي ــف امل ـط ـلــق
ل ــزوج ـت ــه ال ـن ــائ ــب س ـت ــري ــدا جـعـجــع
ف ــي إدارة م ـل ـف ــات ب ـش ــري ويـحـضــر
هـ ـ ــو أك ـ ـ ـثـ ـ ــر .ف ـ ـ ــاإلع ـ ـ ــام تـ ـ ـح ـ ــدث عــن
مـهــرجــانــات سـتــريــدا أو مهرجانات
األرز الدولية فيما هي كانت عمليًا
م ـنــاس ـبــة ل ـب ـقــاء ج ـع ـجــع ف ــي بـشــري

يسعى ريفي للتعبير
عن هواجس جميع
أطياف المجتمع ال
اإلسالميين فقط
العبر من
استخلص جعجع
ّ
االنتخابات البلدية وبدل خطابه
واهتماماته
عدة أيام وصل خاللها ما انقطع بني
زوجته وكثيرين .وحتى بعد انتهاء
امل ـ ـهـ ــرجـ ــانـ ــات فـ ــوجـ ــئ أه ـ ـ ــل ب ـش ــري
بـعــودتــه م ــرارًا وت ـك ــرارًا تـحــت حجج
م ـخ ـت ـل ـفــة .فـسـمـيــر ج ـع ـجــع ال ـجــديــد
ل ــدي ــه ال ــوق ــت لـلـمـشــاركــة ف ــي "وض ــع
حجر األساس" ملشروع مكننة بلدية
بـشــري .فــي ظــل تحويل ال ـقــوات هذا

ال ـحــدث ال ـع ــادي إل ــى اح ـت ـفــال جامع
لـكــل فـعــالـيــاتـهــا ف ــي ب ـشــري تـقــريـبــا.
وق ـ ــد ح ـ ــرص رئـ ـي ــس ب ـل ــدي ــة ب ـشــري
ف ــري ــدي ك ـي ــروز ع ـلــى اإلشـ ـ ــارة م ــرارًا
إلــى أن مجلس بلدية بشري يتألف
مــن " 18شــاب وصـبـيــة" .وبـ ــدوره ،لم
يكتف جعجع بالحضور إنما حرص
على إلقاء كلمة بدأها بتوجيه تحية
"ك ـب ـي ــرة ج ـ ـدًا ل ـل ـش ـيــخ م ـن ـيــر ب ــرك ــات
رح ـم ــة ال ـ ــذي ب ـق ـيــت ال ـب ـلــديــة تتنقل
من طابق سكني إلــى آخــر حتى أمن
م ــن مــالــه ال ـخ ــاص ب ـنــاء ه ــذا القصر
ّ
البلدي" ،وهــي إشــارة عرضية ملن ال
يعرف بشري وجعجع لكنها تؤشر
ع ـم ـل ـيــا إل ـ ــى ح ـج ــم اه ـت ـم ــام جـعـجــع
بــاسـتـيـعــاب الـجـمـيــع وال ـت ـفــاتــه إلــى
التفاصيل الصغيرة الـتــي تعانيها
الـفـعــالـيــات املـنــاطـقـيــة .وه ــو تبعها
بتحية مباشرة أيضًا إلــى األخوين
إدك ـ ــار وزي ـ ــاد ط ــوق ال ـلــذيــن يــديــران
ش ــرك ــة م ـك ـن ـنــة ال ـب ـل ــدي ــة .وهـ ــو حــن

ّ
حيا البلدية الحالية ،توقف ليشكر
الـبـلــديــات الـســابـقــة الـتــي أعـطــت قــدر
اس ـت ـطــاع ـت ـهــا .وهـ ــي أي ـض ــا وأي ـض ــا
خ ـط ــوة اسـتـيـعــابـيــة ذك ـي ــة .وسـمـيــر
جـعـجــع الـجــديــد ي ـخــرج مــن احـتـفــال
ف ــي ب ـلــديــة ب ـش ــري ل ـيــدخــل آخـ ــر في
ب ـلــدة بـقــاعـكـفــرا أي ـض ــا ،ح ـيــث يـقــول
من شــارك في احتفال تدشني املبنى
ّ
البلدي أنه صافح املوجودين واحدًا
ً
واح ـدًا ،ســائــا عما يتعبهم ويشغل
بــال ـهــم .وه ـن ــا أي ـض ــا ك ــان ــت ل ــه كلمة
استهلها بـمـقــدمــة عــاطـفـيــة طــويـلــة،
قـ ــال ب ـعــدهــا إن ال ـق ـصــر ال ـب ـل ـ ّ
ـدي ما
كـ ــان ل ـي ـكــون ل ــه ق ـي ـمــة لـ ــوال ال ــورش ــة
اإلن ـم ــائ ـي ــة ال ـك ـب ـي ــرة ال ـح ــاص ـل ــة فــي
الـبـلــدة .وفــي محاولة واضـحــة لــزرع
الشعار في رؤوس املستمعني يقول
جعجع لجمهوره إنهم حني يريدون
إعطاء مثل عن نائب نشيط ،يقولون
ان ـظــروا م ــاذا فعلت سـتــريــدا جعجع
فــي بـشــري .فــي وقــت تنشط ماكينة

