4

الثالثاء  29تشرين الثاني  2016العدد 3045

سياسة
تقرير

علي قانصو:

ّ
ال حوار مع من شوه صورة الحزب

ّ
ثالثة أشهر ّ
مرت على تسلم
علي قانصو مهماته رئيسًا للحزب
السوري القومي االجتماعي ّ
للمرة
الرابعة (واليتان في تسعينيات القرن
الماضي ،ووالية ثالثة عام .)2005
ليس باألمر ّ
الهين أن تؤول الرئاسة إلى
«أمين» غير أسعد حردان ،الذي تمكن
بعد  8سنوات من ربط الحزب بشخصه.
بالنسبة إلى قانصو ،هو الرئيس «األوحد»
للحزب الذي لن يدعو إلى حوار عام
للقوميين نظرًا إلى عدم وجود
مجموعات خارج اإلطار الرسمي
ليا القزي
ثالثة رؤساء للحزب السوري القومي
االجـ ـتـ ـم ــاع ــي تـ ـ ـب ـ ـ ّـدل ـ ــوا ،ب ـ ــن ع ـ َ
ـام ــي
 2001و ،2016وه ــي ال تـ ــزال ثــابـتــة
في مكانها .ناموس مكتب الرئاسة
ُ
ّ
رن ــدا بعقليني الـتــي ت ـبــادر عـنــد كــل
عـهــد جــديــد إل ــى تـقــديــم استقالتها
ُ
وترفض ،حاضرة لتستقبل ضيوف
الـطـبـقــة ال ـســاب ـعــة ف ــي مــركــز ال ـحــزب
ف ــي الـ ــروشـ ــة ،ب ـكــل ل ـطــاف ـت ـهــا .تـقــوم
بــالــواجــب حـتــى يـحــن مــوعــد اللقاء
م ــع الــرئ ـيــس ال ـحــالــي عـلــي قــانـصــو،
الذي يعود إلى مكتبه ّ
للمرة الرابعة
في ظروف حزبية وسياسية صعبة.
ّ
تتكدس أمــامــه عديدة،
امللفات التي
منها :تشكيل حكومة الرئيس سعد
الحريري وضمان ّ
حصة لـ»القومي»
ف ـ ـي ـ ـهـ ــا ،الـ ـتـ ـحـ ـضـ ـي ــر ل ــانـ ـتـ ـخ ــاب ــات
ال ـن ـيــاب ـيــة وت ـح ــدي ــد «ال ـح ـل ـف ــاء» في
املناطق ،إضافة إلى وحدة الحزب مع
الفرعني اآلخرين في الشام ومحاولة
تخطي تبعات التعديل الدستوري
ال ــذي سمح للرئيس الـســابــق أسعد
حـ ــردان بــالـتــرشــح لـ ــدورة ثــال ـثــة ،ثـ ّـم
قـ ــرار املـحـكـمــة ال ـحــزبـيــة إب ـط ــال هــذا
ً
االنتخاب ،وصوال إلى إقالة عضوين
من املحكمة الحزبية كإجراء وصفه
ُ
كثر بـ»الكيدي».

