4

الثالثاء  19شباط  2019العدد 3691

الثالثاء  19شباط  2019العدد 3691

سياسة

سياسة
تقرير

5

تقرير

ّ
«النهضة السورية القومية» ...منشقون عن حزب سعاده؟

غسان عطالله:

واثق من تعاون جنبالط إلنهاء ملف المهجرين

ّ
يطمح الوزير الشوفي غسان عطالله إلى أن يتمكن من إنهاء ملف المهجرين خالل توليه الحقيبة الحالية ،وأن تغلق
الوزارة من بعده في الحكومات المقبلة .التحديات كبيرة ،أهمها كيفية إدارة العالقة مع الزعامة الجنبالطية
فراس الشوفي

تقرير

الحرب األهلية اللبنانية أثرًا
لم ّتترك ً
ّ
املهجرين29 .
أشد فجاجة من وزارة
عامًا من «السلم» وأكثر من ملياري
ـف ل ـطـ ّـي
دوالر م ــن األم ـ ـ ـ ــوال ،ل ــم تـ ـك ـ ِ
صفحة التهجير والتهجير املضاد،
ولــم تكتمل ال ـعــودة ،ولــم تعد مئات
البيوت املحتلة إلى أصحابها.
ّ
املهجرين
لثالثة عقود ،بقيت وزارة
ّ
ّ
تتحرك ملفاتها
موسمية ،ال
«تجارة»
ّ
إل على أعتاب االنتخابات النيابية،
فـ ـتـ ـشـ ـت ــرى ال ـ ــذم ـ ــم ب ــال ـت ـع ــوي ـض ــات
امل ـس ـت ـح ـقــة وغ ـي ــر امل ـس ـت ـح ـقــة .حتى

الغريب
في سوريا

المرحلة األولى ّمن العمل
البيوت
هي إغالق ملف
ّ
المحتلة من قبل مهجرين
الـ ـه ــوام ــش األخ ـ ـ ــرى ال ـت ــي ت ـحــوزهــا
ال ــوزارة ،وتـتـشــارك فيها مــع وزارات
أخرى ،مثل األشغال والطاقة ،لجهة
تنفيذ املـشــاريــع اإلنـمــائـيــة وتعبيد
الطرقات وحفر اآلبار بهدف التحفيز
عـلــى ال ـع ــودةُ ،س ـخــرت جميعها في
خدمة االنتخابات .في حني ّ
تم إهمال
وظ ــائ ــف الـ ـ ــوزارة األخ ـ ــرى ،بتشكيل
امل ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات األه ـ ـل ـ ـيـ ــة وت ـش ـج ـي ــع
امل ـص ــال ـح ــات وإقـ ــامـ ــة ورش الـعـمــل
ف ــي امل ـنــاطــق ودعـ ــوة امل ـهـ ّـجــريــن إلــى
التفاعل مع أبناء القرى من املقيمني.
الـيــوم ،يــأتــي الــوزيــر الـجــديــد غسان
ـوى
عـطــالـلــه ،لتنفيذ مــا أعـلـنـتــه الـقـ ّ
الـسـيــاسـ ّـيــة ع ــن نـيـتـهــا إغ ــاق مـلــف
املـهـ ّـجــريــن إلــى غـيــر ع ــودة .عطالله،
اآلتــي من األرض ،ومن خبرة العمل
فــي الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحـ ّـر ط ــوال 15

تقرير

رامي ّقنبلة «الجديد»
ُيسلم نفسه
ّ
سلم الشيخ مــازن ل .نفسه إلــى مفرزة تحري
بـيــروت صباح أمــس ،ليعترف بأنه رمــى قنبلة
أمــام محطة «الجديد» صباح  2شباط الجاري،
ع ـلــى خـلـفـيــة ب ــث ب ــرن ــام ــج قـ ــدح وجـ ــم مـشـهـدًا
رأى فـيــه إسـ ــاءة ال ــى طــائـفــة املــوحــديــن ال ــدروز
ورموزها .وأفاد مازن املحققني بأن هذا املشهد
ّ
استفزه ّ
ليقرر االنتقام بيده .وذكــر في إفادته
أمــام املحققني أنــه انتقل بسيارته مــن نــوع كيا
التي طلب من ابن خاله بهاء ز .قيادتها .ولدى
وصولهما امــام مبنى التلفزيون ،رمــى القنبلة
وحده،
الدفاعية من شباك السيارة .لم يكن مازن ّ
بــل قــدم معه قريبه بهاء زهــر الــديــن الــذي سلم
نفسه ّ
ليقر أثناء التحقيق معه بأنه كــان يقود
سيارة مــازن ،وأنــه لم يكن يعلم ما ينوي مازن
فعله ،ليفاجأ به يرمي القنبلة .وقد أشار النائب
العام االستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو
حيدر بتوقيف مازن وبهاء وحجز السيارة.
(األخبار)

سأزور جنبالط وتيمور في أقرب فرصة ممكنة (هيثم الموسوي)

