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محفوض «اليساري» األقرب إلى ريفي!

المجتمع المدني :لوائح «طلوع الروح»
لم تبذل السلطة السياسية جهدًا لضرب أسس «المجتمع المدني»« .التغييريون» انقسموا على أنفسهم ،بعدما نفخوا
مصممين على نشر مرشحيهم في كل لبنان ،فانتهوا بلوائح «من قريبو» ّ
ّ
محملين أنفسهم ما يصعب على
حجمهم
األحزاب السياسية المنخرطة بالعمل االنتخابي منذ عشرات السنين القيام به
رلى إبراهيم
ال ص ــورة أفـضــل مــن ص ــورة مقاعد
ال ـصــالــة ال ـفــارغــة ف ــي املــؤت ـمــر ال ــذي
عقده مرشح دائرة صور ـ الزهراني
ري ـ ـ ـ ـ ـ ــاض األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ل ـ ـ ــوص ـ ـ ــف ح ـ ــال
«املـجـتـمــع امل ــدن ــي» ،ول ــو أن األسـعــد
ال يـعـ ّـبــر عــن ذل ــك «املـجـتـمــع» بشكل
ت ـ ـ ــام م ـ ــن حـ ـي ــث خـ ــوضـ ــه ال ـت ـج ــرب ــة
االنـ ـتـ ـخ ــابـ ـي ــة مـ ــن ق ـ ـبـ ــل .قـ ــد ي ــذه ــب
األخـيــر وغـيــره مــن املـجـمــوعــات إلــى
ت ـبــريــر ق ـلــة ال ـت ـفــاعــل م ـع ـهــم بـحـجــة
حـ ـج ــز الـ ـص ــال ــة ق ـب ـي ــل س ــاع ــة فـقــط
م ـ ــن مـ ــوعـ ــد املـ ــؤت ـ ـمـ ــر واه ـت ـم ــام ـه ــم
ب ـت ــأم ــن الـ ـك ــامـ ـي ــرات ال ـت ـل ـفــزيــون ـيــة
أكثر مــن الحضور .لكن الفكرة هنا
أن الـ ـك ــامـ ـي ــرات ن ـف ـس ـهــا وم ـخ ـت ـلــف
وســائــل اإلع ــام الـتــي رفـضــت تلبية
ط ـلــب ال ـن ــاش ــط امل ــدن ــي ـ ـ ـ أي نــاشــط
مــدنــي أو م ــن يـسـمــي نـفـســه كــذلــك ـ
كــان سيجدها قبيل عامني تتزاحم
ع ـل ــى بـ ــث ح ـ ــدث س ـخ ـي ــف م ـب ــاش ــرة
ع ـل ــى الـ ـ ـه ـ ــواء ،ول ـ ــو ك ــان ــت ال ــدع ــوة
موجهة قبل خمسة دقائق .وفعليًا،
إن اسـ ـتـ ـسـ ـه ــال مـ ـس ــأل ــة ال ـح ـص ــول
عـلــى ال ـه ــواء يــومـهــا ق ــاد ال ـيــوم إلــى
استسهال تكرار التجربة نفسها في
االنتخابات النيابية ،وال سيما أن
قضية مـقــارعــة األح ــزاب السياسية
أو الدولة بشكل عام ،قضية جذابة.
وإذا ب ـ ـ «امل ــدنـ ـي ــن» ال يـ ـج ــدون مــن
يـلـتـفــت إل ـي ـهــم ،يـجـلـســون وحـيــديــن
ف ــي ق ــاع ــة م ـق ـف ــرة ي ـت ـح ــدث ــون ف ـي ـ ّ
ـرد
الـ ـص ــدى .سـقـطــت األح ـ ــام ال ــوردي ــة
ع ـنــد أول اس ـت ـح ـقــاق جـ ــدي ،لـيــدفــن
«املجتمع املدني» طموحه ،من دون
أن ت ـض ـطــر «أح ـ ـ ــزاب ال ـس ـل ـطــة» إلــى
استعمال نفوذها ومالها ووسائل
إع ــام ـه ــا و«امل ـس ـت ـق ـل ــن» ال ـتــاب ـعــن
لـهــا مــن أج ــل ف ــرط أي الئـحــة تشكل
ً
تهديدًا محتمال.