تمر دقائق ّ
ّ
عدة على بدء الدردشة مع
ّ
قانصو ،قبل أن يرن هاتفه مقاطعًا.
ّ
اتصال طويل يتخلله ســؤال الوزير
السابق للمتصل عن آخر التطورات
في ما ّ
خص تشكيل الحكومة ،التي
يهم «القومي» أن يحصل على مقعد
فيها .هذا الحزب هو من صلب فريق
ّ
الـثــامــن مــن آذار ويـتــولــى الـتـفــاوض
باسمه رئيس املجلس النيابي نبيه
ب ـ ّـري .يـبــدو ُمستغربًا إص ــرار حــزب،
ال يحصر نفسه بإطار طائفي ،على
الحصول على حقيبة «أرثوذكسية».
ّ
يــؤكــد قــانـصــو (ردًا عـلــى سـ ــؤال) أن
الـ ـه ــدف ل ـي ــس ُم ـن ــح ح ـ ـ ــردان ج ــائ ــزة
ترضية بعدما أبـطـلــت رئــاسـتــه ،بل
«رف ـ ـ ــض ت ـح ــدي ــد ح ـص ـت ـنــا ب ـطــائ ـفــة
واحدة» .خالل تهاني عيد االستقالل
فــي الـقـصــر ال ـج ـم ـهــوري ،أب ـلــغ وزيــر
ال ـخــارج ـيــة ،ج ـبــران بــاسـيــل ،ح ــردان
ّ
أن ه ـنــاك صـعــوبــة فــي إع ـطــاء مقعد
ل ــ»ال ـقــومــي» مــن الـحـصــة املسيحية،
ولـكــن «نـحــن أبـلـغـنــاه أنـنــا مـصــرون
ّ
على ذلك» .يشرح قانصو أن الخيار
رس ـ ـ ــا عـ ـل ــى حـ ـ ـ ـ ــردان «ألنـ ـ ـ ــه بـح ـســب
ال ـ ـك ـ ـفـ ــاءات الـ ـت ــي ل ــدي ـن ــا هـ ــو األق ـ ــدر
وصاحب الخبرة».
ق ـ ــد ال تـ ــاقـ ــي تـ ـمـ ـنـ ـي ــات «ال ـ ـقـ ــومـ ــي»
وح ـ ـسـ ــابـ ــاتـ ــه ال ـح ـص ـي ـل ــة ال ـن ـه ــائ ـي ــة
مل ـشــاورات التأليف ،فــا يبقى لها ّإال
مقعد «شيعي» .ال يخفي قانصو أنه
عندها سيكون هــو «املـخـتــار» ربما،
إذن من املجلس
علمًا بأنه ّبحاجة إلى ٍ
األعـ ـل ــى ألن رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ي ـمــارس
مهماته متفرغًا.
ّ
املــوقــف مــن الحلفاء إيـجــابــي« ،فالكل
ي ـ ـ ـقـ ـ ــول إن ـ ـ ـ ــه ي ـ ـجـ ــب أن نـ ـتـ ـمـ ـث ــل ف ــي
الحكومة» .ينسحب ذلــك على التيار
الــوط ـنــي ال ـح ــر ،الـ ــذي ت ـعــامــل ســابـقــا
مع «القومي» على أســاس أنــه حليف
«ردي ـ ـ ـ ـ ــف» واجـ ـ ـ ـ ـ ٌـب ع ـل ـي ــه أن ي ـســانــد
ّ
الـعــونـيــن فــي مـعــاركـهــم ،فــي حــن أن
قيادة «التيار» ال تجد نفسها معنية
بتجيير أصواتها االنتخابية ملرشح
«ال ـ ـقـ ــومـ ــي» فـ ــي انـ ـتـ ـخ ــاب ــات الـ ـك ــورة
ً
الفرعية مثال .بــاألســاس ،وحتى قبل
انتخاب الرئيس ّميشال عون« ،ننظر
إلى التيار على أنه صديق وحليف»،
يرد قانصو .هناك عدد من «الثوابت
نـلـتـقــي حــول ـهــا ،أه ـم ـهــا :ال ـعــاقــة مع

ســوريــا ،دعــم املقاومة ،الــدولــة املدنية
وبـ ـن ــاء ج ـي ــش قـ ـ ــوي .ل ــذل ــك ،ال ـعــاقــة
كــانــت وستبقى مـمـتــازة» .وفــي امللف
الحكومي« ،التيار ليس سلبيًا معنا
وهـ ـ ــو ح ــري ــص ع ـل ــى ت ـم ـث ـي ـل ـنــا .ه ــذا
امل ــوق ــف ُي ـب ـن ــى ع ـل ـيــه ف ــي امل ـس ـت ـق ـبــل،
س ــواء فــي االنـتـخــابــات أو غـيــرهــا من
االستحقاقات» .ولكن ما ال يجمعهما
هو املوقف من النائب سليمان فرنجية
والتحالف مع القوات اللبنانية .يقول
قانصو إنه «ممن يسعون إلى ترميم
الـعــاقــة بــن عــون وفــرنـجـيــة ،وأعتقد
أن ــه أم ــر غ ـيــر ص ـع ــب» ،ول ـكــن «ش ـتــان
ما بني الـقــوات وفرنجية .إضافة إلى
صـفــة األخ ـي ــر الـتـمـثـيـلـيــة ،ه ــو يحمل
خـ ـي ــارات اس ـتــرات ـي ـج ـيــة واضـ ـح ــة ،لم
يعدل عنها ّ
مرة».

