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تقــرير
رغم الوجوه الجادة «زيادة عن اللزوم» لنواب كتلة تيار املستقبل ،في اإلعالم .تبقى لهؤالء وجوه من نوع آخر تظهر على
حقيقتها في اجتماع الكتلة .فيها «املهضوم» ،وفيها «النكد» ،وفيها من هو «كمالة عدد» ،وفيها من ال يعترف بالكتلة «من أصلو»

«كتلة المستقبل» :شي خفيف نضيف
ميسم رزق
في البرملان اللبناني ،كتلة نيابية زرق��اء.
ت ��دور ف��ي فلكها شخصيات بمواصفات
مختلفة .باستثناء النائبة بهية الحريري،
يجتمع اآلخ� ��رون ف��ي ال�ش�ك��ل .ب ��دالت آخ��ر
موديل .ربطات عنق «سماوية» ّ في أغلب
ّ
«مستقبلي» يلف أيديهم
األحيان .وشريط
اليمنى .ال ينسى أحد منهم ،قبل أن يخرج
صباحًا م��ن منزله ،تعليق ّ
«زر» الرئيس
الشهيد رفيق الحريري إلى جانب قلبه.
ّ
لهؤالء كلهم صفات غير تلك التي يظهرون
بها داخ��ل مجلس ال�ن��واب .على مقاعدهم
ي� �ب ��دون أك �ث��ر ج � ّ�دي ��ة وأك� �ث ��ر ح� � � ّ�دة .إال أن
ملجالسهم الخاصة ّ
جوًا من نوع آخرّ .
مرة
ف��ي األس�ب��وع يجتمع أغلب ه��ؤالء النواب
على ط��اول��ة ح��وار «مستقبلية» .تعقدها
الكتلة التي باتت وحدها امللجأ ّ
السياسي
ل�ل�ت�ي��ار .ف�ف��ي ظ��ل ال�ت��ده��ور امل�ت�ت��ال��ي ال��ذي
ي�ض��رب أغ�ل��ب م��ؤس�س��ات ال�ت�ي��ار ،وح��ده��ا
ال�ك�ت�ل��ة ال�ن�ي��اب�ي��ة ت��أخ��ذ م�ن�ح� ً�ى تصاعديًا
ّ
م �ن��ذ س�ن�ت�ين ح��ت��ى ال �ل �ح �ظ��ة .اج �ت�م��اع��ات
ّ
دوري ��ة .نقاشات ج��دي��ة .م��واق��ف وبيانات
ّ
موحدة ال يشارك في صياغتها سوى  3أو
ّ
 4نواب «بالكتير» .يصح القول إن الكتلة
اليوم تحارب وحدها في الفراغ الذي تركه
رئيسها سعد الحريري خلفه.
ف� ��ي ب �ي ��ت ال ��رئ� �ي ��س س �ع ��د ال� �ح ��ري ��ري ف��ي
وادي أب��و جميل ،تعقد الكتلة اجتماعها
األس�ب��وع��ي .هناك يرمي ال�ن��واب أقنعتهم
ج��ان�ب��ًا .يضحكون .يصيحون .يهمسون
وي �ط �ل �ق��ون ال� �ن� �ك ��ات« .أه� �ض � ُ�م� �ه ��م» ل�ي��س
ال�ن��ا ّئ��ب س�ي��رج ط��ور س��رك�ي�س�ي��ان ك�م��ا قد
يتوقع كثيرون ،وإنما ،باعتراف الجميع،
النائب باسم الشاب .قليلون من يسمعون
ب �ج� ّ�راح ال�ق�ل��ب .رغ��م ت��واري��ه اإلع�ل�ام��ي إال
أن��ه أكثر ال��وج��وه «بشاشة» داخ��ل الكتلة.
