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تقرير

ُ
ِّ
حردان يثبت زعامته على «القومي»:

علي قانصو رئيسًا

بــالـنـيــابــة أو ال ـ ـ ــوزارة بـحـكــم حــرص
م ـعــراب عـلــى طـمــأنــة ال ــوزي ــر ميشال
ف ــرع ــون .واألخـ ـي ــر ي ـم ـكــن تـصـنـيـفــه،
ب ــارتـ ـي ــاح ،ض ـم ــن أول ع ـش ــرة رج ــال
أعـمــال ي ــؤدون وظــائــف سياسية في
أوقات فراغهم.
أمـ ــا ف ــي زحـ ـل ــة ،فـ ــ»وج ــه الـ ـس ـ ّـح ــارة»
ال ـقــوات ـيــة ه ــو رئ ـي ــس مـجـلــس إدارة
شركة «سيدة زحلة للباطون الجاهز
والــزفــت» إبــراهـيــم صـقــر ،ال ــذي يدير
في الوقت نفسه «شركة غــاز الصقر
ل ـت ـخ ــزي ــن وت ـع ـب ـئ ــة وتـ ـ ـج ـ ــارة الـ ـغ ــاز
وامل ـ ــازوت وال ـب ـنــزيــن» .وه ـنــاك أيضًا
رجــل املـطــاعــم األول ج ــورج سماحة،
واملهندس جهاد الـنــداف الــذي يملك
ويـ ــديـ ــر أك ـ ـثـ ــر مـ ــن ع ـ ـشـ ــرة م ـش ــاري ــع
تجارية ضخمة تشمل أكثر من ألف
م ـت ـجــر ،ع ـل ـمــا بـ ــأن ال ــوزي ــر ال ـقــواتــي
ً
السابق سليم وردة لم يكن مناضال

ً
وال م ـق ــات ــا ،ب ــل رج ــل أع ـم ــال أي ـضــا.
وم ــن ال ــدائ ــري ــن ف ــي فـلــك الـ ـق ــوات ،في
ع ــروس الـبـقــاع أيـضــا ،قــائــد «ماستر
شـيـبــس» مـيـشــال ض ــاه ــر ،وصــاحــب
«س ـ ـ ــي س ـ ــوي ـ ــت» سـ ـ ـي ـ ــزار املـ ـعـ ـل ــوف،
ورئ ـي ــس مـجـلــس إدارة وم ــدي ــر عــام
شركة كهرباء زحلة أسعد نكد.
مــن الـبـقــاع إل ــى ال ـش ـمــال ،تـبــدو بلدة
مــزيــارة الــزغــرتــاويــة أشـبــه بمصرف
ملـعــراب .فرغم النفوذ الكبير للنائب
س ـل ـي ـم ــان ف ــرن ـج ـي ــة ف ـ ــي ال ـ ـب ـ ـلـ ــدة ،ال
ي ـكــاد يـخـلــو م ـنــزل فـيـهــا مــن مـتـمـ ّـول
متعاطف مع القوات اللبنانية .وأبرز
ه ـ ـ ــؤالء ح ـب ـي ــب ال ـ ـشـ ــديـ ــاق وجـ ـ ــوزف
ال ـت ـك ـتــوك وج ــو خ ـ ــوري .وكـ ــان رجــل
األع ـ ـمـ ــال الـ ــزغـ ــرتـ ــاوي دونـ ــالـ ــد عـبــد
قــد ت ـقــدم الـصـفــوف الـقــواتـيــة لبضع
س ـ ـنـ ــوات قـ ـب ــل أن ي ـق ـف ــل خ ــاف ــه مــع
ال ـشــديــاق أبـ ــواب م ـعــراب فــي وجـهــه،
ف ـي ـن ـت ـقــل إل ـ ــى ال ــرابـ ـي ــة ل ـب ـن ــاء عــاقــة
م ــع بــاس ـيــل ب ــوص ـف ــه ق ـن ـصــل لـبـنــان
الفخري في سيراليون .وحتى نقيب
ّ
والقيادي في
املهندسني في الشمال
ال ـقــوات مــاريــوس البعيني هــو رجل
ً
أعمال أوال وأخيرًا.