عامًا في جبل لبنان الجنوبي ،ومن
شـبـكــة ع ــاق ــات واس ـع ــة أب ــرزه ــا مع
ّ
الحزب التقدمي االشتراكي ،يخطط،
على ما يقول لـ «األخبار» ،لـ «تقديم
ّ
املهجرين».
نموذج جديد في وزارة
ابـ ــن ب ـل ــدة ب ـط ـمــة ا ّل ـش ــوف ـي ــة ،يـطـمــح
إلــى إنـهــاء كــل املـلــفـ ّـات املـتــراكـمــة في
الـ ــوزارة ،وخـتــم مـلــف التعويضات،
ّ
ع ــن ال ـت ـه ـج ـيــر وح ـ ــل أزم ـ ــة ال ـب ـيــوت
ّ
ّ
التي تزال محتلة من قبل مهجرين،
وت ـ ـسـ ــويـ ــة األب ـ ـن ـ ـيـ ــة ال ـ ـتـ ــي ال ت ـ ــزال
ّ
تــذكــر الـلـبـنــانـيــن وال ـسـ ّـيــاح بحقبة
الـ ـح ــرب األهـ ـلـ ـي ــة .واألهـ ـ ـ ــم ،بـحـســب
الــوزيــر الجديد ،هو السعي الجدي
إلـ ــى إعـ ـ ــادة امل ـه ـ ّـج ــري ــن إلـ ــى ق ــراه ــم،
ً
وصوال إلى «الهدف ،أي إلغاء وزارة
ّ
املهجرين في الحكومات املقبلة».
وم ــع أن ط ـمــوح ال ــوزي ــر ك ـب ـيــر ،لكن
عطالله يــدرك حجم كــرة الـنــار التي
ّ
ب ــن ي ــدي ــه .ف ــال ـع ــودة ق ـبــل ك ــل شــيء
ّ
ّ
«سياسية ،وتتطلب تفاهمًا وهدوءًا
على مستوى البلد ،وليس املناكفة
والـ ـ ـص ـ ــراع والـ ـت ــراش ــق اإلعـ ــامـ ــي».
وث ــان ـي ــا اق ـت ـص ــادي ــة« ،ك ـث ـي ــرون مــن
امل ـه ـ ّـج ــري ــن ال يـ ـع ــودون إلـ ــى قــراهــم
ليس بسبب ذاكرة الحرب ،بل بسبب
الحياة الجديدة التي أنشأوها في
امل ـنــاطــق ال ـتــي ن ــزح ــوا إل ـي ـهــا ،وه ــذا
االمـ ــر يـتـطـلــب ج ـه ـدًا ك ـب ـي ـرًا إلع ــادة
تأهيل املناطق فــي البنية التحتية
وتأمني الحوافز للعودة واملشاريع

وال ـض ـمــانــات االق ـت ـصــاديــة الــازمــة
ّ
املهجرين باالنتقال من املدن
إلقناع
والسواحل إلى القرى».
في أيامه األولى ،بدأ عطالله بالعمل
ع ـل ــى املـ ـلـ ـف ــات ال ـس ـه ـل ــة وإك ـم ــال ـه ــا،
تمهيدًا ملعالجة الكبيرة« ،وضعت
ّ
أمــامــي الـهــدف األول وهــو حــل أزمــة
ّ
ال ـب ـيــوت امل ـح ـت ـلــة» .،وع ـلــى مــا يـقــدر
ف ــري ــق ع ـمــل ال ـ ـ ـ ــوزارة ،ف ـه ـنــاك حـتــى
اليوم ما ال يقل عن مئة منزل لم تعد
إلــى أصحابها «بــدأنــا التواصل مع
أص ـح ــاب األمـ ــاك لــانـتـهــاء مـنـهــا».
ّ
وي ــؤك ــد ال ــوزي ــر أنـ ــه «س ـن ـض ــع رق ــم
ات ـصــال ســريــع ب ــال ــوزارة وبــالــوزيــر
ل ـت ـس ــري ــع األعـ ـ ـم ـ ــال واالن ـ ـت ـ ـهـ ــاء مــن
امللفات بالتوالي» .الخطوة الثانية
ال ـ ـتـ ــي ي ـ ـنـ ــوي الـ ـ ــوزيـ ـ ــر ت ـح ـق ـي ـق ـه ــا،
االنـتـهــاء مــن تأهيل املباني الـتــي ال
ّ
ت ــزال تــذكــر بــال ـحــرب .فـحـتــى الـيــوم،
هـنــاك عـشــرات املـبــانــي على خطوط
ال ـت ـم ــاس ال ـق ــدي ـم ــة ،والـ ـت ــي ال ت ــزال
واجـهــاتـهــا تحتفظ بثقوب ونــدوب
الــرصــاص وال ـقــذائــف ،وتــأهـيــل تلك
ـزل عــن داخ ـل ـهــا ،هو
الــو ّج ـهــات بـمـعـ ّ ٍ
املهجرين.
مهمة وزارة
يبقى الـتـحـ ّـدي األكـ ّبــر أم ــام الــوزيــر،
هــو الـعـمــل عـلــى م ـلــف ال ـع ــودة ،ومــا
ّ
يتطلبه األمــر مــن نـشــاط سياسي ـ ـ

اجتماعي ـ ـ اقـتـصــادي ،تحديدًا في
قرى جبل لبنان الجنوبي.
وهــذا األمــر ،ال يمكن أن يتحقق في