تجربة «بيروت مدينتي» البلدية الفاشلة أضعفت «المجتمع المدني» الذي منحه ناخبون كثر ثقتهم (مروان طحطح)

مدنيون بطعم السلطة
ه ـ ـ ـكـ ـ ــذا ل ـ ـ ــم ت ـ ـتـ ـمـ ـكـ ــن امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات
املتحالفة تحت مظلة «وطـنــي» من

في الجنوب الثالثة خمس
لوائح تحمل صفة «التغيير»،
وفي بعبدا «نصف المدنيين»
مع الكتائب
عجز «المدنيون» عن تأليف
الئحة موحدة في بيروت
الثانية وفي الشوف ــ عاليه
و«الشمال الثالثة»
ت ـش ـك ـيــل الئـ ـح ــة ف ــي دائ ـ ـ ــرة ب ـي ــروت
الـ ـث ــانـ ـي ــة ،إذ ب ـق ـي ــت ره ـ ــن قـ ـ ــرار مــن
رئ ـي ــس الئ ـح ــة «ب ـ ـيـ ــروت مــدي ـن ـتــي»
ف ــي االن ـت ـخ ــاب ــات ال ـب ـلــديــة األخ ـي ــرة
إب ــراه ـي ــم م ـن ـي ـمــة .آثـ ــر األخـ ـي ــر أخ ــذ
«وطـنــي» ّ
ورده إلــى أن ضاقت املهل
وب ـ ــات م ــن ال ـص ـعــب تـشـكـيــل الئـحــة
ج ــدي ــة ،وأب ـل ـغ ـهــم تـشـكـيـلــه الئـحـتــه
ال ـخــاصــة ب ـم ـعــزل ع ـن ـهــم .والــائ ـحــة

هذه عبارة عن تحالف بني منيمنة
والحزب الشيوعي وبعض األعضاء
الذين عملوا مع «بيروت مدينتي».
وهـ ـن ــاك أمـ ـث ــال ب ـش ــار قــوت ـلــي ال ــذي
يـ ـتـ ـش ــاب ــه ف ـ ــي الـ ـتـ ـج ــرب ــة ال ـس ــاب ـق ــة
وريـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاض األس ـ ـ ـ ـعـ ـ ـ ــد ،ات ـ ـ ـخـ ـ ــذ ف ـش ــل
املـجـمــوعــات كــذريـعــة لــركــوب الئحة
«املجتمع السعودي» التي يقودها
رئيس تحرير جريدة اللواء صالح
س ـ ــام .وهـ ـن ــاك م ــن ف ـقــد األم ـ ــل مـنــذ
البداية من «مشروع مدني حقيقي»،
فـ ــاخ ـ ـتـ ــار املـ ـ ـس ـ ــار األسـ ـ ـه ـ ــل ب ـق ـب ــول
أول عـ ــرض ي ــوج ــه إل ـي ــه ك ـح ــال رنــا
شميطلي في الئحة فؤاد مخزومي.
فـفــي ال ـن ـهــايــة ،ك ــان املـقـعــد للبعض
أهــم مــن امل ـبــادئ ومـحــاربــة الـفـســاد،
ول ــو أن غالبيتهم ي ــدرك مسبقًا أن
حـظــوظــه أق ــل مــن م ـعــدومــة بــالـفــوز،
ولكنه أصر على حمل لقب «مرشح
س ــاب ــق» .اإلغـ ــراء بــالـسـلـطــة يفضح،
ول ـ ـكـ ــن م ـ ــا ي ـف ـض ــح أك ـ ـثـ ــر ه ـ ــو ع ــدم
حــرص هــذه املجموعات على صون
صــورتـهــا وهــرولـتـهــا لـلـتـحــالــف مع
َ
ح ــزب «س ـب ـعــة» ال ــذي لــم ي ـت ــوان عن
استعمال أدوات السلطة فــي جذبه
ل ـل ـم ــرش ـح ــن ولـ ــأس ـ ـمـ ــاء ال ــرن ــان ــة.
فباتت اإلعالمية راغدة ضرغام التي

