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ن مخارج وأعذار
بقوة فيها .وه��ذا يشكل بالنسبة الى
م ��ن ي �ع �ت��رض ع �ل��ى ت�ش�ك�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة
ال�ج��ام�ع��ة وج �ل��وس��ه ال ��ى ج��ان��ب ح��زب
الله ،رغم قرار الرئيس سعد الحريري،
توقيتًا غير مالئم ،نظرًا الى أن ارتداد
م �ع��رك��ة ي �ب ��رود س �ي �ك��ون وخ �ي �م��ًا على

لبنان وب�ل��دات��ه البقاعية .ل��ذا ال يخلو
ح��دي��ث ه ��ذا ال �ف��ري��ق م��ن دع ��وة رئ�ي��س
ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة ال � ��ى خ� �ي ��ار ح ��اس ��م ف��ي
ات �ج��اه ف ��رض ح �ك��وم��ة ح �ي��ادي��ة ت�ه� ّ�ي��ئ
الن�ت�خ��اب رئ �ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة .ويكبر
ع �ن��د ه� ��ذا ال ��وس ��ط ح �ج��م االس �ت �غ��راب
مل��وق��ف س �ل �ي �م��ان ال� ��ذي وع ��د أك �ث��ر من
م��رة ب��إص��دار مراسيم التأليف ،ورم��ي
الكرة في ملعب الرئيس املكلف .يلتقي
م��وق��ف ه��ذا ال�ف��ري��ق م��ع م��وق��ف ال�ق��وات
ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة ال �ت ��ي ت �ص � ّ�ر م �ن��ذ ال�ل�ح�ظ��ة
االول ��ى ع�ل��ى ح�ك��وم��ة ح�ي��ادي��ة ،وت��دع��و
سليمان وسالم الى املبادرة إليها «من
دون خ��وف ،من أجل إنقاذ الوطن ،ألن
ت��أل �ي��ف ح �ك��وم��ة س �ي��اس �ي��ة ف ��ي ال��وق��ت
ال ��راه ��ن ال ي �ج �م��ع س ��وى ال�ت�ن��اق�ض��ات
البنيوية ما يجعلها غير فاعلة».
في املقلب اآلخر ،ال يرى تكتل التغيير
واالص�ل��اح أن ال�ح�ك��وم��ة ت�ع�ط�ل��ت ،فما
ّ
تعطل ه��و «ه��ذا ال�ن��وع م��ن الحكومات
الذي كان ُيعمل عليه» .ثمة اعتقاد لدى
ال�ق��ائ�م�ين ب��االت �ص��االت ال�ح�ك��وم�ي��ة من
جانب التكتل أن «ال تأليف بعد اليوم
ل �ح �ك��وم��ة غ �ي��ر م �ت ��وازن ��ة أو ت�س�ت�ث�ن��ي
أي ط� ��رف ،وال ت��أل �ي��ف ت �ح��ت ال �ش��روط
والتهديد وال حكومات أمر واقع».
ي ��رت ��اح ال �ت �ك �ت��ل ال ��ى س �ي��ر االت� �ص ��االت
«اإلي �ج��اب �ي��ة» ال �ت��ي ي�ج��ري�ه��ا م��ن أج��ل
ال � �خ� ��روج «ب �ح �ك��وم��ة م� �ت ��وازن ��ة ت�م�ه��د
الن� �ت� �خ ��اب ��ات رئ� ��اس� ��ة ال� �ج� �م� �ه ��وري ��ة».
ّ ّ
والتكتل يتكئ في موقفه ،مرة جديدة،
ع �ل��ى م��وق��ف ال� �ط ��رف ال �ش �ي �ع��ي «ال ��ذي
شكك البعض فيه ف��ي املرحلة االول��ى،
ل �ك �ن ��ه أث � �ب� ��ت وق � ��وف � ��ه ال� � ��ى ج ��ان� �ب� �ن ��ا»،
إضافة ال��ى موقف البطريرك املاروني
البطريرك مار بشارة الراعي ،الذي ما
إن ح�ص��د إش� ��ادات  14آذار ب�م��ذك��رت��ه،
ح� �ت ��ى أع� �ط ��ى ال �ت �ك �ت��ل وق � � ��وى  8آذار
جرعة دع��م بقوله لرئيس الجمهورية
وال � ��رئ� � �ي � ��س امل � �ك � �ل� ��ف إن � � ��ه «ل � �ي � ��س م��ن
ك��رام �ت �ه �م��ا ت �ش �ك �ي��ل ح �ك��وم��ة ال ت �ن��ال
الثقة».
ب�ي�ن األط � ��راف امل�ع�ن�ي�ين اخ �ت�ل�اف ح��ول
ّ
م��ن س�ب��ق ال��ى ت�ع�ط�ي��ل ال�ح�ك��وم��ة .ل�ك��ن
ث �م��ة ق��اس �م��ًا وح� �ي �دًا ب �ي �ن �ه��م :ال�ج�م�ي��ع
يفتش عن مخارج وأعذار.

