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على الغالف

«حزب التيار» إلى عهدة باسيـــ

يودع العماد ميشال عون ،قريبًا جدًا ،وزارة الداخلية ،النظام الداخلي لحزب التيار الوطني
ِ
الحر ،ليجري انتخاب منسقي األقضية ورئيس الحزب ونائبيه مباشرة من القاعدة ،بعدما
قرر الوزير جبران باسيل أن يكون املؤسس الفعلي لحزب التيار الوطني الحر ،واملرشح األكثر
جدية ليكون رئيسه املطلق الصالحيات األول .هنا قصة التأسيس
نظام photocopy

ُ
ال العميد بول مطر ال��ذي كلف إع��داد النظام الداخلي للتيار الوطني الحر
أن �ط��ون س �ع��ادة ع �ص��ره ،وال مرجعيته الرئيسية ف��ي ال�ب�ح��ث ع��ن النظام
ّ
الجميل .معرفتهما باألنظمة
املناسب ميراي عون (ابنة الجنرال) موريس
الداخلية ل�لأح��زاب متواضعة ج�دًا ف��ي أكثر األوص��اف تهذيبًا .عمدا إلى
جمع مقتطفات من هذا الحزب األوروبي وذاك ،مترجمني ّ
بنية طيبة دائمًا
ف�ق��رات بكاملها م��ن ه��ذه ال�ق��وان�ين .أعطيا رئ�ي��س ال�ح��زب ك��ل صالحيات
رئ�ي��س ال�ج�م�ه��وري��ة ق�ب��ل ات �ف��اق ال�ط��ائ��ف .ف�ه��و ي�ع�ين أم��ان��ة ال�س��ر ومجلس
التحكيم ومجلس الحكماء ولجنة التمويل واإلدارة املالية واملكتب السياسي
وامل�ج �ل��س ال�ت�ن�ف�ي��ذي وك ��ل م�ك��ات��ب ال�ق�ط��اع��ات امل��رك��زي��ة (م �س��ؤول��ي املهن
والنقابات والطالب والشباب وأرباب العمل).
وب��دت واضحة ملسات املنسق العام للتيار الوطني الحر بيار رف��ول على
ً
وبناء عليه فهو «يسهر
املسودة .فهو أمني السر العام املنتظر لهذا الحزب،
على عدم جمع أحد الحزبيني بني مسؤوليتني حزبيتني» ،لكنه في الوقت
نفسه يتولى كل املسؤوليات التالية« :أمانة سر املجلس التنفيذي وأمانة
سر املكتب السياسي وأم��ان��ة سر املجلس الوطني ،ويسهر على تطبيق
النظام الداخلي وتنفيذه ،ويحضر املهمات التنظيمية كافة ،ويقدم اقتراحاته
للرئيس إلحالة الحزبيني املخالفني على مجلس التحكيم ،ويتلقى مختلف
امل��راج�ع��ات وال�ش�ك��اوى ،وي�ش��رف على االن�ت�خ��اب��ات الحزبية ،وي��دي��ر املقر
الرئيسي للتيار ،ويشرف على كل الهيئات من دون استثناء» .والحقًا،
كان واضحًا في مجمل النقاشات أن من يسعون لبناء حزب لم يحضروا
فرضهم امل��درس��ي ،وال ي�ع��رف��ون الكثير ع��ن كيفية ب�ن��اء ح��زب .ال يوجد
اختصاصيون هنا أو باحثون أو خبراء في إعداد األنظمة الحزبية وإجراء
االنتخابات الحزبيةّ :إن من يسعى إلى إقصاء النائب ابراهيم كنعان في
املنت لحسابات خاصة ،كان شغله الشاغل إضافة مادة إلى النظام الداخلي
تحول دون ترشيح التيار النائب نفسه ثالث دوراتّ .
وإن من يريد إقصاء
خصمه ف��ي قريته ،ك��ان مطلبه وض��ع عمر محدد ال يجوز للمرشح إلى
موقع منسق القضاء أن يكون قد تجاوزه .واملتضرر من توزير فالن ،يريد
م��ادة تحول دون توزير التيار لغير امللتزمني .إال أن املالحظات السلبية
كلها في كفة ،ووض��ع النظام الداخلي موضع التنفيذ لينتخب العونيون
في القرى واألقضية مباشرة منسقيهم ،ورئيس الحزب ونائبيه ،في كفة
أخرى .الكفة الثانية أوزن من األولى بكثير؛ ال أحد ينتظر حزبًا أفالطونيًا.