استقال عضو
مصطفى
المحكمة
ُ
الشيخ علي ،وفصل
الرماح وغصن
وقنيزح من الحزب

الشق الثاني من ّالحديث مع قانصو
حزبي .بعدما تغنى حلفاء «القومي»
وخـصــومــه بــاحـتــرام املــؤسـســات فيه
واستقاللية قضائه ،أصــدر املجلس
األع ـلــى فــي نـهــايــة أي ـلــول ق ــرار إقــالــة
ع ـ ـضـ ــوي امل ـح ـك ـم ــة نـ ــزيـ ــه غ ـن ـطــوس
وجهاد العقل ،تحت حجة «إقدامهما
ع ـلــى اخ ـت ــاق ات ـه ــام ــات بــاط ـلــة ضد
مـســؤولــن فــي ق ـيــادة ال ـحــزب وخلق
وق ــائ ــع غ ـيــر م ــوج ــودة وغ ـي ــر م ـبــررة
وثبوت مسؤوليتها عن أداء وسلوك
يـتـعــارض مــع قــواعــد تــأمــن الـعــدالــة
االجـتـمــاعـيــة»ّ .أدى ذل ــك إل ــى إرس ــال
رئيس املحكمة ميشال الحاج كتابًا
إلى املجلس األعلى يتضمن  4نقاط
ت ــوضـ ـيـ ـحـ ـي ــة« :املـ ـحـ ـكـ ـم ــة ال ـح ــزب ـي ــة
أصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدرت حـ ـكـ ـمـ ـه ــا (الـ ـ ـ ـ ـ ـ ــذي ق ـض ــى

بــإب ـطــال ال ـت ـعــديــل ال ــدس ـت ــوري ال ــذي
س ـم ــح ب ــان ـت ـخ ــاب حـ ـ ـ ــردان) م ــن دون
أن تــرت ـكــب أي خ ـطــأ دسـ ـت ــوري وقــد
ن ــال تــأيـيــد رئـيــس ال ـحــزب واملجلس
األع ـلــى وج ــرى ذل ــك بـمــوجــب تعميم
رس ـمــي صـ ــادر ع ــن ع ـمــدة الــداخـلـيــة؛
إص ــدار املحكمة قــرارهــا خــارج مركز
الحزب ال يستوجب إقالة العضوين،
ب ــل يـقـتـضــي ســؤال ـه ـمــا ع ــن ذل ــك من
خـ ـ ـ ــارج الـ ـحـ ـك ــم؛ امل ـح ـك ـم ــة أص ـ ــدرت
حكمها بــاإلجـمــاع .لــذلــك كــان يتعني
ع ـلــى امل ـج ـلــس األعـ ـل ــى إق ــال ــة جميع
أعضاء الهيئة؛ عرضت املحكمة أمام
املجلس األعـلــى اتـهــام نــاصــر قنديل
ل ـل ـم ـح ـك ـمــة عـ ـل ــى صـ ـفـ ـح ــات ج ــري ــدة
الـبـنــاء (الـتــابـعــة لـلـحــزب) بالخيانة
والعمالة ،فنجد أنفسنا بأننا خارج
باق في
املسؤولية الحزبية ،وقنديل ٍ
مكانه» .املجلس األعـلــى لــم يستجب
لطلب الحاج الــرجــوع عن قــرار إقالة
العضوينّ ،
فقدم في  9تشرين الثاني
اسـتـقــالـتــه مــن رئــاســة املـحـكـمــة .وقــد
لحق به في  15الشهر الجاري عضو
املـ ـحـ ـكـ ـم ــة م ـص ـط ـف ــى الـ ـشـ ـي ــخ ع ـل ــي.
ّ
وكـ ــأن «ال ـق ــوم ــي» ال يــريــد أن يـطــوي
ّ
هــذه الصفحة قبل االقتصاص ممن
ّ
«للمرة
عــارض التعديل الــدسـتــوري.
األلـ ــف ،ق ــرار املـجـلــس لـيــس انـتـقــامــا،
بــل اع ـتــراض على سلوكيات معينة
كــاإلصــرار على عقد جلسة املحكمة
خـ ـ ــارج م ــرك ــز الـ ـ ـح ـ ــزب» .ملـ ـ ــاذا وافـ ــق
املجلس األعـلــى سابقًا على الحكم؟
ّ
يرد قانصو بأن «املجلس أراد االلتزام
بمنطق املــؤس ـســات ،لكنه أش ــار إلــى
هذه النقطة .التنفيذ أمر واملحاسبة
أمـ ٌـر آخــر» .يبدو رئيس الحزب واثقًا
مــن قــدرتــه على ثني الـحــاج والشيخ
علي عن االستقالة.
مــاذا عن التواصل مع أعضاء الحزب
«الحردانني»؟ «نريد محاورة الجميع
حتى في الـشــام» .ليس هناك مبادرة
عــامــة الس ـت ـق ـطــاب امل ــع ارضـ ــن كــونــه
ّ
ال قـنــاعــة ب ــأن ه ـنــاك جـمــاعــات خــارج
الـ ـح ــزب« ،مـ ــن ي ـت ـصــل وي ـط ـلــب ل ـق ــاءً،
ّ
ً
ً
نقول له أهــا وسـهــا .ولكن أنــا أنظم
ً
حـ ــوارًا عــامــا؟ هــم أص ــا لـيـســوا حالة
واحـ ـ ـ ـ ــدة» .ال ـ ـحـ ــوار س ـي ـس ـت ـث ـنــي «م ــن
ّ
شوه سمعة الحزب واستعمل اإلعالم
فــي مــوضــوع حــزبــي .فصلنا البعض