كان عون أول
من «نبش» كلمة مداورة
إليجاد موقع للعونيين
في الوزارات المهمة

وتطبيق الدستور وخلخلة أسس النظام
الطائفي ال��ذي يخطف املواطنني رهائن
و«يضبهم» في هذه الوظيفة وتلك.
عام  ،2000ضاع شعار «محاربة الفساد»
جراء استخدامه ملحاولة إقصاء الرئيس
رفيق الحريري ،حصرًا ،وبالتحالف مع
ك ��ل ح �ي �ت��ان ال �ف �س��اد .وع� ��ام  2005ض��اع
ش�ع��ار التغيير واإلص�ل�اح ج��راء اخ�ت��زال
مجموعة سياسية كل مفاعيله بدخولها
إلى السلطة .واليوم يضيع شعار املداورة
ال��ذي يقضي على ال��وج��ه البشع للنظام
ال�ط��ائ�ف��ي ع�ب��ر رف�ع��ه ف��ي زاروب ض�ي��ق ال
يوصل إال إلى بيت الوزير جبران باسيل.
ال ب� ّ�د من امل ��داورة الشاملة على مختلف
املستويات .ليس كما يريدها س�لام ،بل
ك�م��ا ت�ل�ق�ف�ه��ا أم ��س ش ��اب ي��دع��ى ه��اك��وب
مانيسجيان ق��ال إن��ه م��ن ط��ائ�ف��ة األرم��ن
األرث � ��وذك � ��س وأع � �ل ��ن ت��رش �ح��ه ل��رئ��اس��ة
الجمهورية بحكم تأييد الرئيس ميشال
س �ل �ي �م��ان ل� �ل� �م ��داورة .ال ب� � ّ�د م ��ن اإلي �ق��اع
برؤساء الكتل النيابية والنواب والوزراء
ومختلف املسؤولني الذين ّ
يلوحون بهذه
ال�ك�ل�م��ة إلح ��راج ال�ع�م��اد ع��ون وإخ��راج��ه،
ودف �ع �ه��م إل ��ى ت��وق �ي��ع ت �ع��دي��ل دس �ت��وري
س��ري��ع ي�ك� ّ�رس امل� ��داورة .م ��داورة على كل
املستويات .هذا ما يدخل سالم التاريخ،
ال إث �ب��ات��ه ل�ط��ائ�ف�ت��ه ن �ج��اح��ه ف��ي ان �ت��زاع
حقيبة الطاقة من املوارنة ...ليس من كل
املوارنة ،بل من جبران باسيل.

