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تحقيق

أحزاب في الوقت الضائع
منذ ّانتهاء االنتخابات
النيابية نسمع بني فترة
وأخرى ّهذا ُ أو ذاك من األحزاب
السياسي ّة يعلن بدء ورشته
التنظيمية ،أو قرب انتهاء
الورشة ،أو إعالن وثيقة
ّ
سياسية ،من دون أن يؤدي هذا
العمل التنظيمي إلى ّأكثر من
إعداد ماكينات انتخابية غير
مدفوعة األجر
ثائر غندور

ُ
ال �ل �ح �ظ��ة ال� �ت ��ي ف �ت �ح ��ت ف �ي �ه��ا صناديق
ّ
االق � �ت� ��راع ف ��ي االنُ �ت �خ��اب��ات ال �ن �ي��اب��ي��ة في
ح ��زي ��ران  ،2009ف �ت �ح��ت أب � ��واب التنظيم
ال��داخ �ل��ي ل�ل�أح��زاب ال�ل�ب�ن��ان� ّ ُ�ي� ّ�ة .ه �ن��اك من
خسر فخرج ليقول« :يجب أن أرتب وضعي
التنظيمي ألس�ت�ع�ي��د ال �ق��درة ع�ل��ى البقاء
ح� ّ�ي��ًا سياسيًا» ،وه��ذه ح��ال��ة تنطبق على
يرأسه الوزير السابق
حزب االتحاد الذي
ّ
ع �ب��د ال��رح �ي��م م � ��راد ،ف �ت��ول��ى ن�ج�ل��ه حسن
التنظيم؛ وتنطبق على التنظيم الشعبي
ال �ن��اص��ري ال� ��ذي ي��رأس��ه ال �ن��ائ��ب السابق
ّ
التحرر العربي الذي
أسامة سعد؛ وحزب
ّ
ك��ل��ف ال��رئ �ي��س ع�م��ر ك��رام��ي ن�ج�ل��ه فيصل
إدارة ت�ن�ظ�ي�م��ه؛ وه �ن��اك م��ن دخ ��ل الندوة
ال�ب��رمل��ان� ّ�ي��ة واك�ت�ش��ف أن األس �ل��وب القديم
ّ
السياسية لم يعد كافيًا
في بناء الزعامة
ّ
ّ
الحيثية الشعبية ،وه��و ما
ل�لإب�ق��اء على
ينطبق على :تيار امل��ردةّ ،
تيار املستقبل،
التيار الوطني ال�ح� ّ�ر؛ فيما دخلت أحزاب
قديمة في ورشة إع��ادة التجديد وأبرزها
ّ
اللبنانية وحزب الكتائب والحزب
القوات
التقدمي االشتراكي.
وي �ق��ول م �س��ؤول��ون ف��ي ه ��ذه األح � ��زاب إن
ّ
التنظيمية ت� ّ
�أج�ل��ت م ��رارًا بسبب
ال ��ورش
ّ
األوض� ��اع ال�س�ي��اس��ي��ة ال�ت��ي ع��اش�ه��ا البلد
منذ اغتيال املغدور رفيق الحريري في عام
تسمح للمسؤولني
 ،2005بحيث ل��م تكن
ّ
ّ
بالتفرغ إلدارة امللفات الداخلية،
الحزبيني
ّ
ب ��ل ت ��رك ��ز ال �ع �م��ل ع �ل� ّ�ى ت�ع�ب�ئ��ة الجمهور
�أه��ب واس �ت �ع��داد ألي
وإب �ق��ائ��ه ف��ي ح��ال��ة ت� ّ
ت�ح� ّ�رك ف��ي ال �ش��ارع .ل�ك��ن ه��ذه ال��ورش��ات ال
ت�ع��دو ك��ون�ه��ا م �ح��اوالت لتحسني صورة
ّ
انتخابية جاهزة
«الزعيم» وتوفير ماكينة
ّ
وقت الطلب ،وجمهور جاهز للتحرك؛ من
ّ
ّ
اقتصادية
فكرية أو
دون وج��ود أي رؤي��ة
ح �ق �ي �ق �ي��ة ،وإذا ُوج � � ��دت ع �ل��ى ال � � ��ورق فال
أح ��د ُي��ري��د تطبيقها ّ .وال��دل �ي��ل األساسي
ّ
الشبابية عن
على ذل��ك ،غ�ي��اب امل�ن��ظ�م��ات
أي ح��راك طالبي أو مطلبي ،منذ انتهاء
االن�ت�خ��اب��ات ال�ن�ي��اب� ّ�ي��ة ،وب�ق��ي ف��ي الشارع
بضعة ّ
شبان يساريني ُيطالبون بتحسني
الوضع االقتصادي.