قـضــت ن ـصــف عـمــرهــا ف ــي ســراديــب
البيت األب ـيــض« ،مجتمعًا مدنيًا».
وضــرغــام نفسها لــم تستطع إكمال
املـ ـس ــرحـ ـي ــة أك ـ ـثـ ــر ،ف ــان ـس ـح ـب ــت مــن
املعركة ،من «بيت الوسط» واضعة
نـفـسـهــا ب ـت ـصــرف س ـي ــده .وف ــي هــذا
ال ـس ـي ــاق ت ـع ـت ــرف مـ ـص ــادر تـحــالــف
«وط ـن ــي» بــال ـخ ـطــأ ،وت ـش ـيــر إل ــى أن
الـخـطـيـئــة ال ـك ـب ــرى ال ـت ــي ارتـكـبـتـهــا
كــانــت بــال ـت ـقــرب م ــن م ـج ـمــوعــات لم
ّ
تحتك وإيــاهــا على األرض ،ولديها
ً
من الناشطني املتفرغني للعمل ليال
ونـ ـه ــارًا م ــا يـثـيــر ال ــري ـب ــة .ويـعـتــرف
ه ــؤالء ب ــأن «ح ــزب «سـبـعــة» وغـيــره
ممن قــدم نفسه كـمـعــارض للسلطة
نجح بفرض نفسه عليهم من ناحية
تــوس ـيــع ال ـت ـحــالــف إلع ـط ــائ ــه زخـمــا
أكـ ـب ــر ،ول ـك ــن كـ ــان أن أص ـب ـح ــوا هــم
املجتمع املدني ونحن الطارئني».

الئحة «طلوع الروح»
ف ــي ب ـي ــروت األولـ ـ ــى ،تـشـكـلــت الئـحــة
«كـلـنــا وط ـن ــي» بـعــد م ـخــاض عسير
فــي اللحظات األخ ـيــرة قبيل انتهاء
مهلة تسجيل ال ـلــوائــح ،رغ ــم أهمية
بيروت بالنسبة إلى كل املجموعات.
وق ـ ــد ان ـس ـح ــب أح ـ ــد امل ــرشـ ـح ــن عــن

امل ـق ـع ــد األرث ـ ــوذكـ ـ ـس ـ ــي ،وه ـ ــو نــائــب
رئـ ـي ــس الئـ ـح ــة «ب ـ ـيـ ــروت مــدي ـن ـتــي»
البلدية طارق عمار ألسباب وصفها
«بعدم نقاوة اللوائح لقبول البعض
بـ ـم ــرشـ ـح ــن ال ي ـ ــرتـ ـ ـق ـ ــون ل ـت ـم ـث ـيــل
ن ـض ــاالت ـن ــا وإن اعـ ـتـ ـب ــروا أنـفـسـهــم
رافعات لعملنا» .أما الالئحة املشكلة
«ب ـط ـل ــوع الـ ـ ـ ــروح» ف ـت ـض ــم :جـيـلـبـيــر
ضـ ــومـ ــط (مـ ـ ـ ــارونـ ـ ـ ــي) ،زيـ ـ ـ ــاد ع ـبــس
(أرث ــوذكـ ـس ــي) ،لــوس ـيــان بــورجـيـلــي
(ك ــاث ــولـ ـيـ ـك ــي) ،ب ــول ـي ــت ي ــاغ ــوب ـي ــان
ولــوري حيطانيان وليفون تلفزيان
عـ ـ ــن م ـ ـقـ ــاعـ ــد األرم ـ ـ ـ ـ ــن األرث ـ ـ ــوذك ـ ـ ــس
وي ــورك ــي تـ ـي ــروز ع ــن م ـق ـعــد األرمـ ــن
الكاثوليك ،إضافة إلى جمانة سلوم
ع ــن م ـق ـعــد األقـ ـلـ ـي ــات .وم ـ ــن ب ـي ــروت
إلــى بعبدا حيث كــان البعض (بــول
أب ـ ــي راشـ ـ ــد وأجـ ـ ـ ــود عـ ـي ــاش وأل ـف ــت
الـسـبــع) قــد عـقــد تفاهمًا مسبقًا مع
حزب الكتائب على أساس أنه يمثل
املـعــارضــة ،فيما أظـهــرت التحالفات
األخ ـ ـيـ ــرة أن ال ـك ـت ــائ ــب ال ي ـم ـك ــن أن
تغرد خــارج أس ــوار السلطة .فكانت
الئ ـح ـت ــان :ال ـك ـتــائــب م ــع الـنــاشـطــن
املــذكــوريــن فــي األول ــى ،ومجموعات
«مدنية» مع «مواطنون ومواطنات
في دولة» في الثانية («كلنا وطني»)