ّ
ظ ــل اس ـت ـم ــرار الـ ـص ــراع وال ـت ـج ــاذب
ّ
بــن الـتـيــار الــوطـنــي ال ـحــر والـحــزب
ال ـت ـق ــدم ــي االش ـ ـتـ ــراكـ ــي ،الـ ـ ــذي س ــاد
ال ـ ـس ـ ـنـ ــوات املـ ــاض ـ ـيـ ــة ،وت ـ ـفـ ــاقـ ــم مــع
وصـ ــول الــرئ ـيــس م ـي ـشــال ع ــون إلــى
ّ
آت لـفـتــح
سـ ـ ــدة ال ــرئ ــاس ــة« .أنـ ـ ــا ل ــم ِ
م ـل ـف ــات امل ـ ــاض ـ ــي» ،يـ ـق ــول ع ـطــال ـلــه.
بــالـنـسـبــة إل ــى ال ــوزي ــر ،فــإنــه «واث ــق
م ــن ق ــدرت ــي وم ــن ت ـج ــاوب الــزعــامــة
الـ ـجّـ ـنـ ـب ــاطـ ـي ــة لـ ـلـ ـتـ ـع ــاون ف ـ ــي ه ــذا
امل ـلــف ملــا فـيــه مصلحة الـجـمـيــع في
الـجـبــل» .على الــرغــم مــن التحريض
واإلشـ ـ ــاعـ ـ ــات الـ ـت ــي ط ــال ــت ع ـطــال ـلــه
ف ــي مــرح ـلــة االن ـت ـخ ــاب ــات الـنـيــابـيــة
امل ـ ــاض ـ ـي ـ ــة ،ع ـ ـنـ ــدمـ ــا كـ ـ ـ ــان م ــرش ـح ــا
رئـيـسـيــا لـلـتـيــار الــوط ـنــي ال ـحــر في
ّ
ّ
ال ـش ــوف ،إل أن ــه يــؤكــد لـ ـ «األخ ـبــار»
ّ
نيته العمل جنبًا إلــى جنب مــع كل
املعنيني في الشوف وعاليه إلنهاء
ملف املهجرين إلى غير عودة« ،هذا
هو االنـجــاز األهــم الــذي إذا حققناه
نـسـتـطـيــع أن ن ـق ــول إن ـن ــا ت ـجــاوزنــا
مــرحـلــة الـ ـح ــرب» .ويـكـشــف عطالله
عــن نيته الـقـيــام بــزيــارة قــريـبــة إلــى
النائب السابق وليد جنبالط ولقاء
النائب تيمور جنبالط ،لوضعهما
فــي أجـ ــواء خـطـتــه لـلـمــرحـلــة املقبلة
ّ
وسبل التعاون بني الطرفني ،مؤكدًا
لـ ـ «األخ ـب ــار» إل ــى أن «ي ــدي مـمــدودة
للجميع ،ووا ّثــق بــأن جنبالط يريد
إنهاء هذا امللف بقدر ما نريد».

كـســر وزي ــر ال ــدول ــة لـشــؤون
ال ـ ـنـ ــازحـ ــن صـ ــالـ ــح ال ـغ ــري ــب
«الـ ـقـ ـطـ ـيـ ـع ــة» الـ ـت ــي كــرس ـهــا
ت ــوزي ــر م ـع ــن امل ــرعـ ـب ــي بــن
ال ــوزارة والحكومة السورية،
بــزيــارتــه دم ـشــق ي ــوم أم ــس،
ولـقــائــه وزي ــر اإلدارة املحلية
ال ـس ــوري ــة ح ـســن م ـخ ـلــوف.
وبال شك ،فإن زيارة الغريب
تحوز اتفاقًا ضمنيًا لبنانيًا
بني الرئاسات الثالث والقوى
السياسية الـنــافــذة ،ال سيما
حزب الله ،على معالجة ملف
النازحني بصورة ّ
جدية من
دولة الى دولة هذه املرة ،على
ال ــرغ ــم م ــن امل ــواق ــف الـعـلـنـيــة
امل ـع ــادي ــة ل ـس ــوري ــا ،وال ـت ــي ال
ي ــزال رئـيــس الـحـكــومــة سعد
ال ـحــريــري يــدلــي ب ـهــا .وفيما
اقـتـصــر الـجـهــد فــي املــاضــي
على دور املدير العام لألمن
ال ـعــام ال ـلــواء عـبــاس إبــراهـيــم
والحقًا النائب السابق نوار
ال ـســاح ـلــي امل ـك ـلــف بـمـتــابـعــة
املـ ـل ــف عـ ــن حـ ـ ــزب ال ـ ـلـ ــه ،فــي
الـ ـتـ ـنـ ـسـ ـي ــق مـ ـ ــع الـ ـسـ ـلـ ـط ــات
األمـ ـنـ ـي ــة الـ ـس ــوري ــة وإع ـ ـ ــادة
النازحني عبر هــذه القنوات،
ترسم زيــارة الــوزيــر الجديد
إل ـ ــى دمـ ـش ــق اس ـت ــرات ـي ـج ـي ــة
ج ــدي ــدة م ــن ال ـع ـمــل وتــؤشــر
إلى تفعيل املبادرة الروسية
ال ـ ـ ـتـ ـ ــي ج ـ ـ ّـم ـ ــدتـ ـ ـه ـ ــا م ـ ــواق ـ ــف
ال ـح ــري ــري ال ـس ــاب ـق ــة .وب ــدت
زي ــارة الـغــريــب ،أم ــس ،زي ــارة
اسـتـطــاعـيــة أول ـي ــة ،ولــوضــع
الخطوات األولى من التعاون،
مــع ت ـكــرار مـخـلــوف مــا أكــده
ال ــرئـ ـي ــس بـ ـش ــار األسـ ـ ــد فــي
خطابه قبل يومني عن الرغبة
السورية في عــودة النازحني
بأسرع وقــت ممكن ،وتأكيد
ال ـ ـ ـغـ ـ ــريـ ـ ــب م ـ ـ ــوق ـ ـ ــف لـ ـبـ ـن ــان
ب ــالـ ـع ــودة وت ــوج ــه ال ـح ـكــومــة
ال ـ ـجـ ــديـ ــدة ل ـل ـع ـم ــل ال ـف ـع ـل ــي.
وبـ ـ ــدا الفـ ـت ــا ت ــأك ـي ــد ال ـغــريــب
ف ــي تـصــريـحــاتــه أن ال ــزي ــارة
جاءت بعلم الحريري ،قاطعًا
الـطــريــق على بعض املــواقــف
الـ ـ ــراف ـ ـ ـضـ ـ ــة لـ ـ ـلـ ـ ـتـ ـ ـع ـ ــاون ب ــن
الحكومة ونظيرتها السورية
لحل ملف النازحني ،ال سيما
الـحــزب التقدمي االشتراكي
وحزب القوات اللبنانية.
(األخبار)