وفي البترون مجموعة رجــال أعمال
من الساحل يشتهون كرسي النائب
أنطوان زهرا ،من بينهم جاك طربيه
ال ـ ــذي ي ـت ـقــدم ص ـف ــوف رج ـ ــال أع ـمــال
ال ـق ــوات ويـنـشــط فــي مـجــالــي تـجــارة
السيارات وقطاع الفنادق في منطقة
املـعــامـلـتــن .أم ــا ف ــي جـبـيــل ،فيعتبر
رئيس بلدية الفيدار رودريغ باسيل
أح ــد أب ــرز رج ــال األع ـمــال الـقــواتـيــن،
وهـ ـ ـ ــو ي ـ ــوس ـ ــع حـ ـيـ ـثـ ـيـ ـت ــه الـ ـخ ــاص ــة
بــاس ـت ـمــالــة رؤسـ ـ ــاء م ـجــالــس بـلــديــة
عدة.
وبعيدًا عن املناطق ،ال يكاد يمر يوم
مــن دون أن «ت ـص ـطــاد» دائـ ــرة رجــال
األعـ ـم ــال ف ــي الـ ـق ــوات ال ـت ــي يــرأس ـهــا
ج ـ ــورج م ـف ــرج رجـ ــل أعـ ـم ــال ج ــدي ـدًا.
ومفرج متفرغ ،على نحو شبه كامل،
لرصد هؤالء و»الشبك» معهم ووضع
القدرات القواتية في تصرفهم .ورغم
ت ـ ـفـ ــاوت ح ـ ـ ـ ــرارة الـ ـع ــاق ــة بـ ــن وق ــت
وآخ ــر ،ال يمكن تقديم ص ــورة كاملة
عن رجال أعمال القوات اللبنانية أو
امل ـقــربــن مـنـهــا ،م ــن دون ذك ــر عضو
املــؤسـســة املــارونـيــة لالنتشار شــارل
حـ ــاج ال ـ ــذي ي ــدي ــر ش ــرك ــات عـ ــدة فــي
ل ـب ـنــان والـ ـ ـخ ـ ــارج ،وك ــذل ــك األخ ــوي ــن
ريـ ـ ـم ـ ــون وتـ ـ ـي ـ ــودور رح ـ ـمـ ــة ال ـل ــذي ــن
يبدوان قريبني من فرنجية تارة ومن
جعجع ط ــورًا .وهـمــا كــانــا مــن أوائ ــل
امل ـت ـعــاونــن م ــع ال ـس ـف ــارة األمـيــركـيــة
فــي بـغــداد الـتــي قصداها كموظفني،
وســاه ـمــا الح ـقــا ف ــي تــوظ ـيــف مـئــات
امل ـق ــات ـلــن ال ـق ــوات ـي ــن ال ـســاب ـق ــن فــي
بـ ـغ ــداد ق ـب ــل أن يـ ـع ــودا إلـ ــى ب ـي ــروت
رجلي أعمال يديران أكثر من ثالثني
ش ــرك ــة ك ـب ـي ــرة ت ـع ـم ــل فـ ــي ق ـط ــاع ــات
االت ـص ــاالت والـنـفــط وال ـع ـق ــارات .وال
شك أخيرًا في أن كرسي النائب إيلي
كيروز ،الــذي كــان ناشطًا في القوات
الـلـبـنــانـيــة ق ـبــل أن ي ـك ــون نــائ ـبــا عن
ب ـش ــري ،س ـيــذهــب ب ـســرعــة إل ــى رجــل
األعمال املكسيكي كارلوس سليم في
ح ــال انـتــابــت األخ ـيــر يــومــا رغـبــة في
أن يـكــون نائبًا فــي املجلس النيابي
ّ
اللبناني .وفي حال لم يعجبه كرسي
ك ـيــروز ،فستتخلى الـنــائـبــة ستريدا
جعجع عن كرسيها الخاص إرضـ ً
ـاء
لنزوات رجال األعمال .فرضى رجال
األعـمــال أهــم مــن رضــى الــوالــديــن في
هذه األيام.