بهدوء

«الزوبعة» ...في سوريا ولها
ناهض حتر
ُ
لو ُ
الستبقيت الزميل فراس الشوفي
كنت رئيس التحرير،
ف��ي س��وري��ا ،يتابع تحقيقاته «امل �ن �ح��ازة» ،إن�م��ا شديدة
أدبية؛
الصدقية والحيوية واإلنسانية ،واملكتوبة بروح
ّ
يمكننا ،نحن مؤيدي «الدكتاتورية» ،أيضًا ،بل نحن أحق
م��ن غيرنا ف��ي تغطية صحافية وفكرية وأدب�ي��ة نابضة
بالحياة عن نضال القوى االجتماعية التقدمية السورية،
امل �ن �ح��ازة إل ��ى ال ��دول ��ة ال �ق��وم �ي��ة ّال�ع�ل�م��ان�ي��ة وال �ت �ع��ددي��ة
االجتماعية الثقافية ،اللتني ت�م��ث�لان ه��وي��ة وطننا األم
في وحدتها وأصالتها الحضارية ،واكتنازها باملعاني
ُ
وال � ��دالالت وامل �ش��اع��ر ال �ت��ي ت�م�س��ك ب�ش�غ��اف ال�ق�ل��ب ،حني
نهتف :تحيا سوريا!
ت �ط��رح ت�ح�ق�ي�ق��ات ال �ش��وف��ي ع �ل��ى ال �ع �ق��ل «ال� �ي� �س ��اري» ــــ
ال�ل�ي�ب��رال��ي ـ�ـ�ـ�ـ اإلن �س��ان��وي ـ�ـ�ـ�ـ امل� �ع ��ارض ،ت �ح� ّ�دي اك�ت�ش��اف
ال �ف��ردي��ة وال �ن��زع��ة االن�س��ان�ي��ة ل ��دى م�ق��ات�ل�ين ف��ي صفوف
ال �ن �ظ��ام ،ل�ي�س��وا «ش� ّ�ب �ي �ح��ة» ،وال ي��داف �ع��ون ع��ن م�ص��ال��ح
فئوية ،وإن�م��ا رؤي��ة للعالم ون�م��ط ح�ي��اة وثقافة وقلوب
مكتظة باملشاعر ،كما نلمسها ل��دى املقاتلني القوميني
السوريني االجتماعيني في املناطق ،وعلى محاور القتال.
(ومن املؤسف أن أحدًا لم يقارب ،فرديًا وإنسانيًا ،مقاتلي
ّ
فنتعرف على قلوبهم كيف تنبض
املقاومة في سوريا؛
في القتال).
تجتذب راية «الزوبعة» ،اليوم ،خصوصًا مقاتلني دروزًا
ّ
ومسيحيني تلزهم الحرب إلى االنخراط فيها ،لكنهم ال
ّ
ي��ري��دون أن يشكلوا ميليشيا طائفية؛ أال يتضمن هذا
ال�ح��ل معنيني إي�ج��اب�ي�ين :ال�ت��وق إل��ى االن��دم��اج القومي،
وق� ��درة ال �ح��زب ال �ق��وم��ي ع�ل��ى ت��أم�ين ه��وي��ة ج��ام�ع��ة لكل
السورينيّ ،
تعبر عن مشتركاتهم وتعلو على تصنيفاتهم
الفرعية؟
«الزوبعة» ،إذًا ،ليست ،فقط ،راي��ة قتال في خندق الدولة،
وإن �م��ا ه ��ي ،أي �ض��ًا ،ح��ل ج ��ذري ملشكلة ه��وي��ة ال��دول��ة في
سوريا .وتتمثل هذه املشكلة في ارتباك وقلق دائمني بني
هوية قومية عربية ّ
تحول سوريا إلى مجرد قطر عربي ــــ
ال يستكمل ذاته إال بالوحدة ،تحت قيادة مصرية ــــ وبني
هوية وطنية محلية منكفئة على ذاتها ،كأنها تونس مثال.
ً
ظ��ل ال�ف�ك��ر ال�س�ي��اس��ي ال �س ��وري ط ��وي�ل�ا ،ورب �م��ا ال ي ��زال،
أس�ي��ر ه��ات�ين الهويتني الناقصتني؛ ف�س��وري��ا ،بوصفها
دول��ة م��رك��زي��ة ،ال يمكنها أن ت�ك��ون ف��ي امل�ح��ل الثاني في
اصطفاف الهوية العربية .وإذا كان الرئيس حافظ األسد،
ّ
ق��د خ��ل�ص�ه��ا م��ن دون �ي��ة االص �ط �ف��اف إل��ى ال�ق�ي��ام ب��ال��دور
اإلقليمي املركزي ،فإن ما فعله في هذا املجال ،بقي على
مستوى العمل دون النظر؛ فلم يتحقق في انتقال فكري،
رب �م��ا أع��اق��ه ان �ت �م��اء ال��رئ �ي��س إل ��ى ح ��زب ال�ب�ع��ث ال�ع��رب��ي
االشتراكي .كذلك شهدنا ،في عهد الرئيس بشار األسد،