ما يحصل داخل الحزب
السوري القومي
االجتماعي ،هو نقيض
مبدأ «الوحدة» ،التي
قام عليه الحزب .فال
ُمنافس له في عدد
««المعارضات» لقيادته،
سواء أبقيت محصورة
ّ
داخل «المؤسسات» أم قررت
االنشقاق وتأسيس تنظيم
ُمستقل .آخر هذه الحركات،
هي «النهضة السورية
القومية» ،التي تتحضر
لعقد مؤتمرها العام األول
ليا القزي
أع ـ ـ ـ ــام ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب الـ ـ ـ ـس ـ ـ ــوري الـ ـق ــوم ــي
االجتماعي التي ُرفعت أول من أمس
خ ـ ــال تـ ـظ ــاه ــرة «ال ـ ـح ـ ــراك ال ـش ـع ـبــي
ّ
لـ ــإن ـ ـقـ ــاذ» ،لـ ــم تـ ـ ـ ــدل عـ ـل ــى ُمـ ـش ــارك ــة
ّ
قـ ـي ــادة الـ ـح ــزب ف ــي الـ ـتـ ـح ــرك .ه ــؤالء
كــانــوا ُمـنــاصــريــن ل ــ«حــركــة النهضة
ال ـس ــوري ــة ال ـق ــوم ـي ــة» ،ال ــذي ــن كـشـفــوا
ال ـ ـن ـ ـقـ ــاب ع ـ ــن أن ـف ـس ـه ــم ف ـ ــي ت ـش ــري ــن
الثاني املاضي .قوميون في العقيدة،
ول ـكــن ُم ـع ــارض ــون لـلـقـيــادة الـحــزبـيــة

ّ
ويعملون خ ــارج التنظيمُ ،يشكلون
جـ ــزءًا م ــن لـجـنــة امل ـتــاب ـعــة ل ــ«ال ـح ــراك
الـ ـشـ ـعـ ـب ــي ل ـ ــإنـ ـ ـق ـ ــاذ» مـ ـ ــع األحـ ـ ـ ـ ــزاب
واملـنـظـمــات «املــدن ـيــة» ،الـتــي تخوض
مـعــركــة فــي ال ـش ــارع ض ـ ّـد الـسـيــاســات
االقتصادية واملالية للدولة .لــم يكن
ُمـ ـق ـ ّـررًا أن يــرف ـعــوا ع ـلــم حــزب ـهــم يــوم
ّ
األحـ ـ ــد .إال أن وج ـ ــود أع ـ ــام حــزبـيــة
أخ ــرى (ال ـح ــزب الـشـيــوعــي ،التنظيم
الشعبي الـنــاصــري ،حــزب الطليعة)،
دفعهم إلى تظهير هويتهم الحزبية.
ُيشاركون في هذه التحركات ،خالفًا
للموقف الــرسـمــي لــ«الـقــومــي» ،الــذي
ق ـ ـ ـ ّـررت ق ـي ــادت ــه الـ ـن ــأي ب ـن ـف ـس ـهــا عــن
ٌ
واحد من أوجه
الحراك الشعبي .هذا
الـخــاف بـ ُـن الـحــزب الـقــومــي وحركة
النهضة ،املنبثقة عنه.
ال ّ
يمر وقـ ٌـت طويل ،داخــل «القومي»،
ق ـبــل أن تـطـفــو ع ـلــى ال ـس ـطــح مشكلة
داخـلـيــة ج ــدي ــدة ،عـنــوانـهــا الرئيسي
الصراع على السلطة .فال يوجد بني
القوميني من ُيخالف موقف القيادة
من املسائل االستراتيجية ،بل ُيريدون
أن يكونوا شركاء في القرار .مع من؟
ي ـت ـه ـم ــون رئ ـ ـيـ ــس املـ ـجـ ـل ــس األعـ ـل ــى
ال ـنــائــب أس ـعــد حـ ـ ــردان ،بــاالسـتـئـثــار
ب ــالـ ـسـ ـلـ ـط ــة ،وت ـ ـطـ ــويـ ــع امل ــؤسـ ـس ــات
ال ـحــزب ـيــة ل ـصــال ـحــه .ح ــرك ــة الـنـهـضــة
ال ـســوريــة الـقــومـيــة ،لـيـســت االخـتـبــار
ـزب ُع ــرف بـمـعــارضــاتــه،
األول ،فــي ح ـ ٍ
الداخلية والخارجية ،الكثيرة .حتى
ّ
أن تنظيمًا حمل االس ــم نفسه ،خرج
مــن الــرحــم الـقــومــي ،فــي ال ـعــام .2008