الـتــي تـضــم رئـيــس املــرصــد الشعبي
مل ـح ــارب ــة ال ـف ـس ــاد امل ـح ــام ــي واص ــف
الـ ـح ــرك ــة (املـ ـقـ ـع ــد ال ـش ـي ـع ــي) وع ـلــي
درويـ ـ ــش (ش ـي ـع ــي) ،رانـ ـي ــة امل ـصــري
(املـقـعــد ال ـ ــدرزي) ،زي ــاد عـقــل وم ــاري
كلود الحلو وجــوزيــف وانـيــس على
امل ـقــاعــد امل ــارون ـي ــة .االن ـق ـس ــام نفسه
تسلل إلــى الـشــوف وعــالـيــه ألسباب
عــدة ،أحــدهــا «الـخــاف بــن «سبعة»
وال ـن ــاش ــط مـ ــارك ض ــو ع ـلــى اخـتـيــار
بعض املرشحني» ،فكانت الئحتان،
«ك ـل ـنــا وط ـن ــي» و«م ــدن ـي ــة» .تـحــالــف
«وطني» ومجموعة الوزير السابق
ش ــرب ــل نـ ـح ــاس ان ـس ـح ـب ــا مـ ــن امل ــن
الـجـنــوبــي إل ــى امل ــن الـشـمــالــي حيث
يـتــرشــح نـحــاس بنفسه عـلــى املقعد
الـكــاثــولـيـكــي إل ــى جــانــب فـيـكـتــوريــا
ال ـ ـخ ـ ــوري وأدي ـ ـ ـ ــب ط ـع ـم ــة ونـ ــاديـ ــن
م ــوس ــى وإم ـ ـيـ ــل كـ ـنـ ـع ــان (م ـ ــوارن ـ ــة)
وجورج الرحباني (أرثوذكس).