املهم حجر زاوية يمكن البناء عليه .استفتاء امللتزمني واملؤيدين في عملية
ديموقراطية حقيقية عبر صناديق االق�ت��راع ف��ي ش��أن مرشحي الحزب
إلى االنتخابات النيابية ،وإل��زام امللتزمني بالتدرج في الحياة الحزبية من
تنسيقيات القرى فاملجالس البلدية وأخيرًا املواقع الرسمية أه��م من كل
بنود النظام الداخلي األخرى.

غسان سعود
ل� ��م ي �ك��د ال �ع �م �ي��د ب � ��ول م �ط��ر ي�ب�ل��غ
س ��ن ال �ت �ق ��اع ��د ،ق �ب��ل ن �ح��و ع��ام�ي�ن،
ح�ت��ى ع� ّ�ي�ن��ه رئ �ي��س ت�ك�ت��ل التغيير
واإلص� �ل� ��اح ال� �ع� �م ��اد م �ي �ش��ال ع��ون
مديرًا ملكتبه ،خلفًا البنته كلودين.
ك� ��ان� ��ت األخ� � �ي � ��رة س� ��اع� ��د ال ��راب� �ي ��ة،
األي � � �س� � ��ر ،م � �ن ��ذ ع � � ��ام  ٢٠٠٥ح �ت��ى
ت�ف��رغ�ه��ا ألس��رت �ه��ا ال �ص �غ �ي��رة بعد
زواج � �ه ��ا م ��ن ق ��ائ ��د ف� ��وج امل �غ��اوي��ر
ف��ي ال�ج�ي��ش ال�ع�م�ي��د ش��ام��ل روك ��ز.
خلص مطر سريعًا إل��ى أن جمود
ال �ت �ي��ار ال��وط �ن��ي ال �ح��ر ال�ت�ن�ظ�ي�م��ي
ه � ��و امل � �ل � ��ف األخ � � �ط� � ��ر ،ب � �ع � �ي � �دًا ع��ن
امللفات السياسية التي يتفرد عون
وس ��اع ��ده ،األي� �م ��ن ،ال ��وزي ��ر ج �ب��ران
ب��اس�ي��ل بمتابعتها .س��اب�ق��ًا ،كانت
ال �ح �س��اب��ات ال �ش �خ �ص �ي��ة ،ف ��ي رأي
ال�ج�ن��رال ،وراء املطالبني بمأسسة
ال�ت�ي��ار ،لكن ،ه��ذه امل��رة ،ق��رع جرس
اإلن � ��ذار ش�خ��ص ي�ث��ق ال �ج �ن��رال ب��ه.
وت�ل�اق ��ى م �ط��ر ه �ن ��ا ،ب �ط��ري �ق��ة غ�ي��ر
م�ب��اش��رة ،م��ع نائب رئيس املجلس
ال�ن �ي��اب��ي إي �ل��ي ال �ف��رزل��ي ال� ��ذي ك��ان
ي�ل� ّ�ح ع�ل��ى ع��ون ب�ع��دم ال�ت��أخ��ر أكثر
في تأسيس حزب.
اقتنع سيد الرابية .بدا واضحًا أن
الورشة أكثر جدية هذه املرة من كل
سابقاتها ،وأن حزبًا يرأسه جبران
ب��اس �ي��ل ق ��د ي �ع �ل��ن ف ��ي أي� ��ة ّ ل�ح�ظ��ة.
أوع ��ز ع��ون إل��ى م�ط��ر ل�ي�ح��ض��ر ،مع
ميراي ،نظامًا داخليًا للحزب.
