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سياسة

ّ
مجددًا« ...المقعد» يؤزم «القومي»
تقرير

كان من المفترض ،وفق اتفاق التيار
الوطني الحر والحزب السوري القومي
االجتماعي ،أن ينضم مرشح قومي
(ماروني) إلى الالئحة العونية في
المتن الشمالي ،غير أن رسوب المرشحين
القوميين خالل التصويت الحزبي ّأدى
إلى عدم تزكية أي اسم لغاية أمس،
في انتظار إعادة التصويت الحزبي،
السبت المقبل ،ما يمكن أن يضع الحزب
القومي أمام مأزق دستوري داخلي
جديد في أقل من سنة
رلى إبراهيم
ال يـ ـك ــاد ال ـ ـحـ ــزب ال ـ ـس ـ ــوري ال ـق ــوم ــي
االجـتـمــاعــي ي ـخــرج مــن أزم ــة حــزبـيــة،
حتى يدخل في أخرى .بعد أزمة تجديد
واليــة جــديــدة (ثانية) لرئيس الحزب
السابق أسعد حردان ،ومن ثم استقالة
رئيس الحزب علي قانصو ،ملخالفته
الدستور بالجمع بــن رئــاســة الحزب
وال ـ ــوزارة (م ــع تـشـكـيــل حـكــومــة سعد
ال ـح ــري ــري) ،ي ــواج ــه ال ـقــوم ـيــون الـيــوم
مــأزقــا جــديـدًا عنوانه :مرشح القومي
ف ــي امل ــن ال ـش ـمــالــي .ك ــان ي ـف ـتــرض أن
تفضي جلسة املجلس األعلى األخيرة
إلــى اخـتـيــار اســم مــرشــح مــارونــي من
بني أربعة أسماء تقدموا بترشيحهم
هـ ــم :ال ـن ــائ ــب ال ـس ــاب ــق أنـ ـط ــون خـلـيــل،
الــوزيــر الـســابــق ف ــادي ع ـبــود ،العميد
قيصر عبيد (سحب ترشيحه أمــس)
وهـ ـش ــام ال ـ ـخـ ــوري حـ ـن ــا ،وذل ـ ــك عـلــى
ق ــاع ــدة االت ـف ــاق امل ـب ــرم ب ــن الـعــونـيــن
والقوميني بأن يسمي الحزب القومي
مــرشـحــا مــارون ـيــا ألح ــد مـقــاعــد املــن،
علمًا بــأنــه ك ــان قــد اسـ ُـتـبـ ِـعــد االسـمــان
الكاثوليكيان نجيب خنيصر وريشار
ريــاشــي تلقائيًا ،بعدما رســا التفاهم
مع رئيس التيار الوطني الحر على أن
يكون املرشح القومي مارونيًا.
غ ـيــر أن امل ــرش ـح ــن املـ ــوارنـ ــة األرب ـع ــة
سقطوا في التصويت ،ألن أحدًا منهم
لم ينل عدد األصوات املطلوبة للنجاح
وه ـ ــي  ،9فــان ـت ـهــى اج ـت ـم ــاع املـجـلــس
األعـ ـل ــى م ــن دون أن يـ ـك ــون لـلـقــومــي

خليل :المطلوب أن يسمي رئيس الحزب اسمًا جديدًا ليصوت عليه المجلس األعلى (هيثم الموسوي)