«إصالحيون» بالجملة
ف ــي كـ ـس ــروان ـ ـ ـ جـبـيــل ع ـم ــود الئـحــة
«ك ـل ـنــا وط ـن ــي» وزيـ ــر ع ـهــد الــرئـيــس
إم ـي ــل لـ ـح ــود ،ي ــوس ــف س ــام ــة ال ــذي
ال ي ــزال مندهشًا بنفسه مــن تحوله
إل ــى «مـجـتـمــع م ــدن ــي» .ســامــة ليس
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وحـيـدًا ،يالقيه كل من عماد قميحة
وعـلــي األم ــن فــي منتصف الطريق،
ولـ ــو أن ـه ــم ي ـم ـث ـلــون ب ـق ــاي ــا  14آذار
ال ال ـث ــام ــن مـ ـن ــه .ع ـل ــق هـ ـ ــؤالء الف ـتــة
«املجتمع املدني» في دائرة الجنوب
الـ ـث ــالـ ـث ــة ،ب ــال ـت ـح ــال ــف م ـ ــع ال ـ ـقـ ــوات
الـلـبـنــانـيــة ،وم ـش ــوا بــائـحــة اسمها
«شبعنا حكي».
ِ
وفــي تلك الــدائــرة اختلف الشيوعي
واملستقلون والتحالف على التغيير،
فـكــانــت خـمــس ل ــوائ ــح «إصــاح ـيــة».
وفــي الجنوب الثانية ،تمكن رياض
األسـعــد مــن تشكيل الئـحــة فــي وجه
الئحة حزب الله ـ حركة أمل ،فيما لم
يتمكن «املــدنـيــون» مــن دخــول دائــرة
صيدا ـ جزين.
ال أثـ ــر ل ــ«ك ـل ـنــا وطـ ـن ــي» ف ــي بعلبك
ـ ـ ـ ال ـ ـهـ ــرمـ ــل ،حـ ـي ــث ق ــائ ــد «امل ـج ـت ـم ــع
املــدنــي» ليس ســوى األم ــن القطري
ال ـس ــاب ــق ل ـح ــزب ال ـب ـعــث ف ــاي ــز شـكــر،
الــذي يضع يــده بيد التيار الوطني
الـحــر واملـحــامـيــة سـنــدرال مــرهــج في
الئحة «مستقلة» .فيما ال أحد يعرف
أع ـضــاء الــائـحــة املـسـمــاة «املجتمع
املــدنــي» فــي البقاع الغربي وراشـيــا.
وي ـت ـم ـثــل «ك ـل ـن ــا وطـ ـن ــي» ف ــي زح ـلــة
بالئحة ال لون لها وال طعم ،يفترض
أن تـقــارع ب ـلــدوزرات امل ــال والسلطة.
ومن زحلة إلى أقصى الشمال حيث
يرأس القائد السابق للفوج املجوقل
فــي الجيش العميد املتقاعد جــورج
ن ـ ــادر الئ ـح ــة «قـ ـ ــرار عـ ـك ــار» املــدن ـيــة!
وف ـ ــي ط ــرب ـل ــس ـ ـ ـ امل ـن ـي ــة ـ ـ ـ ال ـض ـن ـيــة،
ت ـش ـك ـلــت الئـ ـحـ ـت ــان« :ك ـل ـن ــا وط ـن ــي»
و«املـ ـجـ ـتـ ـم ــع املـ ــدنـ ــي امل ـس ـت ـق ــل» عــن
املجتمع املدني نفسه .أمــا في دائــرة
الـشـمــال الـثــالـثــة ،فـقــد نـجــح تحالف
«وط ـ ـ ـنـ ـ ــي» وال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي وع ــونـ ـي ــن
س ــاب ـق ــن بـتـشـكـيــل الئ ـح ــة م ــوح ــدة،
فيما انسحب زمالؤهم في «من أجل
ال ـج ـم ـهــوريــة» وم ـج ـمــوعــات ب ـشـ ّـري
«امل ــدنـ ـي ــة» ،م ــن امل ـع ــرك ــة .األخـ ـي ــرون
انتظروا «الكتائب» والنائب السابق
قيصر ّ
معوض طوال أشهر ،فما كان
ّ
مــن األخـيــر والـنــائــب سامي الجميل
إال أن تسلال إلى أحضان القوات يوم
السبت الفائت.
في تقييم املجموعات املدنية لعملها
املستجد فــي االنـتـخــابــات النيابية،
يرى غالبية الناشطني أن محاوالت
الـتــوســع أجـهـضــت احـتـمــال تشكيل
لـ ــوائـ ــح جـ ــديـ ــة ،وهـ ـ ــو مـ ــا أدى إل ــى
التحالف مــع شخصيات ال تتشابه
والناشطني بشيء ،بهدف «تسكير»
الـ ـل ــوائ ــح ف ــي ك ــل ل ـب ـن ــان .ف ـي ـمــا ك ــان
األج ـ ــدى الـتــركـيــز عـلــى ث ــاث لــوائــح
قوية في ثالث دوائر والعمل ألجلها
بـ ـ ّ
ـرويـ ــة ،ح ـتــى تـتـمـكــن م ــن مـنــافـســة
األحــزاب جديًا .إال أن محاولة تقليد
السلطة «أوقعتنا في فخها ،فتشكلت
لوائح هشة وال يجمع أعضاؤها إال
اس ــم ال ــائ ـح ــة» .والـنـتـيـجــة أن ــه قبل
«مزاحمتهم بالصناديق لــم نتمكن
من مزاحمتهم باملرشحني» .كل ذلك
ال يلغي واقع طــراوة املجموعات في
العمل السياسي وإمـكــان اكتسابها
درس ــا مــن تجربتها الـحــاضــرة ،رغم
ّ
أنـهــا لــم تتعلم مــن تـجــارب «إسـقــاط
النظام الطائفي» و«حراك النفايات».
وإثر االنتخابات البلدية عام ،2016
أضـعـفــت تـجــربــة «ب ـيــروت مدينتي»
الفاشلة هذا «املجتمع» الذي منحته
الثقة مجموعات كبيرة من الناخبني
(كان عددهم كبيرًا إلى ّ
حد أنه فاجأ
«املدنيني» أنفسهم) ،فأثبت أنــه ،في
اليوم التالي لالنتخابات ،ال يختلف
عــن «املـجـتـمــع الـسـيــاســي» بــالــوعــود
ال ـ ـفـ ــارغـ ــة واملـ ـ ـش ـ ــاري ـ ــع امل ـس ـت ـح ـي ـلــة
التطبيق.

ّ
تتجلى ّ
نظرية «النفعية
والواقعية السياسية»
(مكيافيلي) ،في هذه
االنتخابات ،عبر نعمة
محفوض .فهو يملك
هدفًا وحيدًاّ :
«بدي أوصل».
ُح ّّب الوصول لديه أقوى من
كل المبادئ التي صدح من
أجلها ،لسنوات طويلة .وفي
محفوض «تبريرات»
جعبة
ٌ
كثيرة ،جاهز لمواجهة
ُم ّ
حدثه بها ،لتبرير تحالفه مع
تيار المستقبل
ليا القزي