الجمهور الذي تتوجه
له «النهضة» ،هو
أعضاء الحزب القومي،
والمعارضون للقيادة

ّ
ولكنه هذه املرة يظهر بعد تجربتني
معارضتني ،لــم ُيكتب لهما النجاح:
ســوريــون قوميون مــوحــدون (قسم)،
ّ
وحركة  8تموز .ولكن أعضاء التنظيم
ّ
ال ـج ــدي ــد «م ـت ـف ــائ ـل ــون» ألن «ال ـع ـمــل
ُم ـن ـظ ــم وهـ ـن ــاك خ ـط ــة ع ـم ــل وم ـي ـثــاق
ُيحدد العالقة بني القوميني».
ف ــي ت ـشــريــن ال ـث ــان ــي ،ع ـق ــدت «حــركــة
الـنـهـضــة ،اجـتـمــاعــا لهيئتها العامة
ٌ
اجتماع آخــر في
في شتورة ،ثم ُعقد
الشهر عينه ،في طرابلس ،النتخاب
القيادة املؤقتة .تألفت هــذه األخيرة
من يوسف زيدان (الرئيس) ،ربيع زين
الــديــن (نــائــب الــرئـيــس) ،نبيلة غصن
(ن ــام ــوس) ،وع ـ ــارف ف ـيــاض كــرئـيــس
للجنة التحضيرية لـ«املؤتمر القومي
العام» ،والذي ُ
سينظم في مهلة سنة
مــن انعقاد الهيئة الـعــامــة .الجمهور
الـ ــذي ت ـتــوجــه ل ــه «ح ــرك ــة الـنـهـضــة»،

ه ـ ــو ف ـ ــي األسـ ـ ـ ـ ــاس أعـ ـ ـض ـ ــاء الـ ـح ــزب
القومي ،واملعارضون للقيادة .الراية
ال ـت ــي يــرفـعــونـهــا (وظ ـه ــر ذل ــك خــال
تظاهرة يــوم األحــد) هي علم الحزب
الـ ـق ــوم ــي« .دسـ ـت ــوره ــم» ه ــو م ـب ــادئ
الزعيم أنطون سعاده .لذلك ال ُيمكن
التعامل مــع «النهضة» إال بوصفها
تنظيما ُمـنـشـقــا عــن ق ـيــادة الــروشــة،
ي ـب ـح ــث عـ ــن م ـ ـكـ ــان لـ ــه فـ ــي ال ـس ــاح ــة
الـسـيــاسـيــة .يــرفــض أع ـض ــاء الـحــركــة
ال ـج ــدي ــدة وص ـف ـهــم ب ـحــالــة ان ـش ـقــاق،
«نسعى لنكون حزبًا يبعث النهضة.
م ـن ــذ س ـن ــة ونـ ـص ــف ن ـع ـم ــل ،نـظـمـنــا
أن ـف ـس ـنــا أخـ ـيـ ـرًا ل ـن ــأخ ــذ م ـشــروع ـيــة.
ّ
وسيكون لدينا مؤتمر ندعو إليه كل
السلطات،
القوميني ليكونوا مصدر ُ
على العكس مــن املــؤتـمــرات املعلبة».
إن لم يكن هــذا انشقاقًا ،مــاذا ُي ّ
سمى
ُ
إذًا؟ «املـ ـنـ ـش ــق ه ــو ال ـ ــذي اب ـت ـع ــد عــن
غــايــة الـحــزب وعـقـيــدتــه .هــم (الـقـيــادة
الحالية) انشقوا منذ زمان».
تـحـتــل املــؤس ـســات داخـ ــل ً «ال ـقــومــي»
أهمية استثنائية ،مقارنة باألحزاب
األخـ ــرى .معظم الـقــومـيــن يعتبرون
ّ
أن العمل الحزبي الفعلي ،من ضمنه
ّ
ّ
املـعــارضــة ،يـتــم فــي ظــلـهــا .فـلـمــاذا لم
ُيـ ـم ــارس أعـ ـض ــاء «ح ــرك ــة الـنـهـضــة»
مـ ـع ــارضـ ـتـ ـه ــم م ـ ــن داخ ـ ـ ـ ــل ال ـ ـحـ ــزب؟
«ال ـ ـحـ ــزب ه ــو ال ـش ـخ ـص ـيــة امل ـع ـن ُــويــة
التي هي مرجعنا ،ولكن نحن نميز
بينه وبــن التنظيم القائم (برئاسة
حنا الناشف) .أمــا املؤسسات فحني
تـصـبــح خ ــارج ــة ع ــن األصـ ـ ــول ،تفقد