ابنته ّ
سابقًا ّ ،وفرت «الظروف السياسية»
امل �ت �ش��ن �ج��ة غ �ط��اء ل� �ظ ��روف ال �ت �ي��ار
ال��داخ �ل �ي��ة األك� �ث ��ر ت �ش �ن �ج��ًا ،وال �ت��ي
ح��ال��ت م ��رة ت�ل��و أخ ��رى دون تمكن
ع� � � ��ون م� � ��ن ف� � � ��رض ن� � �ظ � ��ام داخ � �ل� ��ي
ل �ل �ح��زب ك �م��ا ي� ��راه ه ��و .أم ��ا ال �ي��وم،
ف�ل�ا ال �ظ ��رف ال� �س ��وري ،وال ال �ظ��رف
األمني أو الظرف الرئاسي ،حالت
دون تشغيل املحركات .سابقًا كان
ال�ج�ن��رال يحسب حساب م��ا يعرف
بالهيئة التأسيسية ل�ل�ت�ي��ار التي
تضم من تعاقبوا على املسؤوليات
فيه بني  ١٩٩٦و :٢٠٠٥مقابل الكتلة
امل��ؤي��دة للجنرال «على العمياني»
داخ� � ��ل ال �ه �ي �ئ��ة ،ه� �ن ��اك «م �ج �م��وع��ة
الع � � �ب� �ي ��ن» ،ي� �ت� �ق ��دم� �ه ��م آالن ع� ��ون
وس �ي �م��ون أب ��ي رم �ي��ا وزي� ��اد أس��ود
وزي� ��اد ع�ب��س ون�ع�ي��م ع��ون وروالن
خوري ولواء شكور ،بقوا موحدين
ف� � ��ي م� �ط ��ال� �ب� �ت� �ه ��م ب � ��إن � �ش � ��اء ح� ��زب
حقيقي رغم كل التهديد والترغيب
العونيني .اليوم ب��ات شكور خارج
الخدمة ،ويحسب أسود وأبي رميا
ً
حساب النيابة أوال ،ويعطي عبس
األولوية لترشحه إلى االنتخابات
نجح ع��ون ف��ي تحييد
أي�ض��ًا ،فيما
َ
خ � � ��وري .ل ��م ي � �ب ��ق ،إذًا ،غ �ي��ر اب �ن��ي
شقيقته وشقيقه (آالن عون ونعيم
ع � � � ��ون) ،وه � �م� ��ا أذك � � ��ى م � ��ن خ ��وض
معركة تفضح تشتت الكتلة التي
ً
تماسكت حولهما عقدًا كامال.
قدم مطر ،بعد ستة أشهر ،مسودة
النظام الداخلي ،وفيها «تجميعة»
ل�ص�لاح�ي��ات ال��رئ�ي��س ف��ي األح ��زاب
ال��رئ��اس �ي��ة ف��ي ك��ل أص �ق��اع ال �ع��ال��م،
مترجمة ومبوبة على نحو مميز.
ت�ح�م��س ع ��ون ،ول�ك�ن��ه ب��دل تحويل
النظام إل��ى وزارة الداخلية ،أرسله
م��ن ب��ري��ده اإلل �ك �ت��رون��ي إل��ى بعض

ال �ع��ون �ي�ي�ن ل� �ي � ّ
�دون ��وا م�لاح�ظ��ات�ه��م
ع �ل �ي��ه .مل � ��اذا؟ ال أح ��د ي �م �ل��ك ج��واب��ًا
مقنعًا .إال أن املسودة ّ
سربت ،ودبت
ال �ح �ي��اة ف ��ي ع �ظ ��ام ك ��ان ��ت ال��راب �ي��ة
تحسبها رميمًا :غ��دوات ونقاشات
وم �ج �م��وع��ات ع �ل��ى ال � �ـ«وات� ��س أب»
وثرثرة وشكاوى بالجملة واملفرق.
ف�ج��أة ،دخ��ل باسيل ف��ي خضم هذا
ال �ح ��راك ،معلنًا أن امل �س��ودة سيئة
وت�ح�ت��اج إل��ى ت�ع��دي�لات ك�ث�ي��رة .في
التيار من يجزم ب��أن باسيل اقتنع
ب��أن ع�م��ه ،ب�ك��ل م�س�ي��رت��ه وتجربته
وقدرته على التفاعل مع الرأي العام،
كان في حاجة الى ماكينة انتخابية
توصف بالحزبُ .س� ّ�ر الوزير ،هنا،
بطمأنة بعض الناشطني ل��ه حول
ح �ج �م��ه ال� �ض� �خ ��م م� �ق ��ارن ��ة ب�ح�ج��م
املاكينة ،واحترام كل منهما لحدود
اآلخ� ��ر .وع �ل��ى ن�ح��و واض� ��ح ،انتقل
ملف التنظيم ال�ح��زب��ي ،ه��و اآلخ��ر،
م ��ن ع � ��ون إل � ��ى ب��اس �ي��ل ال� � ��ذي ق � ّ�دم
ه� ��ذا امل �ل ��ف ع �ل��ى امل �ل ��ف ال �ح �ك��وم��ي

قدم باسيل ملف
ّ
التنظيم الحزبي على
الملف الحكومي
واالنتخابات الرئاسية
وغيرها
أخذ الجنرال من ناشطي
التيار بالمفرق ما
يصعب أخذه بالجملة

واالن �ت �خ��اب��ات ال��رئ��اس �ي��ة وغ�ي��ره��ا
من ملفات الوزير الشاب .وبسرعة،
تشكلت سبع لجان ممن يوصفون
ب �ـ«ح �ط ��ب ال� �ت� �ي ��ار» ،ي � �ت� ��راوح ع��دد
العونيني في كل منها بني  15و،25
ول� �ك ��ل ل �ج �ن��ة أم�ي��ن س� ��ر .وت �ك �ث �ف��ت،
خ�لال ثالثة أسابيع ،الجلسات في
وزارة االتصاالت ،ومنزل باسيل في
ال�ب�ي��اض��ة .ت�ك��دس��ت امل�لاح�ظ��ات في
أطنان من الورق وآالف من الرسائل
اإللكترونية .سمع الوزير ،برحابة
ص��در ،مالحظات بالجملة واملفرق
يصعب ع�ل��ى أي إن �س��ان سماعها.