ُ
ما إن أعلن ترشيح تيار املستقبل لنعمة
محفوض على الئحته في دائرة الشمال
ّ
حتى ُ
«ص ِلب» النقابي السابق.
الثانية،
َ
ّ
ل ــم ت ـبــق وسـيـلــة إع ــام ــيــة ،أو مجموعة
ّ
سياسية ومدنية ُ
«مستقلة» ،إال وأطلقت
ُ
ٌ
َّ
نيرانها باتجاه الـ ّـرجــل .هـجــوم «مـبــرر»
عـلــى مـحـفــوض ،ألن ــه بـنــى خـطــابــه زمــن
هيئة التنسيق النقابية ،على مواجهة
ّ
ال ـس ـل ـطــة وأح ــزابـ ـه ــا وكـ ـ ــل م ــن ُيـ ـح ــاول
االنتقاص من حقوق الفئات املحرومة.
تـيــار املستقبل مـكــون سياسي أساسي
مــن مكونات هــذه السلطة ،التي نــاورت
وناورت لحرمان املوظفني سلسلة الرتب
والــرواتــب .وآل الحريري ُيمثلون «رأس
امل ـ ــال» ،الـ ــذي م ــن امل ـف ـتــرض أن ُيــواجـهــه
محفوض ،كـ«يساري» ،إذا أراد أن يكون
تعريفه لنفسه.
ُمتجانسًا مع
ّ
ّ
ال يـنـفــع ت ـب ــري ــره أن ـ ــه «ك ـ ــل ع ـم ــري كنت
 14آذار .وم ـ ــن  ،2005وأن ـ ــا صـ ـق ـ ٌـر مــن
ص ـ ـقـ ــورهـ ــا» .ف ـم ـح ـف ــوض ي ـن ـت ـم ــي إل ــى
حــزب اليسار الديمقراطي ،الــذي ُي ّ
حدد
ّ
فــي خطابه السياسي أن ــه قــريــب مــن 14
ّ
ّ
آذار فــي مــا يتعلق بــ«الــدفــاع عــن الخط
الـ ـسـ ـي ــادي» ،ول ـك ــن ت ـف ـص ـلــه «ال ـق ـضــايــا
االج ـت ـمــاع ـيــة واالق ـت ـص ــادي ــة» ع ــن تـيــار
ُاملستقبل .انـطــاقــا مــن هـنــا ،لــم يكن من
امل ـتــوقــع أن «يـشـلــح مـحـفــوض ال ـفــوالر»
األزرق حــول رقبته ،وأن يشبك يــده بيد
السابقة
ّالفريق الذي ّادعى طوال الفترة
ّ
ّ
أن ــه ب ـمــواج ـهــةٍ م ـعــه .ظ ــن مـحـفــوض أن ــه
ّ
ُ
بـهــذه الـخـطــوة «يـحـفــظ رأسـ ــه» ،ويـعــبــد
طريقه بــاتـجــاه املجلس النيابي ،ولكن
ّ
إذا صـ ّـحــت الـتــوقـعــات االنـتـخــابـيــة ،فــإن