ّ
ه ــوي ـت ـه ــا»ُ .ي ـخ ـب ــرون أنـ ـه ــم ح ــاول ــوا
ـس الـ ـح ــزب
إج ـ ـ ـ ـ ــراء ح ـ ـ ـ ــوار م ـ ــع رئ ـ ـيـ ـ ُ
الناشف« ،طــرح علينا أن نشارك في
مجلس ُ
العمد ،ولكن اشترطنا إجراء
ّ
ً
إصـ ــاحـ ــات أوال ُ .فـ ــي حـ ــن أن رأي
الناشف كان أن نشارك في التنظيم،
وب ـ ـعـ ــدهـ ــا ن ـت ـك ـل ــم ب ـ ــاالص ـ ــاح ـ ــات».
ُي ـص ـ ّـر أع ـض ــاء ف ــي «ال ـن ـه ـضــة» خــال
الحديث معهم على عدم الغوص في
الخالفات الداخلية« ،سنخسر األمة
واملجتمع ،وال زلـنــا نبحث بالداخل
م ــاذا يـحـصــل .انـكـفــأ ال ـح ــزب نتيجة
ال ــدور ال ــذي يلعبه .ال ُمشكلة لدينا
فــي أن تكون حليف أي فــريــق ،شرط
ُ
أن ت ـ ـمـ ــارس دورك ص ـ ـ ـ ّـح» .املـشـكـلــة
الرئيسية إذًا هي عدم قيام «القومي»
ب ـ ـ ــدوره ال ـح ـق ـي ـقــي« ،وال ـت ـم ــاه ــي مــع
بقية األحزاب ،إلى ّ
حد التبعية» ،قبل
ـاء فــي «الـنـهـضــة»
أن ي ـس ـتــدرك أع ـضـ ّ
سريعًا ،موضحني أنهم يلتقون «في
القضايا االستراتيجية مع املقاومة،
ّ
أما في امللف االجتماعي وإدارة البلد،
فــا ضير مــن التمايز» .مــا صحة ما
ُيـ ـق ــال ع ــن اج ـت ـمــاع ـكــم بـمـمـثـلــن عن
حـ ــزب ال ـل ــه والـ ـتـ ـي ــار ال ــوط ـن ــي ال ـح ـ ّـر
ط ــال ـب ــن دع ـ ُم ـه ــم املـ ـعـ ـن ــوي واملـ ـ ــادي
لالنطالق ،ونصحتم بالحفاظ على
وحـ ـ ــدة الـ ـح ــزب الـ ـق ــوم ــي؟ «أب ـ ـ ـ ـدًا ،لــم
نتواصل مــع أي ح ــزب .ولـكــن ،بحكم
عــاقــاتـنــا الـطـبـيـعـيــة ،وخ ــال إحــدى
امل ـن ــاس ـب ــات ،اس ـت ـف ـهــم أش ـخ ــاص من
حزب الله عن حركتنا .الجميع ُمتابع
ويعرف الوضع».

تقرير

«القومي» يغيب عن الشارع :اسألوا «الشيوعي»!
ال ُيشارك الحزب السوري
القومي االجتماعي في
ُالتحركات الشعبية التي
تنظمها األحزاب المعارضة
للنظام ومجموعات
«مدنية» ،ألسباب عديدة،
أبرزها سوء التنسيق مع
الشيوعي ،واعتبار
الحزب
ّ
«القومي» أن قيادة
الوتوات لم تدعه إلى
المشاركة ،ولم تعرض عليه
دراستها االقتصادية
ليا القزي
ُ
مـنــذ أن أطـلـقــت األح ـ ــزاب امل ـعــارضــة
لـلـنـظــام الـلـبـنــانــي ال ـحــالــي (ال ـحــزب
ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي ال ـ ـل ـ ـب ـ ـنـ ــانـ ــي ،ال ـت ـن ـظ ـي ــم
الـ ـ ـشـ ـ ـعـ ـ ـب ـ ــي الـ ـ ـ ـ ـن ـ ـ ـ ــاص ـ ـ ـ ــري ،ال ـ ـ ـحـ ـ ــزب
ـدد
الــدي ـم ـقــراطــي ال ـش ـع ـبــي…) م ــع ع ـ ٍ
م ــن امل ـج ـمــوعــات «امل ــدن ـي ــة» (ب ـيــروت
مــديـنـتــي ،املــرصــد الـشـعـبــي ملحاربة
ال ـف ـس ــاد ،ح ـ ــراك املـ ــن األعـ ـل ــى ،تـيــار
املـ ـجـ ـتـ ـم ــع امل ـ ـ ــدن ـ ـ ــي…) ،ت ـح ــرك ــات ـه ــا
ملواجهة الواقع االقتصادي
الشعبية
ً
ـ ـ املاليُ ،مترافقة مع ورقة اقتصادية
ُت ّ
حدد مكامن الخلل وتطرح خريطة
طريق للمرحلة املقبلة ،كــان املشهد
«ناقصًا» مع غياب الحزب السوري
ال ـق ــوم ــي االج ـت ـم ــاع ــي ع ــن الـ ـش ــارع.
أت ــى غ ـيــاب األخ ـي ــرُ ،م ـقــابــل االلـتـقــاء
بـ ـ ــن م ـ ـج ـ ـمـ ــوعـ ــات غ ـ ـيـ ــر س ـي ــاس ـي ــة
و«ال ـ ـش ـ ـيـ ــوعـ ــي» ،وات ـ ـفـ ــاق ال ـفــري ـقــن
للمرة األولى على عناوين اقتصادية