إال أن األهم كان إجماع الشباب في
مختلف ال�ل�ج��ان ،ب��اس�ت�ث�ن��اء لجنة
النواب بفعل معارضة النائب آالن
ع��ون ،على انتخاب باسيل رئيسًا.
واأله � � ��م م� ��ن م �ض �م��ون ال �ن �ق��اش��ات
ه�ن��ا ه��و ان�ط�لاق�ه��ا ف��ي ال�ب�ح��ث من
م��رح�ل��ة م��ا ب�ع��د ال�ع�م��اد ع ��ون .فكل
م � ��ن ك � � ��ان ي � �س� ��أل ع � ��ن ص�ل�اح� �ي ��ات
ال��رئ�ي��س ون�ف��وذه ودوره وعالقاته
ال� �س� �ي ��اس� �ي ��ة ،إن � �م� ��ا ك � � ��ان ي �ح �س��ب
ح �س��اب وج ��ود رئ �ي��س آخ��ر للتيار
الوطني الحر غير عون.
ليلة تشكيل الحكومة ،كان العماد
ع��ون ي�ج��ري دردش ��ة م��ع مناصريه
عبر الفايسبوك ،فيما كان اجتماع
لبحث التوصيات النهائية بشأن

تعديالت املسودة األول��ى يعقد في
م�ن��زل ب��اس�ي��ل .ك��ان م�ع��ال�ي��ه ج��ازم��ًا
أنه مع إجراء انتخابات في الحزب
ع� �ل ��ى ك � ��ل امل � �س � �ت ��وي ��ات وت� �ك ��ري ��س
ال��دي�م��وق��راط�ي��ة وامل�ح��اس�ب��ة .ول�ك��ن،
م ��ا ك � ��ادت ال �ح �ك��وم��ة ت �ع �ل��ن ،ح�ت��ى
ح� �ل ��ت أج � � � ��واء س �ل �ب �ي��ة ج � � �دًا م�ح��ل
ك ��ل األج � � ��واء اإلي �ج��اب �ي��ة ال �س��اب �ق��ة،
وخ�ص��وص��ًا وس��ط ب�ع��ض ناشطي
املنت واألشرفية .اتهم هؤالء باسيل
باجتياز الحدود املفترضة في كل
م��ن األش��رف �ي��ة وامل�ت�ن ع�ب��ر إخ��راج��ه
ال � ��وزي � ��ر ن � �ق� ��وال ال � �ص � �ح � �ن ��اوي م��ن
ال�ل�ع�ب��ة ،وب��ال�ت��ال��ي ع�ب��س ،وإح�لال��ه
وجهًا عونيًا جديدًا في امل�تن محل
ال�ن��ائ��ب اب��راه�ي��م ك�ن�ع��ان .وم��ن ب��دا،
لوهلة ،أن ع��ون نجح ف��ي تفريقهم
ع� � � ��اد ه� � ��و ش� �خ� �ص� �ي ��ًا ّ
ووح � � ��ده � � ��م.
ت �ج �ه �م��ت رس ��ائ ��ل ال � �ـ«وات � ��س أب»،
وب��ات بعض الشباب يستصعبون
مرور نهاية أسبوع من دون تناول
العشاء مع طوني سليمان فرنجية،
وب � ��دأت ال �ت �س��ري �ب��ات امل �ت��وت��رة عن
كتابة فالن استقالته وعدم تجديد
آخر لبطاقته الحزبية.