إذًا ،بعدما دخ��ل البلد ف��ي حالة «جمود»
ّ
التحرك في ال�ش��ارع ،دخلت ه��ذه األحزاب
ّ
في ورشتها التنظيمية ،مستفيدة من هذا

ّ
ّ
ّ
ّ
بادر تيار املردة إلى إعالن أكاديميته السياسية التي تخرج فيها الصيف املاضي  183ناشطًا وناشطة (أرشيف ــ عليا حاجو)
التحركات .فكان ّ
ّ
تيار املردة من
الفراغ في
ّ
ّ
املبادرين إلى إعالن أكاديميته السياسية،
ال �ت��ي ت �خ� ّ�رج ف�ي�ه��ا ال�ص�ي��ف امل��اض��ي 183
«ي �ص �ق �ل��ون ُ
ن��اش �ط��ًا ون��اش �ط��ةُ ،
ويدربون
ّ
عمليًا» ،يقول املسؤول اإلعالمي في التيار
ّ
فرنجية ،مضيفًا أن هذا
املحامي سليمان
سيكون الطريق إل��ى تسليمهم مهماتهم
ت��دري �ج��ًا .وي �ض��ع ف��رن �ج� ّ�ي��ة ع �ن��وان��ًا لهذا
ّ
الفوضوية
«االرتقاء من الحالة
العمل ،هو ّ
إل��ى األداء امل�ن��ظ��م» .وت��راف��ق ه��ذا ،ف��ي رأي
ف��رن�ج� ّ�ي��ة ،م��ع ت �ط� ّ�ور ف��ي األداء السياسي
بحيث «أصبحنا مقبولني من خصومنا».
ّ
ّ
وبراغماتية
السياسية
ُيضيف :الظروف

اشتراكية «لتربية» المعترضين
ورشة
ّ
ّ
في الوقت الذي لم يعد ُيعلن فيه ّ
التيار الوطني ّ
داخلية بعد املشاكل
الحر عن أي ورشة
ّ
ّ
ومنسقية هناك،
منسقية هنا
التي عاناها ،يجري اإلعالن بني وقت وآخر عن تعيني
ويجري ه��ذا التعيني في الرابية .ويظهر بوضوح اليأس عند الكثير من املسؤولني
إمكانية تحويل ّ
ّ
التيار الوطني ّ
الحر إلى حزب مؤسساتي.
العونيني من
وك��ان رئ�ي��س ال�ح��زب التقدمي االش�ت��راك��ي ،ال�ن��ائ��ب ول�ي��د ج�ن�ب�لاط ،واض �ح��ًا ،إذ رأى
أن ه�ن��اك ض ��رورة ل��ورش��ة ح��زب� ّ�ي��ة ج��دي��دة ،ال ت�ه��دف إل��ى إدخ ��ال ال��دي�م��وق��راط� ّ�ي��ة إلى
االشتراكي ،بل تسعى إلى استعادة الخطاب اليساري للحزب .وال ينسى جنبالط
ّ
ّ
اليسارية .لكن هذه الورشة هدفت بوضوح إلى إعادة
أن يشتكي من غياب األحزاب
تنظيم الوضع الداخلي بعد ظهور بعض االعتراضات على خيار جنبالط العودة إلى
التحالف مع سوريا .وقد كانت الورشة سيفًا مصلطًا على رقاب املعترضني ،إذ عزل
جميع املسؤولني االشتراكيني عن مواقعهم في بداية الورشة على أن يعاد تعيينهم
أو تعيني بدالء منهم.