الـحـصــة الـتــي قــد ينالها «املـسـتـقـبــل» ال
تـتـضـمــن م ـق ـع ـدًا ل ــ«األق ـل ـي ــات» .وت ـجــدر
ّ
ّ
اإلش ـ ـ ـ ـ ــارة ،إل ـ ــى أن «تـ ـن ــك ــر» م ـح ـفــوض
لتاريخه املعاصر ،لم يبدأ من التحالف
م ــع ال ـت ـي ــار األزرق .فـبـحـســب ُمـتــابـعــن
هيئة التنسيق ،محفوض كان
لنشاط ّ
أول من دق املسمار في نعش «الهيئة»،
يوم ّقرر تعليق إضراب ُمعلمي املدارس
الـخــاصــة ،بعد ّأي ــام مــن إع ــان اإلض ــراب
الـ ـش ــام ــل ،ت ــارك ــا األمـ ـ ـ ّـن الـ ـع ــام لـلـحــزب
الشيوعي اللبناني حنا غريب وحيدًا.
م ــن رافـ ــق نـعـمــة م ـ ّح ـف ــوض ،ف ــي الـفـتــرة
ّ
ُالسابقة ،يصفه بــأنــه انـتـهــازي ،استغل
امل ـع ـل ـمــن م ــن أج ــل مـصــالـحــه ال ـخــاصــة.
ّ
وقام بكل التحركات منذ البداية ،طمعًا
بالفوز بمقعد نيابي.
«انتهازي؟» ،يسأل محفوض «األخبار»،
ُم ـض ـي ـف ــا« :أي ـ ــن ك ــان ــت مـصـلـحـتــي حــن
التظاهرات
تركت عملي الخاص ،وكانت
ّ
عـ ـل ــى حـ ـس ــاب ع ــائـ ـلـ ـت ــي؟ ك ــذل ــك ف ــإن ـه ــا
ل ـي ـســت املـ ـ ـ ّـرة األولـ ـ ــى ال ـت ــي أت ــرش ــح ،بل
الرابعةّ .
مرة انسحبت لعبدالله حنا في
رحـبــة والـثــانـيــة لـنـضــال طـعـمــة» .ويــرى
ّ
أستاذ الرياضيات أن «قسمًا من الذين
ُي ـه ــاج ـم ــون ـن ــي غـ ـي ــران ــن .قـ ـس ـ ٌـم ح ـق ــود.
وهناك ٌ
قسم عاقل ،يقول :اتركوه يصل».
ُيـ ـح ــاول م ـح ـفــوض ال ـل ـعــب ب ــن ال ـن ـقــاط،
من خــال تمييزه بني موقفه السياسي
ودوره في هيئة التنسيق ،الذي اقتضى
م ـنــه وض ــع مــواق ـفــه الـسـيــاسـيــة جــانـبــا،
«ف ـق ــد ك ــان ــت أول ــوي ـت ـن ــا ه ـم ــوم ال ـن ــاس،
وذوي الدخل املـحــدود .وخضنا معركة
ّ
ضد السلطة».
ّ
ال ي ـ ــرى مـ ـحّـ ـف ــوض ُأن ال ـح ـم ـل ــة عـلـيــه
ّ
«بمحلها ،ألنـنــي لــم أغـ ّـيــر بعد خطابي.
وأح ـ ــد الـ ـش ــروط م ــع امل ـس ـت ـق ـبــل كـ ــان أن
أبـ ـق ــى م ـث ـل ـمــا كـ ـن ــت»ُ .ي ـش ـب ــه مـحـفــوض
ُ
فــي كالمه أح ــزاب السلطة ،التي تحاول
تحالفات
اختراع نظريات جديدة لتبرير
ٍ
غير أو ال ُي ّ
انتخابية غير طبيعيةّ .
غير في
ّخطابه «االجتماعي» ،لن يهرب من واقع
أنه تحالف مع «الحريرية االقتصادية»
التي ساهمت فــي تدمير البلد ،وتفقير
الفئات الفقيرة ،وإلغاء الطبقة الوسطى،
وتدمير القطاع الـعــام ،وفــرض ضرائب
على الـنــاس .فكيف سيتمكن من تمييز
نفسه؟ ُم ّ
جددًا« :قلت في بيان ترشيحي
ّ
ُ
إن نعمة سيبقى حالة نــافــرة منسجمة
مــع نفسها أينما كــانــت .وحـتــى لــو كان
سـعــد الـحــريــري رئـيــس حـكــومــة وفــرض
ض ــرائ ــب ع ـلــى الـ ـن ــاس ،س ــأك ــون ضـ ـ ّـده».
ولـكــن سـبــق لـلـحــريــري أن ق ــام بــذلــك ،ما
املوقف الذي اتخذه محفوض؟
ّ
«كـ ـ ــل ش ــي ع ــم ب ـص ـيــر بــال ـب ـلــد (ق ــاصـ ـدًا
التحالفات بــن السياسيني) مــا فــي إال
نـعـمــة؟ هـيــدي انـتـخــابــات ،وال ـتــرشــح تا

نوصلّ .بدي أوصل أنا ،مش عم بترشح
تا اتسلى» ،يقول .محفوض يستغل تيار
املستقبل ليصل« ،والتيار يستغل قوتي
الـشـعـبـيــة ل ـيــرفــع ال ـحــاصــل .ه ــذا ت ـبــادل
مصالح مؤقت يجب أن نفهمه» .أما عن
االنضمام إلى كتلة «املستقبل»ٌ ،
فأمر لم
ّ
ُيبحث« ،إذا تبنت الكتلة املسائل التي
ّ
أطرحها ،فال مانع» .يتكلم محفوض كما
ّ
لو أنه عاد من الغربة حديثًا إلى البلد.
ق ـبــل االن ـض ـم ــام إلـ ــى «امل ـس ـت ـق ـبــل» ،كــان
محفوض ُيفاوض املجموعات املستقلة
وامل ـ ــدن ـ ـي ـ ــة ل ـت ـش ـك ـي ــل الئ ـ ـ ـحـ ـ ــة ،وي ـ ـقـ ــول
نــاشـطــون إنـهــم يحتفظوم بتسجيالت
صــوتـيــة ملـحـفــوض يـجــزم فيها بــأنــه لن
يكون إال معهم .يجيب النقابي الطامح
ّ
ب ــأن ــه اك ـت ـشــف أن «األنـ ـ ــا لـ ــدى املـجـتـمــع