يبلغ اسمه رسميًا إلى
مرشح رسمي ّ
التيار الوطني الحر .على األثــرُ ،طرح
اس ـم ــان ج ــدي ــدان ،ه ـمــا بـيـتــر األش ـقــر
ورئ ـ ـي ـ ــس ال ـ ـح ـ ــزب ال ـ ـسـ ــابـ ــق ي ــوس ــف
األشـقــر؛ اعتذر األول ألسباب خاصة،
ولم يقدم الثاني ترشيحه خطيًا بعد،
علمًا أن التيار الحر ،كان قد تبلغ قبل
ت ـص ــوي ــت اج ـت ـم ــاع امل ـج ـل ــس األع ـل ــى،
أن ف ـ ــادي ع ـب ــود ه ــو م ــرش ــح ال ـح ــزب،
وه ــو م ــا يـ ــرده ال ـب ـعــض إل ــى مـحــاولــة
بعض النافذين في الحزب «تسويقه
وتقديمه على غيره من املرشحني».
لكن سرعان ما وجد القوميون حزبهم
ف ــي م ــواج ــه م ـ ــأزق دسـ ـت ــوري داخ ـلــي
جـ ــديـ ــد .هـ ـن ــاك مـ ــن يـ ـق ــول إن جـلـســة
املـجـلــس األع ـل ــى ،ي ــوم الـسـبــت املـقـبــل،
ستطرح إعــادة التصويت للمرشحني

أنفسهم (بــاسـتـثـنــاء عـبـيــد) ،بــأمــل أن
يـنـجــح أح ــده ــم ف ــي جــولــة الـتـصــويــت
الـ ـث ــانـ ـي ــة .ف ـي ـم ــا ي ـ ــرى آخـ ـ ـ ــرون أن أي
إع ـ ــادة ت ـصــويــت مل ــرش ــح خ ــاس ــر ُت ـ َـع ـ ّـد
مـخــالـفــة دس ـتــوريــة واض ـح ــة؛ ذل ــك أن
أع ـض ــاء املـجـلــس األع ـل ــى ل ــم يـتـغـيــروا
وال املــرش ـحــن ،وبــال ـتــالــي ،أي تـحـ ّـول
في عملية التصويت سيطرح عالمات
استفهام حول صفقة ما أو ضغط ما
تعرض له بعض األعضاء في املجلس
األع ـلــى لتغيير مــوقـفـهــم ،بـمـعــزل عن
نتيجة التصويت.
ف ــي ه ــذا ال ـس ـي ــاق ،ي ـقــول فـ ــادي عـبــود
لـ«األخبار» إن الدستور واضح« ،فإما
يعاد التصويت أو يتم تفويض رئيس
الحزب باختيار املرشح بنفسه .ولكن
في األســاس هناك من يتحرك إلدخال

ال ـح ــزب الف ـت ـعــال أزمـ ـ ــة» ،مــوض ـحــا أن
الـتـنــافــس الحقيقي ال ـيــوم لـيــس على
مـقـعــد ح ــزب ــي ،ب ــل ع ـلــى مـقـعــد نـيــابــي
ق ــوم ــي ف ــي امل ـ ــن .ع ـلــى امل ـق ـلــب اآلخـ ــر،

هل تلملم األزمة
ألجل مقعد فادي
عبود ،وماذا إذا ترشح
يوسف األشقر؟

يـ ـن ــاق ــض ال ـ ـنـ ــائـ ــب ال ـ ـسـ ــابـ ــق أنـ ـط ــون
خـلـيــل ك ــام ع ـبــود ،مــؤك ـدًا أن «إع ــادة
التصويت أمر غير دستوري ،حتى لو
كان ملصلحتي» .الدستور الحزبي «ال
يحتمل أيــة اج ـت ـهــادات» ،وفــق خليل،
و«امل ـط ـل ــوب ال ـي ــوم أن يـسـمــي رئـيــس
ال ـح ــزب اس ـم ــا ج ــدي ـدًا ل ـي ـصــوت عليه
امل ـج ـل ــس األعـ ـل ــى س ـل ـبــا أو إي ـج ــاب ــا».
ولـ ـك ــن م ـ ـ ــاذا لـ ــو س ـق ــط اسـ ـ ــم امل ــرش ــح
الجديد أيضًا؟ «يعيد الرئيس تسمية
مرشح آخــر وغيره وغيره حتى ينال
األص ـ ــوات املـطـلــوبــة ،فيصبح عندها
املرشح الرسمي األوحد للحزب».
هـ ــل مـ ــن مـ ـخ ــرج ل ـ ــأزم ـ ــة ،خ ـصــوصــا
فـ ــي ظـ ــل ت ـع ــاظ ــم ال ـت ـش ـك ـيــك ال ـح ــزب ــي
بـ«قومية» فادي عبود؟
ل ـع ــل ت ـق ــدي ــم رئ ـي ــس الـ ـح ــزب ال ـســابــق