وفــق نموذج «الديمقراطية الروسية» ،نقل رئيس الحزب
السوري القومي االجتماعي أسعد حردان ،الرئاسة إلى خلفه
علي قانصو .ال تغييرات متوقعة في نهج القيادة كما ّ
عول
المعارضون للتمديد لحردان .وفي رسالة منهماّ ،
تغيب جبران
عريجي وأنطون خليل عن الجلسة ،وسط تداول معلومات
عن إمكانية استقالتهما
ليا القزي
اإلج ـ ـ ــراءات األم ـن ـيــة ف ــي مـحـيــط مــركــز
ال ـحــزب ال ـســوري الـقــومــي اإلجتماعي
(ال ـ ـ ـ ــروش ـ ـ ـ ــة)ُ ،م ـ ـ ـ ـشـ ـ ـ ـ َّـددة .الـ ـ ــرجـ ـ ــال فــي
ُ
«الــزي ـتــي» ك ـثــر ،وال ـس ــاح ينتشر في
ُّ
الـ ـخ ــارج .أم ــا ف ــي ال ــداخ ــل ،فـقــد عــلـقــت
ورقـ ـ ـ ــة تـ ـح ــذي ــري ــة« :مـ ـمـ ـن ــوع إدخّ ـ ــال
ال ـس ــاح» .فــي ه ــذا املـبـنــى ال ــذي ُدش ــن
فــي األول مــن آذار عــام  1999فــي عهد
ال ــوزي ــر ال ـســابــق ع ـلــي قــان ـصــو ،أعـلــن
انتخابه رئيسًا للحزب.
منتصف أمس
ّ
«ع ــاجـ ـق ــة م ـن ـيــح ع ــن ــا الـ ـ ـي ـ ــوم» ،ي ـقــول
أحـ ـ ــد «الـ ـ ــرفـ ـ ــاق» مل ــوظ ــف االس ـت ـق ـب ــال
ال ـ ــذي ي ـس ــأل س ــاخـ ـرًا« :الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ب ـن ــت مـ ــن ه ـ ـي ـ ــدي؟» .ق ـب ــل أن ُي ـخ ـبــر
ّ
ع ــن «ت ـح ـيــا س ــوري ــا» ال ـتــي ت ـحــل هنا
مـ ـك ــان الـ ــ«م ــرحـ ـب ــا» .م ـم ـث ـلــو وس ــائ ــل
اإلع ــام يـتـمــركــزون فــي مــدخــل املبنى
ّ
ال ــذي تمكن منه الــدهــر .ص ــورة ثابتة
للمؤسس أنـطــون سـعــادة إلــى جانب
صور مقاتلي الحزب الذين سقطوا في
املواجهات القائمة في سوريا ،وصورة
عميد الداخلية الراحل صبحي ياغي.
يــريــد ال ــزم ــاء ال ـت ـقــاط ص ــور ألعـضــاء
املجلس األعلى قبل أن تبدأ الجلسة،
ف ـي ـتــدخــل م ــدي ــر دائ ـ ـ ــرة اإلع ـ ـ ــام مـعــن
حميةُ ،منسقًا انـتـقــال املـصــوريــن إلى
ّ
الطبقة الثامنة .أما على «األول» ،فكل
ش ــيء ب ــات ج ــاه ـزًا بــان ـت ـظــار ال ــدخ ــان
األب ـي ــض :ال ـب ـق ــاوة ،أع ــام «ال ـقــومــي»
والكاميرات.
ع ـق ــارب ال ـســاعــة تـخـطــت ال ــرق ــم ال ـ ــ،11
فبدأ وصول املدعوين لحضور املؤتمر
ال ـص ـح ــاف ــي مـ ــن أم ـ ـنـ ــاء وأع ـ ـضـ ــاء فــي
مجلس ُ
العمد.