ّ
عملية البناء
امل��ردة ُيساعدان على إنجاز
ال� �ح ��زب ��يُ .
وي� �ش� �ي ��ر ف ��ي ه � ��ذا امل � �ج ��ال ّإلى
�دروس ال��ذي ينفذه
االن�ت�ش��ار ال �ه��ادئ وامل �
ّ
ت� ّ�ي��اره ف��ي ج�ب��ل ل�ب�ن��ان .ل�ك��ن ه��ذا ال يلغي
واق� ��ع أن ف��رن�ج�ي��ة ل �ي��س ق � ��ادرًا ح �ت��ى اآلن
ّ
حزبية
على االرت �ق��اء بتنظيمه إل��ى حالة
م�ت�ف��اع�ل��ة ،وغ �ي��ر ق ��ادر ع�ل��ى ف ��رض وجود
حقيقي خارج منطقة زغرتا.
ف ��ي م �ق��اب��ل ه� ��ذا ال� �ه ��دوء ف ��ي امل � � ��ردةّ ،
قرر
التنظيم الشعبي فتح «جبهات االشتباك»
مع خصمه األول ّ
تيار املستقبل ،وذلك بعد
ّ
انتهائه من ورشة تنظيمية أنجز خاللها
م �ج �م��وع��ة م ��ن ال �ت �ع �ي �ي �ن��ات ف ��ي ع� ��دد من
امل��واق��ع ،وأنهاها بنقد للتجربة املاضية،
خلص فيها إلى أن املهادنة ال تنفع بشيء
مع ّ
تيار املستقبل.
للتنظيم الشعبي ،أي
ّأما الزميل الناصري
ّ
حزب االتحاد ،فبعدما تلقى ضربة قاسية
ّ
عملية بناء
 ،2009ق� ّ�رر ب��دء
في انتخابات ّ
ّ
ح ��زب« ،ف�ن�ح��ن ك��ن��ا ح��ال��ة ش�ع�ب��ي��ة» ،يقول
ّ
العملية.
ح�س��ن م� ��راد ،امل �س��ؤول ع��ن ه ��ذه
ويعمل الرجل على إقامة سلسلة ورشات
ع � �م ��ل ،ت � �ه ��دف إل� � ��ى ب � �ن ��اء ك � � ��ادر شبابي
ي�س�ت ّ�ط�ي��ع ق �ي��ادة ال �ح��زب ب�ط��ري�ق��ة علمية
ومنظمة ،ويعتمد على االلتزام الحزبي ال
التعاطف.
على حالة ّ
ويكتمل املثلث ال�ن��اص��ري ،م��ع املرابطون
في بيروت ،حيث ُيحاول العميد مصطفى
حمدان إعادة إحياء هذا التنظيم املوجود
ف ��ي ال �ث�ل�اج��ة م �ن��ذ ع� ��ام  ،1986م ��ن خالل
ّ
سياسية
وإع��داد وثيقة
سلسلة إج��راءاتّ ،
ل �ل �م ��راب �ط ��ون ت �ت �ب��ن��ى خ � �ي� ��اري العروبة
واملقاومة.