ّ
موحدة .وهو األمر الذي لم يسبق له
أن حـصــل ،ملــا بــن االثـنــن مــن جبال
م ــن االخـ ـت ــاف ــات ،ع ـلــى ال ـع ـكــس من
العالقة بني «الشيوعي» و«القومي».
ف ــرغ ــم الـ ـت ــاري ــخ امل ـخ ـت ـلــف بـيـنـهـمــا،
ب ــن ال ـحــزبــن ال ـش ـيــوعــي وال ـقــومــي،
وال ـخ ـل ـف ـيــات ال ـع ـقــائــديــة امل ـت ـبــاعــدة،
وفـشــل مـحــاوالت تحالفهما سابقًا،
ّ
ولكن يبقى أن بني الفريقني قواسم
«اسـ ـت ــراتـ ـيـ ـجـ ـي ــة» ع ـ ــدي ـ ــدة ،ك ـ ــان مــن
ُ
امل ـف ـتــرض أن ت ـسـ ّـهــل عـمـلـيــة إي ـجــاد
أرض ـي ــة مـشـتــركــة بـيـنـهـمــا ،إن أرادا
ذلك.
أسباب االنكفاء التي يجري التداول
بـهــا بــن مـســؤولــن قــومـيــن عــديــدة،
ّ
أبرزها أن قيادة الوتوات لم تتواصل
ُ
مع «القومي» وت ّ
نسق معه خطوات
ّ
ُ
الشعبي األخ ـ ّيــر .كـمــا يتهم
ال ـحــراك
ّ
ـأنــه ُ
«يـفــضــل أن يعمل
«الشيوعي» بـ
وح ـ ـ ـي ـ ـ ـدًا وال ي ـ ـت ـ ـعـ ــاون مـ ـ ــع أحـ ـ ـ ــد»،
خــاصــة م ــع ط ــرف كــال ـحــزب الـقــومــي
«الــذي لديه قــدرة أكبر على الحشد،
وحضوره السياسي أفعل ،وقد ظهر
ذلــك خــال االنتخابات النيابية في
أي ــار» ،مــن دون إغـفــال سبب داخلي
ّ
التخبط التي
أســاســي ،وهــو «حــالــة
ّ
تمر بها ُقيادتنا ،نتيجة الخالفات
الداخلية املستمرة منذ فـتــرة»ّ .أدى
ذلك إلى أن تكون األولويات القومية
مكان آخــر ،وأن ال يصل النقاش
في
ٍ
الـحــزبــي ح ــول األمـ ــور املـطـلـبـيــة إلــى
ّ
«أي نتيجة ّ
جدية» ،علمًا بأن الحزب
ُ
ال ـق ــوم ــي ق ـ ـ ّـرر أن ي ـص ـبــح ل ــه مــوطــئ
قـ ــدم ف ــي «م ـل ــف م ـكــاف ـحــة ال ـف ـس ــاد»،
وي ـت ـحـ ّـدث امل ـس ــؤول ــون ع ــن «اإلعـ ــداد
لورقة تفصيلية للواقع االقتصادي
ّ
ـ املالي ،قائمة على اعتبار أن أساس
ُ
ّ
الفساد هو املصارف» .لم تقر الورقة
بـعــدُ ،
ويبحث فــي إمكانية أن تكون
ّ
مواكبة للتحرك الشعبي.

ي ـ ـ ـبـ ـ ــدأ ع ـ ـم ـ ـيـ ــد الـ ـ ـعـ ـ ـم ـ ــل والـ ـ ـ ـش ـ ـ ــؤون
ـرس
االجـتـمــاعـيــة ف ــي «ال ـق ــوم ــي» بـطـ ّ
س ـ ـعـ ــاده ح ـ ُـديـ ـث ــه ب ــال ـت ــوض ـي ــح أنـ ــه
«إذا كـنــا ال ن ـش ــارك فــي الـ ّتـظــاهــرات
الشعبية ،فذلك ال يعني أنـنــا خــارج
الحراك املطلبي .فنحن جزء أساسي
العمالي الـعــام ،الجامع
مــن االتـحــاد
ُ
ّ
لكل التحركات ،ونشارك في أنشطته،
ع ـل ــى ال ـع ـك ــس م ــن ال ـش ـي ــوع ــي ال ــذي
انسحب من االتـحــاد» .يغفل سعاده
طريقة
وجود مالحظات عديدة على
ّ
العمل داخــل ّ «االت ـحــاد» ،أبــرزهــا أنــه
صيغة ُمصغرة عن أحــزاب السلطة،
وراع ملصالحها .يرفض سعاده ذلك،
«فــأهــداف ـنــا داخ ــل االت ـح ــاد العمالي
ت ـخ ـت ـلــف عـ ــن غـ ــايـ ــات ال ـس ـيــاس ـيــن.
يدعمنا فيها
لــديـنــا مطالبنا ،وم ــن
ّ
ُ ّ
نكون قريبني منه»ُ ،متهمًا «املنظرين
الـيـســاريــن بـتـهــديــم املــؤس ـســات من
خـ ــال أسـ ـل ــوب ال ـن ـق ــد املـ ـط ـل ــق» .أم ــا
بــال ـن ـس ـبــة إل ـ ــى الـ ـح ــزب ال ـش ـي ــوع ــي،
فــإطــاقــه دع ــوة ع ـ ّ
ـام ــة إل ــى املـشــاركــة
معه« ،ليس أم ـرًا كافيًا .فــاألحــزاب ال
يدعو بعضها بعضًا بهذه الطريقة.
ّ
الدعوة العامة توجه للناس»ّ .
ي ــؤ ّخ ــذ ع ـل ــى قـ ـي ــادة ال ـ ــوت ـ ــوات أن ـه ــا
ُ
ُ ّ
وي ــذك ــر
ت ـفــضــل «ال ـت ـ ّح ـ ّـرك وح ــده ــا».
سـ ـ ـع ـ ــاده ب ـ ــأن ـ ــه ف ـ ــي الـ ـ ـع ـ ــام امل ــاض ــي
ُ
«طـ ـ ـ ـ ــرح م ـ ــوض ـ ــوع ّ ال ـ ـعـ ــاقـ ــة ب ـي ـن ـنــا
وبــن الشيوعي .مثلنا نائب رئيس
الحزب وائل حسنية ،وعن الشيوعي
العالقات السياسية حسن
مـســؤول
َ
خـ ـلـ ـي ــل .لـ ــم نـ ـلـ ــق تـ ـج ــاوب ــا مـ ــن قـبــل
ال ـش ـي ــوع ـي ــن» .م ــا ال ـس ـب ــب؟ يـعـتـقــد
عميد العمل والـشــؤون االجتماعية
ّ
أن «ال ـش ـيــوعـ ّـي ُيـحـجــم ع ــن م ـ ّـد الـيــد
ل ـنــا ،عـلـمــا بــأنـنــا أك ـثــر حــزبــن يجب
أن يلتقيا ،ملا يجمعنا من نقاط ،وال
ّ
سـ ّـيـمــا مــا يـتـعــلــق بــاملـقــاومــة وإلـغــاء
الطائفية».