ص ��اح ��ب ال� � � ��روح امل� ��رح� ��ة ال ي� �ت ��وان ��ى ع��ن
ّ
ممارسة موهبته في السخرية ،حتى في
ظل نقاش أكثر املواضيع حساسية .يسرد
ّ
زم�ي��ل ل��ه اح ��دى ط��رائ �ف��ه ،ع�ن��دم��ا ع��ل��ق في
م��داخ�ل��ة ل��ه داخ��ل اج�ت�م��اع الكتلة بالقول
ّ
«إنكم تشبهون رك��اب سفينة التايتانيك
ال�ت��ي ت�غ��رق وتطلبون على متنها أفضل
ال�خ��دم��ات»! ط��ور سركيسيان ه��و «رق��م 2
ب��ال�ه�ض��ام��ة» .ال�ن��ائ��ب األرم �ن��ي ال�ب�ي��روت��ي
في الكتلة هو نفسه املشاكس في مجلس
ال �ن��واب ،ح�ي��ث ي� ّ
�وج��ه إل �ي��ه ال��رئ�ي��س نبيه
ّ
ّ
ّبري املالحظات مرارًا لقلة جديته.
ُيقسم نواب الكتلة إلى درجات .على رأس
ال �ه��رم ي �ت� ّ
�رب��ع ال��رئ �ي��س ف� ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة.
يشبه أس � ّت��اذ امل��درس��ة ال ��ذي يتقن كيفية
ّ
ضبط صفه ،حني يشعر بتفلت النواب .ال
سيما في حال «زهقوا» وخرجوا اللتقاط
أن�ف��اس�ه��م ب �ـ«س �ي �ج��ارة» .ي��وازي��ه بحرصه
على سير األمور داخل الكتلة النائب نهاد
املشنوق .صريح وواض��ح .غير ملزم بأي
قيود .دينامو الكتلة .ودود .هكذا يصفه
زمالؤه .يجاريه في ّ
جديته ،النواب غازي
ي ��وس ��ف «خ �ب �ي��ر االت � � �ص� � ��االت» ،وع��اط��ف
مجدالني ذو الـ« »profileاألكاديمي ،ونبيل
دوف��ري��ج «امل�ت�خ� ّ�ص��ص ف��ي ال �ش��أن امل��ال��ي»
وسمير الجسر ،رغم «بالدة» األخير.
ّ
ال�ن�ش��اط س�م��ة ي�ت�م��ت��ع ب�ه��ا ال �ن��واب ه��ادي
ح �ب �ي��ش« ،م �ن �ص��ور ب� ��ون ال �ك �ت �ل��ة» ل�ك�ث��رة
خ��دم��ات��ه ،وأح �م ��د ف�ت�ف��ت وع �م ��ار ح ��وري.
األخير هو «جهاز كومبيوتر»ُ .يقال فيه
إن��ه ذاك ��رة الكتلة .ف��ي رأس��ه ك��ل ال�ت��واري��خ
واألس � �م ��اء .ال ت �ح �ت��اج ال�ك�ت�ل��ة إل ��ى كبسة
زر إل�ك�ت��رون��ي للتأكد م��ن أم��ر م��ا .يكفيها
الضغط على رأس الحوري ،ليكون الخبر
ال �ي �ق�ين ع �ن��ده��ا ف ��ي ث � ��وان .ه ��و ،وح�ب�ي��ش
وف �ت �ف� ّ�ت ،ي�ح�م�ل��ون ع �ل��ى ال � ��دوام ملفاتهم
وي�ح��ض��رون لها .ف��ي حوزتهم الكثير من
ّ
األخ �ب��ار وال�ت�ح�ل�ي�لات وال��وق��ائ��ع« .ي�ف��ل��ون

ّ
ّ
يشبه السنيورة أستاذ املدرسة الذي يتقن كيفية ضبط صفه (أرشيف ـ هيثم املوسوي)
ّ
ً
ال�ن�م�ل��ة» ح��ت��ى أن �ه��م ال ي �ت��رك��ون تفصيال
يفوتهم.
ل�ل�ن��ائ��ب خ��ال��د زه��رم��ان أذن� ��ان ط��وي�ل�ت��ان.