عميد اإلذاع ــة واإلع ــام وائــل حسنية،
ّ
ّ
أهمية
تــولــى الـشــرح للصحافيني عــن
الـ ـ ـت ـ ــزام امل ــؤسـ ـس ــات وامل ـ ـعـ ــارضـ ــة مــن
الـ ـ ــداخـ ـ ــل .نـ ــائـ ــب رئ ـ ـيـ ــس ال ـ ـحـ ــزب فــي
الـ ـش ــام وال ــرئ ـي ــس ال ـس ــاب ــق للمجلس
األعـ ـ ـل ـ ــى ،ن ــذي ــر ال ـع ـظ ـم ــة ي ـج ـل ــس فــي
امل ـق ـعــد األمـ ــامـ ــي ،م ــوزع ــا ابـتـســامــاتــه
على الحاضرينُ .يـقـ ّـدم ق ــراءة سريعة
لــواقــع األح ـ ــزاب ،وخــاصــة «ال ـقــومــي»:
ال ـح ــزب «ح ــرك ــة ديـنــامـيـكـيــة يـجــب أن
ُ
ت ــراف ــق ال ـت ـطــورات وتــواك ـب ـهــا»ُ .يـســأل
إن كــان االتـفــاق قــد رســا على قانصو:
«كـنــت رئـيـســا للمجلس األع ـلــى خــال
عـ ـه ــده ،وقـ ــد كـ ــان م ــن أف ـض ــل ال ـع ـهــود

حيث قدمنا نموذجًا عن التكامل بني
العمل التنفيذي والتشريعي» .ما ّ
يمر
بــه الـحــزب حاليًا «لـيــس بــأزمــة ،ولكن
ه ـن ــاك تـ ـط ــورات ح ـص ـلــت ف ــي ال ـك ـيــان
الـســوري تستدعي الوعي وتجاوزها
عبر حلول معرفية ومنهجية».
مــن ســوريــا أيـضــا ،وصــل املنفذ العام
لحمص نهاد سمعان الــذي يؤكد أنه
«فــي ســوريــا لــم نشعر بــاألزمــة .هناك
مؤسسات تختار مسؤوليها ونحن ال
نتدخل فيها .مني ما أخد إمنا منقلو
عـ ـمـ ـن ــا» .ي ـن ـت ـق ــد سـ ـمـ ـع ــان م ـع ــارض ــي
التعديل الدستوري الذي سمح بإعادة
ان ـت ـخ ــاب ح ـ ـ ــردان ل ــوالي ــة ث ــال ـث ــة قـبــل
ُ
أن تـلـغــي املـحـكـمــة الـحــزبـيــة التعديل

غاب عريجي وخليل
وأنباء عن نيتهما
االستقالة من
المجلس األعلى
وت ــال ـي ــا االنـ ـتـ ـخ ــاب« .ب ـت ـس ـم ـعــي شــي
واحد كاثوليكي اعترض ليش انتخبو
هالبابا مــش هـيــداك؟ الـقــرار يأتي من
عند سعادة ،فهذه مؤسساته».
«ت ـ ـ ــأخ ـ ـ ــروا ،شـ ــو تـ ـغـ ـي ــرت الـ ـخـ ـط ــة؟»،
َي ـ ـسـ ــأل أحـ ـ ــد ال ـ ـحـ ــاضـ ــريـ ــن .ال ـ ـجـ ــواب
ي ــأت ــي م ــن ع ـم ـيــد االق ـت ـص ــاد ال ـســابــق
قـيـصــر عـبـيــد 12« :يـعـنــي  ،12م ــا في
ت ـغ ـي ـي ــر» ،فـ ــي إشـ ـ ـ ــارة م ـن ــه إل ـ ــى ع ــدد
أع ـضــاء املـجـلــس األع ـلــى املـقــربــن من
ح ـ ـ ــردان والـ ــذيـ ــن ان ـت ـخ ـب ــوه ف ــي املـ ـ ّـرة
األولـ ـ ـ ــى .أخـ ـط ــأ ع ـب ـيــد ف ــي ت ـقــديــراتــه
هــذه املـ ّـرة ،فقد نــال قانصو  14صوتًا
مقابل ورقــة بيضاء واحــدة .وتوقعت
امل ـ ـصـ ــادر أن يـ ـك ــون عـ ـض ــوا امل ـج ـلــس
غسان األشـقــر ومحمود عبد الخالق
قــد صـ ّـوتــا لقانصو ،بعد أن كــانــا في
جـبـهــة امل ـع ــارض ــة الــداخ ـل ـيــة لـتـعــديــل
الدستور ،فيما ّ
تغيب عن الجلسة كل
من جبران عريجي وأنطون خليل .ردًاّ
عـلــى س ــؤال «األخـ ـب ــار» ،نـفــى قانصو
أن يكون غيابهما دليل موقف سلبي

حردان :دعوتنا للوحدة لها صدقيتها أكثر من أي يوم (هيثم الموسوي)

م ــن ان ـت ـخــابــه« :كـ ــان م ــن امل ـف ـتــرض أن
يحضرا وال أعلم ملــاذا عدال عن ذلك».