بورتريه

حسين زعيتر :ابن الهرمل وجبيل وطرابلس والمتن معًا
بقرار من قيادة حزب اللهّ ،
تحول الشيخ
ٍ
حسين زعيتر من مسؤول جبل لبنان
والشمال في الحزب ،الذي يعيش
«خلف األضواء» ،إلى ُ
المرشح عن قضاء
ّ
هوجم ألنه من الهرمل
جبيل الذي ِ
ليا القزي
ال ـس ـيــرة الــذات ـيــة ال ـتــي أع ـ ّـده ــا حــزب
الـلــه عــن الـشـ ّيــخ حـســن زعـيـتــر تبدأ
بالتعريف بــأنــه «يـتـحـ ّـدر مــن أصــول
جبيلية من بلدة أفقا ،حيث عائلته
مــا زال ــت تسكن املنطقة حتى اآلن».
نشر هــذه املعلومة ليس اعتباطيًا،
بــل مـقـصـ ٌ
ـود لقطع الـطــريــق على من
ُ
ُ
رشح حزب الله في قضاء
«يعاير» ّم ْ
جبيل بأنه «غ ِريب».

ابن القصر (الهرمل) ،التي ُولد فيها
ـال» دائــم.
عــام  ،1962عــاش فــي «تــرحـ ٍ
سنة  ،1967كــان انـتـقــال العائلة إلى
طرابلس .بعد ثالث سنوات ،حزموا
ح ـق ــائ ـب ـه ــم وانـ ـطـ ـلـ ـق ــوا صـ ـ ــوب امل ــن
العام
الشمالي .لم يكن «رفيق» األمني ّ
لحزب الله حسن نصراللهُ ،يدرك أنه
سـيـعــود إل ــى هــذيــن ال ـق ـضــاء يــن عــام
ً
 ،2004م ـس ــؤوال لـلـحــزب ف ــي أقضية
جـبــل لـبـنــان وال ـش ـمــال .بـقـيــت عائلة
زعيتر في املنت ،حتى عام  ،1975قبل
أن ي ـق ـفــل ال ـش ـيــخ ح ـســن ع ــائـ ـدًا إلــى
القصر إثر اندالع الحرب األهلية .هو
أحد رجال الرعيل املؤسس للمقاومة
اإلســام ـيــة .ب ــدأ عمله مــع ح ــزب الله
ف ــي ال ـب ـقــاع ،جـنـبــا إل ــى جـنــب السيد
حسن نصرالله (قبل أن يكون األخير
أمينًا عامًا للحزب)ُ .
«مرتبط روحيًا
ب ـش ـخ ـص ـيــة (األم ـ ـ ــن الـ ـع ــام ال ـســابــق
ل ـحــزب ال ـلــه الـشـهـيــد) الـسـيــد عـبــاس
املـ ــوسـ ــوي» .دراس ــات ــه ف ــرض ــت عليه