ُي �ص �غ��ي أك �ث ��ر م �م��ا ي � �ش� ��ارك .ي ��أخ ��ذ أك �ث��ر
مما يعطي .ربما يعود ذل��ك إل��ى «خجل»
الرجل .فهو ال يمكن أن يظهر في مكان إال
وتكون وجنتاه محمرتني من أثر الحديث.
محمد ّقباني يمشي عكس التيار .النائب
البيروتي «ال �ق� ّ�ح» ،كيف ال و«ب �ي��روت هي
فوق كل اعتبار» .بصوته العالي املناهض
ألي ق � � ��رار ،ي �ن��زل��ق أح� �ي ��ان ��ًا ف ��ي ع � ��دد م��ن
ّ
ّ
«املطبات» السياسية خارج الكتلة وحتى

داخلها .يقول عنه ال��زم�لاء إن��ه «معارض
دائم ألصغر التفاصيل».
ألمني وهبي ّ
قصة أخرى .هو«سوسلوف»
ّ
تيار املستقبل« .م�ن��ظ��ر» الكتلة اآلت��ي من
خلفية شيوعية .له مطوالت عميقة يلقي
ب�ه��ا ع�ل��ى ط��اول��ة ال�ك�ت�ل��ة .ي�ج��اه��ر ب��أف�ك��اره
ال�ق��وي��ة ،ل��ذا ي�ب��دو أح�ي��ان��ًا ف��ي م�ك��ان آخ��ر،
ن �س �ب��ة ل �ل �م �خ��زون ال �ح ��زب ��ي ال� �ث ��ري ّال ��ذي
يملكه .فيما ي��وص��ف النائب ب��در ون��وس
ً
ب��أن��ه األك�ث��ر م�ل�لا .ال أح��د يفهم مداخالته
تبدو أقرب إلى اللغة األرمنية .يبدو
التي ّ
أن��ه ينقل «وس��ادت��ه» ب�ين مجلس ال�ن��واب

الشاب «أهضم»
نواب الكتلة وحوري
ذاكرتها ووهبي
«سوسلوفها»

جسد بال رأس
ت�ظ�ه��ر ك�ت�ل��ة «امل �س �ت �ق �ب��ل» ك�ج�س��م بال
هي أق��رب إل��ى جسم برأسني.
رأس .أو ّ
أحدهما يطل من خارج البالد ،وحسب.
فيما يتسلم الرأس اآلخر حاليًا ،الرئيس
ف ��ؤاد ال�س�ن�ي��ورة ،دف��ة ال �ق �ي��ادةُ .ي ّ
سجل
ل�ل�ن��ائ��ب س�ع��د ال �ح��ري��ري غ�ي��اب��ه ال��دائ��م،
إلى جانب ساعده األيمن النائب ُعقاب
ّ
ص �ق��ر .ال ي�ت��ذك��ر ال �ن��واب ع��ن زعيمهم
الكثير .تعودوا على فراغ كرسيه .كان

ً
ي�ح�ض��ر ق �ل �ي�لا ،ث��م ال ي�ل�ب��ث أن ُي �غ��ادر
االج �ت �م ��اع ب �س �ب��ب م �ش��اغ �ل��ه ال �ك �ث �ي��رة.
مضطرب دائمًا ،ولسانه ال يكاد يستقر
ف��ي فمه ،منتقدًا ه��ذا وذاك( ،بالتنكيت
طبعًا) حتى لحظة خ��روج��ه .الحريري
ه��و ال�ص��ورة العكسية للسنيورة ال��ذي
يصفه النواب بالصبور إلى أقصى حد،
ّ
حتى إن��ه «على استعداد إلدارة جلسة
ّ
مدة  5ساعات متواصلة دون تعب» إذا

اقتضى األم��ر .كما ال يتمتع الحريري
ع�ل��ى ّذم ��ة ب�ع��ض ال �ن��واب ف��ي املستقبل
ب �ك��اري��زم��ا ال �س �ن �ي��ورة ال�س�ي��اس�ي��ة ،في
الحديث أو الحركة .وعلى عكس حماوة
ال �ن �ق��اش ال �ت��ي ت �س��ود ج �ل �س��ات ال�ك�ت�ل��ة
ع� ��ادة ،ت �خ��رج ف��ي ن�ه��اي��ة اج�ت�م��اع��ات�ه��ا،
ببيانات رتيبة ،هي أقرب إلى «تجميعة»
املواقف األسبوعية التي يتناوب نوابها
على إطالقها في كل مناسبة.