ُ
وســنــرســل ملفاتهم إل ــى املحكمة من
أجـ ُـل طــردهــم» .وقــد علمت «األخـبــار»
ّ
أنه فصل كل من ناصر الرماح ونبيلة
غ ـصــن وت ـم ــوز ق ـن ـيــزح ،املـنـتـمــن إلــى
ح ــرك ــة « 8ت ـم ــوز» امل ـع ــارض ــة لـقـيــادة
ال ـحــزب .ال ينحصر االع ـتــراض بهذه
«الحركة» ،بل وصل إلى داخل املجلس
األع ـ ـلـ ــى ،ح ـي ــث ي ـع ـت ـكــف ع ــن ح ـضــور
ّ
ج ـل ـســات ــه ك ـ ــل م ــن ال ــرئ ـي ــس ال ـســابــق
ج ـ ـبـ ــران ع ــري ـج ــي والـ ـن ــائ ــب ال ـســابــق
أنـطــون خليل ،رغــم أنهما شــاركــا في
حفلة االسـتـقـبــال بمناسبة تأسيس
الحزب ً
بناء على اتصال من قانصو.
ّ
ُ
مـصــادرهـمــا تــؤكــد أن أح ـدًا لــم يـبــادر
إل ــى االت ـصــال بهما مــن أج ــل ال ـحــوار.
أمـ ـ ــا ق ــانـ ـص ــو ،ف ـ ـيـ ــرد بـ ـ ــأن «امل ـش ـك ـل ــة
ليست عندنا بــل عند الـنــاس الـتــي ال

تقرير

ّ
الضنية :استياء من القيادة الزرقاء وفتفت والمنسقية
عبد الكافي الصمد

أجواء االستياء من فتفت في صفوف
تيار المستقبل بدت واضحة (هيثم الموسوي)

م ــا كـ ـ ــادت ن ـت ــائ ــج ان ـت ـخ ــاب ــات املـكـتــب
السياسي لتيار املستقبل تـصــدر في
ال ـيــوم الـثــانــي مــن املــؤتـمــر ال ـعــام الــذي
ّ
مجمع البيال
عقده التيار األزرق فــي
فــي العاصمة على مــدى يــومــن ،حتى
انهالت االنتقادات من مناصري التيار
ف ــي الـضـنـيــة ع ـلــى مـنـسـقـيـتــه وق ـي ــادة
التيار ونــواب املنطقة ،بعدما أسفرت
النتائج عن عــدم فــوز أي من مرشحي
املـ ـنـ ـطـ ـق ــة ،الـ ــذيـ ــن خـ ــرجـ ــوا مـ ــن م ــول ــد
االنتخابات بال ّ
حمص.
ف ــرغ ــم دعـ ــم أعـ ـض ــاء ال ـه ـي ـئــة الـنــاخـبــة
ف ــي الـضـنـيــة امل ــرش ــح ع ــز ال ــدي ــن عـلــي،
ال ـن ــاش ــط ال ـ ـبـ ــارز ف ــي الـ ـتـ ـي ــار ،وال ـ ــذي
يتمتع بـحـضــور الف ــت بينهم مقارنة
بــاملــرش ـحــن اآلخ ــري ــن ع ـلــي هــرمــوش
وإيفا حسون ،فإنه لم يكتب له الفوز،
وخـســر االنـتـخــابــات بـفــارق  7أصــوات
عــن آخــر الفائزين ،وهــو املــرشــح عامر