ّ
إال أن مـعـلــومــات «األخ ـب ــار» تــؤكــد أن
ُ
اج ـت ـمــاعــا ع ـق ــد م ـس ــاء ال ـخ ـم ـيــس بني
ً
حـ ـ ــردان وع ــري ـج ــي ،اس ـت ـك ـم ــاال لـلـقــاء
جــرى بينهما بــدايــة األس ـبــوع ،حــاول
خــالــه فــريــق عــريـجــي ـ ـ خـلـيــل إقـنــاع
رئ ـي ـس ـه ـمــا ال ـس ــاب ــق ب ـت ـب ـنــي تــرشـيــح
عضو املكتب السياسي حنا الناشف،
عـلــى اعـتـبــار أن ــه مـقـبــول مــن الجميع
ّ
ُ
وم ّ
قرب من حردان .لكن «إصرار حردان
على موقفه بانتخاب قانصو دفعهما
إلى مقاطعة الجلسة» .ال بل أكثر من
ذلك« ،باملبدأ مش مكفيني باملجلس»،
استنادًا إلى مصادر قومية.
ع ـل ــى امل ـن ـص ــة ج ـل ــس ع ـب ــد ال ـخ ــال ــق،
قـ ــان ـ ـصـ ــو ،حـ ـ ـ ـ ــردان وكـ ـ ـم ـ ــال ال ـج ـم ــل.
تـحــدث بــدايــة الــرئـيــس الـســابــق الــذي
ّ
رأى أن «الـ ـظ ــرف االس ـت ـث ـنــائــي ال ــذي
ت ـمــر ب ــه أم ـت ـنــا كـ ــان م ـع ـي ــارًا مـضــافــا
إل ــى عـمـلـيــة ان ـت ـقــاء رئ ـي ــس ال ـح ــزب».
ّ
ق ــال إن «ال ـح ــزب غـنــي بـطــاقــاتــه ،لكن
ال ـ ـظ ـ ــروف فـ ــي هـ ـ ــذه االس ـت ـح ـق ــاق ــات
ُ
تـ َـعـ ّـد مـعـيــارًا فــي عملية تــولــي قـيــادة
املــرح ـلــة» ،واع ـ ـدًا بــأنــه سيبقى «عند
ث ـقــة ال ـقــوم ـيــن مــؤم ـنــا بـ ــأن طــريـقـنــا
شــاقــة وطــوي ـلــة» .ت ــرك حـ ــردان الـكــام
للرئيس الجديد« ،الرئيس املنتخب»،
ّ
حمية فأتاه
كما شــدد ضاحكًا معن
الـ ـج ــواب م ــن ق ــان ـص ــو« :ق ــدي ــش بــدي
تـصـيــر غ ـيــر م ـن ـت ـخ ــب؟» .ف ــي كـلـمـتــه،
قـ ـ ّـدم قــانـصــو بــرنــامــج عـمـلــه دون أن
ينسى توجيه رسالة إلى املعارضني.