وال �ك �ت �ل��ة .ن ��ائ ��م ف ��ي أغ �ل ��ب ال� ��وق� ��ت .ه �ك��ذا
ت�ظ�ه��ره م�لام�ح��ه .ال ي �ش��ارك .ال ي �ج��ادل .ال
ّ
ي �ع��ل��ق .وإذا اج�ت�م�ع��ت ه ��ذه ا ّل �ص �ف��ات في
رجل واح��د ،فهو حتمًا بدر ون��وس .يشبه
النائب نضال طعمة زميله إلى ّ
حد ما .هو
بالكاد موجود إذا حضر.
العنصر النسائي الوحيد في الكتلةّ ،
بهية
الحريري .تحضر اجتماع الكتلة وتخرج
م�ن�ه��ا م�ح� ّ�م�ل��ة ب��ال �ه��واج��س األم �ن �ي��ة .ه��ذا
ه��و م�ح��ور م��داخ�لات�ه��ا ،إض��اف��ة إل��ى الزم��ة
ال�ع�ي��ش امل �ش �ت��رك ّ .ال ج��دي��د غ�ي��ر ذل ��ك .في
درج��ة أخ��رى ُيصنف بعض النواب ضمن
ال �خ��ان��ة ال�خ��دم��ات�ي��ة واإلن �م��ائ �ي��ة .ال�ن��ائ��ب
ً
محمد الحجار م�ث�لا ،ضليع ف��ي مناقشة
ه��ذا ال�ن��وع م��ن امل�ل�ف��ات .م��ن ال�ك�ه��رب��اء إلى
امل �ي��اه إل ��ى ال�ب�ن��ى ال�ت�ح�ت�ي��ة .ي�ش�ب��ه نفسه
ف ��ي امل �ج �ل��س ال �ن �ي��اب��ي .م ��داف ��ع ع ��ن أب �ن��اء
م�ن�ط�ق�ت��ه ح �ت��ى آخ ��ر ن �ف��س .ك��ذل��ك ال�ن��ائ��ب
ع��اص��م ع��راج��ي امل �ع ��روف ع �ن��ه «اح �ت��رام��ه
لجميع زمالئه» .ال يهاجم أحدًا .يدخل إلى
الكتلة كطالب يأتي إلى اختبار الجامعة.
يرمي من ّ
كراسته كل مشاكل أبناء البقاع
ّ
وي� �خ ��رج .وم �ث �ل��ه ال �ن��ائ��ب م �ح �م��د ك ��ب ��ارة،
النائب «الزعيم».
للجنون ن��ائ��ب ف��ي املستقبل ي��دع��ى معني
امل��رع�ب��ي .غالبًا م��ا يثور ف��ي وج��ه زمالئه.
أكثر مشاكله مع النائب قباني .غالبًا ما
ّ
تدب «املعركة» بينهما .ال تعنيه السياسة
ً
وهو غير ضالع فيها أصال .مهما حاولوا
إق �ن��اع��ه أو ت�ه��دئ�ت��ه وات� �ق ��اء ش ��ره ف��إن��ه ال
ي�س�ت�ج�ي��ب .ال�ب�ي��ان��ات ال �ن��اري��ة ه��ي ك��ل ما
يستهويه .نشيط على مستوى الخدمات.