ط � � � ��وى ع � � � ��ون امل � � �ل � ��ف ال � �ح � �ك� ��وم� ��ي،
ً
م��وك�لا إل��ى باسيل تكثيف جوالته
ال��دب �ل��وم��اس �ي��ة ف ��ي س �ي ��اق م�ع��رك��ة
رئ��اس��ة ال�ج�م�ه��وري��ة ل��ه ،فيما كثف
اج� �ت� �م ��اع ��ات ��ه ه � ��و م � ��ع ال �ن��اش �ط�ي�ن
ال�ع��ون�ي�ين لتوفير اإلج �م��اع م�ج��ددًا
على انتخاب باسيل رئيسًا لحزب
التيار الوطني الحر .ينفي النواب
ال �ع��ون �ي��ون أن ي �ك ��ون ق ��د ف��ات�ح�ه��م
ص��راح��ة وم�ب��اش��رة ب�ه��ذا امل��وض��وع،
إال أن ال �ج �ن��رال اس �ت��دع��ى ن��اش�ط��ي
ال� �ص ��ف ال �ث ��ان ��ي وال� �ث ��ال ��ث ،خ�م�س��ة
أس��اب �ي��ع م�ت�ت��ال�ي��ة ،ك��ل ي ��وم ث�لاث��اء،
ث�ل�ات م �ج �م��وع��ات ،ي �ض��م ك��ل منها
ث�لاث��ة أو أرب �ع��ة أش �خ��اص ،ل�ي��أخ��ذ،
ك � �ع � ��ادت � ��ه ،ب� ��امل � �ف� ��رق وم �س �ت �خ��دم��ًا
نفوذه الشخصي ،ما يصعب أخذه
بالجملة.
غ � ��دا واض� �ح ��ًا ت �م��وض��ع ال �ع��ون �ي�ين
ف��ي ث�لاث مجموعات :تضم األول��ى
م� �س� �ت� �ش ��اري ب ��اس� �ي ��ل وق� � ��د ان �ض��م
إل �ي �ه��م ب �ع��ض ال �ن��اش �ط�ين ال�ج��دي�ين
ف � ��ي م �ن��اط �ق �ه��م وال ��دي �ن ��ام �ي �ك �ي�ي�ن،
إض ��اف ��ة إل � ��ى ن��اش �ط�ي�ن ل ��م ي �ح �ظ��وا
ب� � �ف � ��رص � ��ة ال � � �ت � � �ق� � � ّ�رب م � � ��ن ب ��اس� �ي ��ل
س��اب�ق��ًا وي �ع �ت �ق��دون أن �ه��ا فرصتهم
ل��دخ��ول الجنة الباسيلية والتنعم
بخيراتها .الثانية متشائمة ،وتضم
معظم النواب العونيني واملرشحني
ً
ال � �ع� ��ون � �ي �ي�ن م� ��اض � �ي� ��ًا وم �س �ت �ق �ب�ل�ا
ل�ل�ان �ت �خ��اب��ات .وال �ث��ال �ث��ة م� �ت ��رددة،
ل�ك�ن�ه��ا أق� ��رب إل ��ى اإلي �ج��اب �ي��ة منها
إل��ى السلبية ،ال��وج��ه القيادي فيها
هو نعيم عون (ابن شقيق الجنرال)
وت� �ض ��م م �ع �ظ��م م �س ��ؤول ��ي ال �ط�ل�اب
ال�س��اب�ق�ين ومنسقي األق�ض�ي��ة ممن
يؤمنون باستحالة أن تسوء األمور
تنظيميًا أكثر مما هي عليه اليوم.
خلصت ل�ق��اءات الجنرال الجانبية
إلى اقتناعه بأنها اللحظة املناسبة
ل �ل �م �ض� ّ�ي ق ��دم ��ًا ب �م �ش��روع ب��اس �ي��ل.
وه ��ا ه��و م�س�ت�ش��ار ال ��وزي ��ر س �ي��زار
أب� ��و خ �ل �ي��ل ي��دع��و ع �ش��رة ن��اش�ط�ين
يمثلون معظم الناشطني العونيني
إل��ى اج�ت�م��اع ف��ي م�ن��زل ال��وزي��ر ي��وم
الجمعة  ٤نيسان .لم ي��وزع باسيل
النظام الداخلي الجديد عليهم كما