َ
يوصف محفوض
باالنتهازي ،استغل
ُ
المعلمين من أجل
مصالحه الخاصة

امل ــدن ــي ط ــاغ ـي ــة» .أل ـي ـســت ه ــذه «األن ـ ــا»،
مكان مــا ،لــدى محفوض
ُمتضخمة ،في
ٍ
أيضًا؟
ّ
يقول النقابي إنه «طوال شهرين ّحاولت
جـمـعـهـ ّـم (امل ـس ـت ـق ـل ــون) ،ول ـك ــن دق امل ـ ّـي
مـ ّـي» .فضُل الـخــروج من لعبة «املجتمع
ّ
ـام ع ـ ّـدة ّ ،وعــدم
املــدنــي» املـقــســم إل ــى أق ـسـ ٍ
«ما
اختيار فريق منهم للتحالف ،ألنــه ّ
ّبدي بهدل حالي .أنا بنقابة املعلمني ملا

خسرت جبت  3000صوت ،بدي اترشح
معن وجيب  200صوت؟».
مـ ــا إن أعـ ـل ــن مـ ـحـ ـف ــوض عـ ـ ــدم ت ـحــال ـفــه
مــع املـسـتـقـلــن« ،تـلـقـيــت ثــاثــة ع ــروض،
مــن الــوزيــريــن الـســابـقــن فـيـصــل كــرامــي
وأش ـ ـ ــرف ري ـف ــي وامل ـس ـت ـق ـب ــل» .ال ـج ــواب
ّ
ل ـكــرامــي ك ــان «أن األخ ـي ــر ُمـتـحــالــف مع
ّ
رف ـلــي دي ــاب (امل ـ ـ ــردة) ،ف ــرد ك ــرام ــي عـلـ َّـي
ّ
ب ــأن األمـ ــور لــم تـكــن مـحـســومــة وي ــدرس
ّ
ك ــل ال ـخ ـي ــارات» .فـشـلــت امل ـفــاوضــات مع
ري ـف ــي «رغ ـ ــم أن ـن ــي أع ـت ـب ــره األق ـ ــرب لــي
ّ
باملوقف السياسي» ،ألن اللواء املتقاعد
ُ«يــريــد ُمرشحني يملكون امل ــال» .نقشت
بـيـنــه وب ــن «ا ّملـسـتـقـبــل» ،ال ــذي «اع ـتــرف
م ـســؤولــوه بــأنـهــم أخ ـط ــأوا بحقي فترة
نقابة املعلمني».
ألــن تـكــون ُمتجانسًا أكـثــر مــع نفسك لو
عدد
الخيار على ٍ
انسحبت؟ «طرحت هذا ّ
من األصــدقــاء ،فقالوا لي إنهم مع خيار
ّ
الترشح ،رغم كل سلبياته».

محفوض :إذا كان الحريري رئيس حكومة وفرض الضرائب ،سأكون ّ
ضده (مروان طحطح)

القرداحي يعلن الئحة «التضامن الوطني»
أعلن الوزير السابق جان لوي قرداحي الئحة «التضامن الوطني» عن
دائرة كسروان الفتوح وجبيل خالل احتفال شعبي أقيم في مجمع
ّ
وتضم الالئحة في جبيل إلى جانب
«إده ساندس» السياحي بجبيل.
ّ
القرداحي ،بسام الهاشم ،ومرشح حزب الله حسني زعيتر ،وعن
كسروان ـ الفتوح جوزف الزايك ،زينة كالب ،ميشال كيروز ،كارلوس
ّ
وتوجه القرداحي إلى الرئيس ميشال عون
أبو ناضر وجوزف زغيب.
بالقول« :أنتم يا فخامة الرئيس من وقعتم مع األمني العام لحزب الله
السيد حسن نصرالله اتفاق مار مخايل ،وأنتم من أرسى مع حزب الله
وحركة أمل اتفاقًا انتخابيًا عام  2009أدى إلى انتخاب كامل أعضاء
الئحتكم في كسروان وجبيل ،وأنتم يا فخامة الرئيس ،وبدعم من
حلفائكم ،وصلتم إلى سدة الرئاسة» ،مشيرًا إلى أن «أهالي كسروان
وجبيل يرفضون عزل أي طرف سياسي وينادون باالعتدال» .كذلك
ألقى كل من رئيس «حزب السالم اللبناني» روجيه إده ،وعضو
املكتب السياسي األسبق في حزب الكتائب اللبنانية ،املهندس طنوس
القرداحي ،كلمتني باملناسبة.