االنتقال ،عــام  ،1985إلــى إيــران حيث
نـ ــال إجـ ـ ــازة ف ــي ال ـع ـل ــوم الـسـيــاسـيــة
واإلل ـ ُه ـيــات مــن الـجــامـعــة اإلســامـيــة
ّ
فـ ـ ــي قـ ـ ـ ـ ــم .ظـ ـ ـ ــل يـ ـ ـ ـ ــزور الـ ـجـ ـمـ ـه ــوري ــة
ُ
ّ
اإلسالمية ،بشكل متقطع ،وال سيما
في تسعينيات القرن املاضي ،عندما
انـخــرط تمامًا فــي التنظيم الحزبي.
َّ
ك ــان ــت «الـ ـه ــرم ــل ال ـ ـبـ ــدايـ ــة» ،لـ ُـي ـشــكــل
ً
بعدها إلى بعلبكّ ،
ثم ُيصبح مسؤوال
ع ــن ال ــوح ــدة االج ـت ـمــاع ـيــة املــركــزيــة
ّ
ً
لحزب الله ،وصوال إلى تسلم املنطقة
ال ـح ــزب ـي ــة ال ـخ ــام ـس ــة (جـ ـب ــل ل ـب ـنــان
والـشـمــال) .دور زعيتر فــي «الـحــزب»
ت ـن ـظ ـي ـم ــي ول ـ ـيـ ــس عـ ـسـ ـك ــري ــا .يـ ــزور
ُ
«م ـع ـس ـكــرات امل ـجــاهــديــن» ،ف ــي إط ــار
عمله «التبليغي».
ّ
الجدية التي
«شخصية مرحة ،رغــم
ُيـ ـظـ ـه ــره ــا» ،هـ ـك ــذا ي ـص ـفــه ع ــارف ــوه.
ُيقابل «اإلط ــراء» بابتسامة خجولة،
ُ
ويـ ـ ـب ـ ــدي مـ ــرونـ ــة فـ ــي ال ـ ـ ـحـ ـ ــوار ،رغ ــم
ّ
ُ
أن ـ ـ ــه يـ ـ ـح ـ ــاول أن «ي ـ ـ ـ ـ ــوارب» أح ـي ــان ــا

نال تقدير قيادة حزبه على المساهمات
التي قدمها للتيار في االنتخابات

ُ
لـ«الهروب» من الجواب املباشر عبر
ـرح طــويــل .زعـيـتــر هــو ابــن
تـقــديــم ش ـ ٍ
ّ
عــائـلــة فـقـيــرة« ،رات ـب ــه أق ــل مــن 1300
ً
دوالر ش ـه ــري ــا» .ال يـمـلــك م ـن ــزال في
البقاع ،أما «بيته في ضاحية بيروت
الـ ـجـ ـن ــوبـ ـي ــة ،ف ـ ُـمـ ـسـ ـت ــأج ــر» .ال ـش ـيــخ
بــالـلـبــاس امل ــدن ــي ،ك ــان ي ــواظ ــب على
مـمــارســة ريــاضــة املـشــي عـلــى البحر

ّ
فـ ــي عـ ــن امل ــريـ ـس ــة .إال أن الـ ـظ ــروف
األمنية ،بعد حرب تموز ،منعته من
ُ
ّ
هذه الفسحة .هوايات عديدة تخلى
عنها زعيتر أيضًا ،كلعبة كرة القدم،
لكنه ال يزال ُيتابعهاُ ،
ويشجع فريق
ري ــال مــدريــد .القسم األكـبــر مــن وقته
ُم ّ
خصص لحزب الله ،والتحضيرات
لــان ـت ـخــابــات ال ـن ـيــاب ـيــة ،ف ــرض ــت أن
ُ
«يصبح الدوام  .»24/24مركز زعيتر،
األســاســي ،فــي مكتب قـيــادة املنطقة
الـخــامـســة ف ــي ّالـضــاحـيــة الـجـنــوبـيــة
ل ـب ـيــروت ،ولـكــنــه ي ــزور دوري ــا مكتب
«الـ ـح ــزب» ف ــي ك ـفــرســالــة ـ ـ ـ عـمـشـيــت.
وم ـن ــذ إع ـ ــان ال ـتــرش ـي ـحــات رسـمـيــا،
ُيمكن رصده في جبيل يوميًا.
ي ـ ـ ـ ـقـ ـ ـ ــول أحـ ـ ـ ـ ـ ــد «ح ـ ـ ـ ـل ـ ـ ـ ـفـ ـ ـ ــاء» زع ـ ـي ـ ـتـ ــر
ّ
إن الشيخ ُ
«م ّ
لم بتفاصيل
السياسيني
جبيل بشكل دقيق .يعرف العائالت،
وت ـ ـكـ ــويـ ــن الـ ـبـ ـل ــدي ــات وخ ــاف ــاتـ ـه ــا،
ُ
ومـطـلــع عـلــى حــاجــات األه ــال ــي» .في
االنتخابات البلدية األخـيــرة ،ساهم