درجـ ـ ـ ـ ــت الـ ـ ـ ـع ـ ـ ــادة ع ـ ـلـ ــى أن يـ ــراقـ ــب
«القومي» التحركات الشعبية «بعني
م ـف ـت ــوح ــة» ،اح ـت ـيــاطــا م ــن أن تـكــون
ـداف أخـ ـ ــرى .هـ ــذه املـ ـ ّـرة
واجـ ـه ــة أله ـ ـ ـ
ٍ ّ
أي ـض ــا ،ال ي ـبــدو أن ال ـح ــزب الـقــومــي
ُيعطي ثقته للتحركات الشعبية ،لكن
ألسباب أخرى .يعتقد بطرس سعاده
ّأن «التحركات الجزئية ال ّ
تؤدي إلى
أي نتيجة .أي تٌـحـ ّـرك مطلبي يجب
ُأن تكون له أهداف استراتيجية ،ولم
ّ
يقوله
نــاحــظ ذلــك فــي الـتـحــرك» .مــا ٌ
سعاده غير دقيق ،وفيه «إجـحــاف»
ّ
ّ
بحق الـحــزب الشيوعي ،ألن األخير
قـ ّـدم في كانون األول املاضي دراســة
ُ
ّ
اقتصادية عملية ،تشكل خطة عمل،
ُ
وت ّ
حدد اإلجراءات الواجب تطبيقها،
تهميشًا
منعًا لتحميل الفئات األكثر
ّ
تـبـعــات االن ـه ـيــار .ي ـ ّ
ـرد س ـعــاده بــأنــه
ّ
ُ
لــم يطلع على ال ــدراس ــة ،مـقــارنــا بني
الحزب الشيوعي والـحــزب التقدمي
االشتراكي «الــذي وضــع ورقــة ،ودار
بها على القوى السياسية لشرحها».
ّ
وه ـ ـ ــو ي ـع ـت ـب ــر أن م ـ ــا ُي ـ ــرف ـ ــع خ ــال
الـتـظــاهــرات ال يـعــدو أكـثــر مــن كونه
ّ
«شعارات وأفكارًا عامة ،في حني أن
عمل األح ــزاب هــو فــي وضــع أهــداف
اسـتــراتـيـجـيــة .ال ت ـجــدي الـتـحــركــات
نـفـعــا إذا ل ــم تـكــن أهــداف ـهــا ُم ـح ـ ّـددة،
كالسترات الصفراء في فرنسا ،التي
كرد فعل على إجراء ُم ّ
أتت ّ
حدد».
ّ
يأتي ًالــرد من الشيوعيني بالتأكيد
ّ
بـ ــدايـ ــة ع ـل ــى «اعـ ـتـ ـب ــارن ــا أن امل ــوق ــع
ال ـط ـب ـي ـع ــي ل ـل ـق ــوم ــي هـ ــو أن ي ـك ــون
إل ــى ج ــان ــب ق ـضــايــا الـ ـن ــاس» ،يـقــول
العالقات السياسية حسن
مـســؤول
ّ
خليل .ويوضح أنه خالل التحركات
ّ
األخ ـ ـيـ ــرة« ،وح ـ ــن رأيـ ـن ــا أن األمـ ــور
متجهة نـحــو االن ـه ـيــار ،ب ــادرن ــا إلــى
إط ـ ــاق ال ــدع ــوة إلـ ــى ال ـت ـظــاهــر عـبــر
ّ
مــؤتـمــر ص ـحــافــي ،داع ــن ك ــل الـقــوى

ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ــوطـ ـنـ ـي ــة وال ـن ُـق ــاب ـي ــة
واأله ـل ـي ــة وامل ــدن ـي ــة إلـ ــى أن ن ـش ــارك
ّ
كلنا معًا .فالساحة ليست حكرًا على
ّ
أح ـ ــد» .ول ـك ــن أن ـت ــم وج ـه ـتــم ال ــدع ــوة
ً
م ـ ـبـ ــاشـ ــرة إلـ ـ ــى ال ـت ـن ـظ ـي ــم ال ـش ـّع ـبــي
ّ
الناصري؟ يرد خليل بالقول إنه مع
الـنــائــب أسـ ُـامــة سـعــد «يــوجــد اتـفــاق
سياسي ،ون ّ
نسق في كل خطواتنا.
دعــونــاه بحكم هــذه الـعــاقــة» ،نافيًا
أن يـ ـك ــون ل ــاخ ـت ــاف ــات ال ـع ـقــائــديــة
والتاريخية مع «القومي» أي تأثير
ح ــول الـعــاقــة الـثـنــائـيــة« ،ه ــذا األمــر
غير مـطــروح أب ـدًا .فنحن حريصون
عـلــى وج ــود ك ــل ال ـق ــوى ال ـتــي تــرغــب
في أن نتشارك معها تلك املواجهة.
والرفاق في القومي هم حزب مقاوم
وع ـق ــائ ــدي وغ ـي ــر ط ــائ ـف ــي .نـتـقــاســم
مـعـهــم الـكـثـيــر ،وف ــي بـعــض املـنــاطــق
تلتقي قيادتانا املناطقية ،وعليهم
ه ــم أن ي ـ ـحـ ــددوا مــوق ـع ـهــم ف ــي تـلــك
املواجهة».
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