ما قل
ودل

ه��ي امل� ��داورة .ك��ان رئ�ي��س تكتل التغيير
واإلص�ل�اح ال�ع�م��اد ميشال ع��ون أول من
«ن� �ب ��ش» ال �ك �ل �م��ة ب �ه ��دف إي� �ج ��اد م��وط��ئ
ق��دم للعونيني ف��ي ال ��وزارات املهمة ،غير
ً
ً
م��درك أنها سترتد عليه عاجال أو آجال،
كما حصل غ��داة رفعه شعار عدم توزير
ال �خ��اس��ري��ن ف ��ي االن �ت �خ ��اب��ات ال�ن�ي��اب�ي��ة
إلق�ص��اء خصومه ف��ي جبل لبنان .تبعه
النائب وليد جنبالط ال��ذي استعان بها
قبل نحو  8أشهر في مقابلة مع «األخبار»
ل�ي�ض�م��ن ن ��زع «ال � �ث� ��روات ال �ل �ب �ن��ان �ي��ة من
أيدي التيارات العبثية» .إال أن أحدًا غير
ّ
ال��رئ�ي��س امل�ك��ل��ف ت�م��ام س�ل�ام ل��م يجعلها
ع �ن��وان��ًا ل �ب��رن��ام �ج��ه ال �ح �ك��وم��ي وي��ره��ن
ألج��ل عينيها مستقبله ال�س�ي��اس��ي .هو
ل��م ي�ل� ّ�وح بها م��ن فائض وطنيته طبعًا،
أو م��ن إحساسه امل��ره��ف ب��وج��وب إرس��اء
ال � �ع� ��دل ب�ي��ن امل� ��واط � �ن�ي��ن ،أو رغ� �ب ��ة م�ن��ه
ب ��إس �ق ��اط م �ك �ت �س �ب��ات ب �ع��ض ال �ط��وائ��ف
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اتخذ عناصر األمن
في الصرح البطريركي قرارًا
بمنع إدخال أي سالح الى
الصرح حتى ولو كان عائدًا
ملرافقي أي من السياسيني.
وقد حصلت مشادة بني
هؤالء وعناصر أمن السفير
األميركي ديفيد هيل الذين

منعوا من الدخول .وحصل
األمر نفسه مع عناصر
حماية العماد ميشال عون.
ّ
ويسير عناصر الجيش
دوريات في األحراج
املحيطة ببكركي برفقة
كالب بوليسية تحسبًا ألي
عملية أمنية قد تستهدف
البطريرك بشارة الراعي.