ه ��ذا األم� ��ر ه��و ك��ل م��ا ي�ع�ن�ي��ه إل ��ى ج��ان��ب
ال �ن��ازح�ي�ن ال �س��وري�ي�نُ .ي �ق��ال إن ��ه إن�ت�ف��ض
ً
أكثر في ّ
مرة في وجه السنيورة ،قائال «ال
ّ
تعنيني الكتلة ومن فيها ،ما يهمني أبناء
منطقتي ،هكذا فقط أفهم السياسة».
ول�ل�ن�ك��د ن��ائ��ب آخ ��ر ي��دع��ى ري ��اض ّ
رح ��ال.
ّ
م�ت��ف�ن��ن ف��ي ل�غ��ة ال �ص ��راخ .ع�ق�ل�ي��ة ال تقبل
ال�ت�ف��اه��م وال ي�ح��رك�ه��ا امل �ن �ط��ق .ال ي�ش��ارك
ك �ث �ي �رًا ف ��ي اج �ت �م��اع��ات ال �ك �ت �ل��ة« .ن�ه�ف�ت��ه»
أن��ه م�ع��ارض دائ��م للبيان الختامي ال��ذي
ت � �ص ��دره ال �ك �ت �ل��ة .ي ��رف ��ض ق � ��راء ت � ��ه ،وف��ي
ً
همس في أذن زميله قائال:
إح��دى امل��راتّ ،
«هذا بيان ال يمثلني ،بياني أنا ُيختصر
ّ
بكلمتني ،على حزب الله أن يسلم سالحه،
وانتهى األمر».
ع� �ل ��ى ع� �ك ��س ص� ��ورت� ��ه امل �ي �ل �ي �ش ��اوي ��ة ف��ي
ّ
عكار .يلتزم النائب خالد الضاهر الهدوء
ال �ت��ام ف��ي اج�ت�م��اع��ات ال�ك�ت�ل��ة .ي �ت��رك بزته
«العسكرية» لدى «الجيش السوري الحر»،
ويدخل اجتماع الكتلة نائبًا تحت سقف
«السما الزرقا».
ف��ي «املستقبل» أي�ض��ًا ن��واب ش�ب��اب .زي��اد
ال � � �ق � ��ادري وك� ��اظ� ��م ال� �خ� �ي ��ر .ي �ط �غ��ى ع�ل��ى
هذين «ستايل» خ��اص .في شخصيتهما
ب�ع��ض ال�ث�ق��ة ال ��زائ ��دة ف��ي ال�ن�ف��س وإي �م��ان
كامل بإمكاناتهما وقدرتهما على فرض
ح� �ض ��وره� �م ��ا .األول ي ��أت ��ي م �ب ��ال �غ ��ًا ف��ي
«أن��اق �ت��ه» ،وي �ب��دو ال�ث��ان��ي أك�ث��ر شعبوية.
فيما ُيحارب النائب خضر حبيب ،األبعد
ما يكون عن قواعد اللغة العربية وتحريك
أح��رف �ه��ا ،إلظ �ه��ار ن�ف�س��ه واح� � �دًا م��ن أك�ث��ر
ن ��واب املستقبل «ج ��دارة ون �ش��اط��ًا» .لغته
«ت �ع �ب��ان��ة ع ��اآلخ ��ر»ُ ،رغ� ��م ح �ي��وي �ت��ه ،ن�ظ�رًا
لكونه عاش خارج البالد لفترة طويلة.
وفي الوقت الذي يأتي فيه نواب املستقبل
إلى «كتلتهم»ّ ،كل ّ
بهم يختلف عن اآلخر،
ي�ج�ت�م��ع ه� ��ؤالء ع �ل��ى ب �ط��ون �ه��م .غ��ال �ب��ًا ما
ي�ب��دأون جلستهم بـ«قعدة» سندويشات،
ُ
تطلب إم��ا من مطعم «ب��رب��ر» ـــ سبيرز ،أو
الجامعة األميركية في
«بلس» في ش��ارع ّ
بيروت .وغالبًا ما يتكفل السنيورة بطلبية
كبيرة من نوع «« ،»mini sandwichesشي
خفيف نضيف»!