ّ
لكن ه��ذا املثلث ال�ن��اص��ري ال ي��زال يعيش

بعدما دخل البلد
في حالة الجمود دخلت
األحزاب في ورشتها
التنظيمية
ّ

ّ
ع �ل��ى رد ال �ف �ع��ل ت� �ج ��اه ت � ّ�ي ��ار املستقبل،
ّ
ويضيع بني من يرى ضرورة عدم التهجم
ع�ل��ى ال��رئ�ي��س س�ع��د ال �ح��ري��ري ،ك��ي ُيبقي
ّ
من
على الحيثية في الواقع السني ،وبني ً
ي��رى إل��ى ال�ه�ج��وم على ال�ح��ري��ري وسيلة
إلع�ل��ان وج � ��وده ال �س �ي��اس��ي .ك �م��ا أن هذا
امل �ث �ل��ث ف ��ي ح��اج��ة ش �ب��ه دائ� �م ��ة العتراف
الحليف األساسي بوجوده ،أي حزب الله.
ّ
وف��ي ط��راب�ل��سُ ،ي ��ردد فيصل ك��رام��يّ ،منذ
سنوات ،أنه يعمل على بناء حزبه ،لكن ال
ّ
حقيقية على هذا العمل .في املقابل،
دالئل
يبرز عمل الرئيس نجيب ميقاتي الهادئ،
ت� ّح��ت ع �ن��وان ض�ب��ط م��ؤس�س��ات��ه وربطها
ك��ل�ه��ا بهيئة تنسيق أو مكتب سياسي،
وي � �ج ��ري اإلع� � � ��داد أي� �ض ��ًا إلط� �ل��اق وثيقة
س�ي��اس� ّ�ي��ة .وبحسب م�ق� ّ�رب�ين م��ن ميقاتي،
فإنه ال يعمل تحت تأثير الوقت ،بل ُي ّ
صر
ُ
ّ
ّ
على ّالعمل البطيء إنما املجدي« ،لكن هذا
ال يؤكد أن ميقاتي سينجح» ،يقول ّ
مقرب
آخرّ .
غ �ي��ر أن ال� ��ورش� ��ة األك � �ب ��ر ال� �ت ��ي شهدها
ّ
التي
التنظيمية
البلد أخيرًا هي الورشة
ّ
ً
نفذها ّ
املستقبل والتي أنتجت قيادة
تيار
ّ
ت �ق��اس �م �ه��ا امل � ��ؤث � ��رون ف ��ي امل �س �ت �ق �ب��ل ،أي
رئ�ي��س الحكومة سعد ال�ح��ري��ري ،وعمته
ال�ن��ائ�ب��ة ب�ه� ّ�ي��ة ال �ح��ري��ري ون �ج�لاه��ا ،نادر
وأح �م��د ،وال��رئ �ي��س ف ��ؤاد ال �س �ن �ي��ورة .وقد
جهد ع��دد م��ن الخبراء ف��ي إن�ج��از سلسلة
ّ
واالقتصادية،
م��ن ال��و ُث��ائ��ق ال �س �ي��اس� ّ�ي��ة
ال�ت��ي ال تشبه م�س��ار عائلة ال�ح��ري��ري في
امل �ج��ال االق �ت �ص��ادي .وواج �ه��ت تعيينات
امل�س�ت�ق�ب��ل وورش �ت ��ه ال�ت�ن�ظ�ي�م� ّ�ي��ة سلسلة
م � ّ�ن االع� �ت ��راض ��ات ف ��ي ع ��دد م ��ن املناطق.
لكن أحمد الحريري يعمل لالستفادة من
ّ
البلدية لبناء تنظيم
تجربة االنتخابات
قادر على التفاعل السياسي واالنتخابي
ّ
السياسية .وق��د انطلقت هذه
م��ع قيادته
ُ
الورشة بعد املؤتمر التأسيسي الذي عقد
في البيال في  25و 26تموز ،تحت عنوان
«شهيدنا أساسنا» ،حيث تضمنت كلمة
ّ
سياسية.
الحريري في االفتتاح وثيقة
ً
ال �ق��وات ال�ل�ب�ن��ان� ّ�ي��ة ان�ت�ظ��رت ط��وي�لا لتبدأ
ورش � � � ��ة إع� � � � ��ادة ال� �ت� �ن� �ظ� �ي ��م ،ب� �ع ��د خروج
«ح �ك �ي �م �ه��ا» م� ��ن ال �س �ج ��ن ب �ع �ف��و خاص.