منسقية التيار في
ّ
المنطقة ونوابها
الزرق لم يبذلوا الجهد
المطلوب إلنجاح
مرشحيها

حلواني من مدينة طرابلس.
ومــا ســرى على الضنية انسحب على
املـنـيــة ال ـتــي ج ــرى تـعــويـضـهــا بتعيني
معتز زريقة عضوًا في املكتب السياسي،
ف ــي م ـ ــوازاة تـعـيــن ش ــذا االس ـع ــد ،ابـنــة
ع ـك ــار واملـ ـت ــزوج ــة ف ــي ال ـض ـن ـيــة ،وهــو
تـعــويــض اعـتـبــر بنظر أكـثــر مناصري

ال ـت ـيــار األزرق ف ــي الـضـنـيــة منقوصًا
ّ
ويعبر عــن «استلشاق»
وغير مقبول،
ُ
ال ـق ـيــادة ال ــزرق ــاء بمنطقة يـنـظــر إليها
على أنها قلعة لها ،وشكلت دائمًا رافعة
له في معظم االستحقاقات.
م ـص ــادر م ـتــاب ـعــة ف ــي ت ـي ــار املـسـتـقـبــل
فــي الـضـنـيــة أوض ـحــت ل ــ»األخ ـب ــار» أن
أس ـ ـبـ ــاب خ ـ ـسـ ــارة م ــرش ـح ــي امل ـن ـط ـقــة،
وتـحــديـدًا املــرشــح عـلــي ،تـعــود إلــى أنه
«خاض االنتخابات بإمكانات ال تعتبر
كــاف ـيــة م ـقــارنــة ب ـغ ـيــره م ــن املــرشـحــن
الفائزين ،وتـحــديـدًا اإلمـكــانــات املالية
الضعيفة التي جعلته غير قــادر على
قيادة حملته بالشكل املناسب ،وعدم
ق ــدرت ــه ع ـلــى اس ـت ـمــالــة أص ـ ــوات كــافـيــة
لفوزه من بقية املناطق خارج الشمال،
الذي نال منه أغلب أصواته».
وأشـ ـ ــارت امل ـص ــادر إل ــى أن «مــرشـحــي
امل ـن ـط ـقــة ت ـ ّ
ـوج ـس ــوا م ــن وجـ ــود لــوائــح
معلبة وجــاهــزة ،األم ــر ال ــذي سيجعل
خرقهم لها صعبًا ،كما سادهم إرباك

خــوفــا م ــن وجـ ــود كـلـمــة س ــر يـمـكــن أن
تـحـســم الـنـتــائــج سـلـفــا ،لـكــن ت ـبـ ّـن من
النتائج أن كلمة السر ليست موجودة
كما ظنوا ،وال اللوائح املغلقة ،وأن من
اشتغل وبــذل مجهودًا مضاعفًا تمكن
من الفوز».
غير أن املصادر تـ ّ
ـرد خسارة مرشحي
الضنية إلــى «سببني آخرين :األول أن
منسقية الـتـيــار فــي املـنـطـقــة ونــوابـهــا
الزرق لم يبذلوا الجهد املطلوب منهم
إلن ـج ــاح مــرشـحـيـهــا ،إل ــى درج ــة ب ــدوا
فيها أنهم غير مبالني باالنتخابات؛
وال ـث ــان ــي ال ـن ـق ـمــة ع ـلــى ال ـن ــائ ــب أحـمــد
ف ـت ـف ــت ،الـ ـت ــي تـ ـب ـ ّـدت ّب ــوض ــوح خ ــال
ج ـل ـســات امل ــؤت ـم ــر ،وأثـ ـ ــرت سـلـبــا على
املرشحني».
وأشــارت املصادر في هذا السياق إلى
ما شهده املؤتمر من مداخالت علنية
ملنسقني وك ــوادر مــن مـنــاطــق لبنانية
مـخـتـلـفــة ،دع ـ ــوا ف ـي ـهــا ال ــرئ ـي ــس سعد
الـحــريــري إلــى «عــدم ترشيح أي نائب