ً
انتقاال مضادًا إلى الوطنية املحلية ،لم يتجسد هو اآلخر
ف��ي قطيعة فكرية م��ع البعث ال�ع��رب��ي ،ل��م ت�ك��ن ،بالطبع،
ل�ت�ح��دث؛ ذل��ك أن س��وري��ا ف��ي ت�ع��دده��ا ال�ط��ائ�ف��ي واالث�ن��ي
والثقافي وامتداداتها في لبنان وفلسطني واألردن ،هي
أكبر م��ن أن تتحول إل��ى هوية وطنية محلية ،ليس في
إطارها رابط يجمعها ،وال في مضمونها حافز يستجيب
ملكانها ومكانتها ودورها.
ه � ��ذه ال� �ف ��وض ��ى ف ��ي ت �ح��دي��د ه ��وي ��ة ال� ��دول� ��ة ال� �س ��وري ��ة،
م�س��ؤول��ة ،ول��و ج��زئ�ي��ا ،ع��ن ت�ن��ام��ي االس�ل�ام ال�س�ي��اس��ي ــــ
ودوره التخريبي ــــ وانشقاق املعارضات عن روح الدولة،
وانشقاق األكراد عن جسم الجمهورية؛ فما البديل؟
ّ
قومية الدولة السورية،
البديل يكمن ،من دون التباس ،في
أي ف��ي ال�ه��وي��ة القومية ال�س��وري��ة ال�ت��ي ت��دم��ج ،على قدم
ّ
واملحليات ،في
امل�س��اواة ،االثنيات وال�ط��وائ��ف وامل��ذاه��ب
هوية واح ��دة ،تتماهى م��ع هوية أوس��ع لتشمل األقطار
الشامية وال�ع��راق ،هي الهوية املشرقية ،العربية ،وإنما
املستقلة ،في مشروعها القومي الحضاري الخاص ،عن
الخليج ،كما عن مصر واملغرب العربي؛ أي أننا نقترح،
هنا ،ثالث دوائر متجانسة متصاعدة للهوية :سورية ــــ
مشرقية ــــ عربية؛ األولى للدولة السورية ،والثانية لوحدة
الهالل الخصيب ،والثالثة للتضامن العربي.
َ
تواجه سوريا ،العدوان ،بينما هي في أزمة؛ ولذلك ،فإن
معادلة النضال السوري تتمثل بالدفاع وبالتجديد معا،
بالبندقية وبالفكرة ،أي بالرؤية والبرنامج النضالي.
وق ��د ح ��از ال �س ��وري ��ون ال �ق��وم �ي��ون االج �ت �م��اع �ي��ون ش��رف
البندقية؛ فماذا عن الفكرة الجديدة الالزمة إلعادة تقديم
الحزب كإجابة على السؤال السوري الراهن؟
أخشى أن تنصرف تجربة القتال السورية القومية إلى ما
يمكن تصوره رصيدًا حزبيًا باملعنى التنظيمي ،بينما
يمكن أن تنصرف التجربة إل��ى م��ا ه��و أب�ع��د بكثير ،أي
ّ
إل��ى توحيد واط�ل�اق حركة قومية ج��دي��دة تدمج وتنظم
التعددية ال�س��وري��ة ف��ي س�ي��اق ف�ك��ري وثقافي وسياسي
ونضالي في سوريا .وهو ما يتطلب إعادة قراءة مرتبطة
ب��اح�ت�ي��اج��ات ال�ج�م�ه��وري��ة ووح��دت �ه��ا ون�ه�ض�ت�ه��ا .وه��ي
ق ��راءة ال ب��د منها على مستوى لبنان أي�ض��ًا ،الكتشاف
وتحديد ماذا يعني أن تكون سوريًا قوميًا في الجمهورية
اللبنانية ،بما يستنهض حركة جديدة تخرج بالسوريني
القوميني من االلتزامات اليومية الخاصة بتحالف  8آذار،
إلى االنخراط مع تيارات يسارية ووطنية وعروبية ،ترى
في الحركة املشرقية إطارا لوحدتها ،ومقدمة للمجابهة
الثورية مع ستاتيكو النظام الطائفي.
وفي األردن وفلسطني والعراق ،حيث الحضور السياسي
والحزبي للسوريني القوميني في غاية الضعف ،وأحيانًا
الضمور الكامل ،تغدو الحركة املشرقية الصاعدة ،فرصة
حياة.

علم
وخبر
استياء مسيحي
ّ
مسيحيو فريقي  8و 14آذار استياءهم من املشاورات التي تحصل
يبدي
ّ
في شأن موضوع االنتخابات الرئاسية ،إذ يرون أن هناك نية إليصالهم
إلى االختيار بني مرشح وسطي أو الفراغ .ويرفض معظم هؤالء ّأي مرشح
وسطي ال حيثية له ،ويتخوفون من تكرار تجربة عام  ،1988ويفضلون أن
يكون رئيس الجمهورية واحدًا منهم.