ُ
وي�ش�ي��ر أح��د امل�س��ؤول�ين فيها إل��ى جلسة
ّ
ك� ��ان م ��ن امل �ف �ت��رض أن ت �ك ��ون تنظيمية،
ي��وم ك��ان س� ّك��ن سمير جعجع ف��ي بزمار،
«ف��إذ بنا نتلقى خبر اغتيال النائب وليد
عيدو» ،وذل��ك للداللة على ما ك��ان سائدًا.
ب ��دأت ورش ��ة ال �ق��وات ف��ي ن�ي�س��ان املاضي،
العام،
ع �ل��ى أن ت �ن �ت �ه�
�ي ف ��ي ن �ه� ً�اي��ة ه� ��ذا ّ
«ل�ك� ّ�ن�ه��ا ق��د ت �ت� ّ
�أج��ل ق�ل�ي�لا ب�س�ب��ب التوتر
السائد» ،يقول أحد املسؤولني ،مشيرًا إلى
ّ
مسودة النظام الداخلي باتت بني يدي
أن
القواتيني وهي تخضع للنقاش.
ويعيش حزب الكتائب ورشة منذ وصول
ال �ن��ائ��ب س��ام��ي ال �ج �م� ّ�ي��ل إل ��ى ق �ي��ادت��ه ،إذ
ي �ج��ري ال�ل�اس �ت �ع��داد إلط �ل��اق ال �ك �ث �ي��ر من
«التطويرات» في اليوبيل املاسي للحزب
في  18كانون األول املقبل .ويستمر األمر
ملدة سنة ،حيث ينتهي بمؤتمر عام .وهي
ورش � ��ة ي��واج �ه �ه��ا م ��ن ج �ه��ة اعتراضات
داخلية ،ومن جهة أخ��رى اكتساح ّ
ّ
قواتي.
ّ
ّ
�رؤى السياسية
ل �ك��ن األه� ��م ه��و غ �ي��اب ال � � ّ
الواضحة ،أو بمعنى آخر ،تبني طموحات
ّ
سياسية بعيدة عن أرض الواقع.
م ��ا ي �ج �م��ع ب�ي�ن ه� ��ذه ال� �ق ��وى ال� �ث�ل�اث ،هو
كونها تعيش حالة «إح�ب��اط» بعد الفوز
ّ
ّ
وتحول
السياسية،
االنتخابي والهزيمة
�ورة األرز وق � ��وى  14لاّ آذار إل� ��ى سيارة
ث �� ّ
معطلة ال يعمل فيها إ ال��رادي��و .وهذه
القوى ال تستطيع الخروج من تاريخها،
وه ��ي ت �ع �ي��ش ع �ل��ى رص �ي��د ب �ن �ك��يُ ،اسمه
املاضي ،وهي تسحب منه أكثر مما تدخل
إليه ،ما يجعلها ،بحسب بعض الخارجني
م�ن�ه��ا ،ت�ت�ج��ه ب�خ�ط��ى ث��اب�ت��ة إل ��ى اإلفالس
ال �س �ي��اس��ي ،ل��ذل��ك ه ��ي ب �ح��اج��ة إل� ��ى دعم
سياسي.
وفق أحد الحزبيني القدماء ،إن ما يجري
هو فولكلور لتمرير الوقت امليت وإشغال
ّ
داخلية ،كي ال ينتبهوا إلى
الحزبيني بأمور
ّ
ّ
أن هناك أمورًا أخرى ،معيشية أو داخلية
ي �ح��ق ل �ه��م أن ي �ط��ال �ب��وا ب �ه��ا .املسؤولون
ّ
الحزبيون يقولون إنهم يستثمرون الوقت
امليت لتطوير العمل الحزبي ،وهو تطوير
لم يظهر على األرض بعد.