أب ـ ــواب املــؤس ـســة ال ـحــزب ـيــة مـفـتــوحــة
ملن يريد «وأنــا جاهز لحوار الجميع
واالسـتـفــادة مــن ق ــدرات الجميع» .إال
أنه ال تهاون «مع هواة العبث بسمعة
الـحــزب وصــورتــه ودوره فــي وسائل
ُ
اإلع ـ ــام وغ ـ ـيـ ــره» ...ســتـتـخــذ بحقهم
ج ـم ـيــع اإلجـ ـ ـ ـ ــراءات ال ـن ـظــام ـيــة «ول ــن
نسمح ألحد بأن يتطاول على الحزب،
وخــاصــة ملــن تخلى قـصـدًا ولسنوات
عن موجبات انتمائه إلى الحزب ،فلم
ينخرط في مؤسسة ،ولم ُيشارك في
أي ن ـشــاط ،وحـتــى لــم يــدفــع اشـتــراكــه
املــالــي ،ومــع ذلــك يستمر فــي سلبيته
ُ
وي ِّ
نصب نفسه ُمعلمًا للحزب».
ن ــائ ــب رئ ـي ــس الـ ـح ــزب تــوف ـيــق مـهـنــا،
ك ــان ق ــد ق ــدم تــرشـيـحــه وف ــق بــرنــامــج
«الـ ــرئـ ــاسـ ــة الـ ـج ــامـ ـع ــة» ،إال أن ـ ــه ع ــاد
وس ـحــب تــرشـيـحــه .ي ـقــول حـ ــردان ردًا
ّ
عـلــى س ــؤال «األخـ ـب ــار» إن «مـهـنــا من
حقه أن يترشح ،ولكن الظروف ربما ال
تخدم ترشيحه».
ي ـف ـخــر ال ـق ــوم ـي ــون ب ــ«الــدي ـم ـقــراط ـيــة»
ف ــي حــزب ـهــم ال ـت ــي دف ـع ــت ح ـ ــردان إلــى
ق ـب ــول ق ـ ــرار امل ـح ـك ـمــة ال ـح ــزب ـي ــة ،ومــن
ثـ ــم ت ـس ـل ـيــم ال ـس ـل ـط ــة ل ـخ ـل ـف ــه .م ـقــابــل
هــذا ال ــرأي ،هـنــاك رأي آخــر يعتبر أنه
نسخة عــن «الديمقراطية الــروسـ ّـيــة»،
وأن الــرئـيـســن الـقــديــم وال ـجــديــد هما
«وجهان لعملة واحــدة»( .في محاكاة
لـطــريـقــة إدارة رئــاس ـتــي الـجـمـهــوريــة
وال ـح ـكــومــة ه ـنــاك م ــن قـبــل فــاديـمـيــر
بوتني ودميتري ميدفيديف) .يضحك
حـ ـ ـ ــردان« :م ـن ـي ــح إذا ه ـ ـيـ ــك ...ال ـ ــروس
ع ــم ي ــربـ ـح ــوا» .أم ـ ــا ق ــان ـص ــو ،ف ـيــؤكــد
ّ
ل ـ ــ«األخ ـ ـبـ ــار» أن لـ ــ«الـ ـق ــوم ــي رئ ـي ـســا
واحدًا».
وك ــان ــت «ح ــرك ــة  8تـ ـم ــوز» امل ـعــارضــة
ل ـ ـحـ ــردان وغ ــال ـب ـي ــة أع ـض ــائ ـه ــا خ ــارج
الحزب ،قد أصدرت بيانًا اعتبرت فيه
أن املجلس األعلى أقــدم على «خطيئة
ج ــدي ــدة» بــان ـت ـخــاب ق ــان ـص ــو .ودع ــت
ال ـقــوم ـيــن «إلـ ــى تـنـظـيــم مـعــارضـتـهــم
اإلص ـ ـ ــاحـ ـ ـ ـي ـ ـ ــة ،وال ـ ـت ـ ـح ـ ـض ـ ـيـ ــر ل ـع ـق ــد
مــؤت ـمــرات مـنــاطـقـيــة ،وم ــن ثــم مؤتمر
ً
اختصاصي ،وصــوال إلــى حــزب واحد
موحد ملتزم بغايته األساسية وفكر
سعادة».

